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DEEL 8l-No. 7,863.

DE EERSTE

UITSTALLING VAN
• •

LENTE NIEUWIGHEDEN
- BIJ -

WILSON & ~ ILLER,
Kaapstad.

~c\:n.lft UIU Monsters van onze Nieuwe "Dress"
::-t,)tI,'11 ,'u Stoffen goed om gewassen te worden. Wij

hebben een prachtige Keuze.
lilW \,'i"uwe Zomer Katalogus zal binnen kort ge-
pub~l' I',:r<l worden. In lien gij niet op onze Lijst staat,
k'll'! uw naam en adres, en een exemplaar zal u post-

wij toegewnden worden.

WILSON & MILLER,
Postbus 438. KAAPSTAD.

~[lAN,GRIJK YOOR DAMESI
NA 23 dAREN

I. DE PLEIN STRAAT HANDEL GEDREVEN TE HE8BEN, WORDEJq

De bekende Goedkope

VERPLAATST NAAR
DIX'S CAFE~ STRAND STRAAT,.

TEGEKOVER HET GRAND HOTEL.

De g'~hele Voorraad Kostbare Draperie, van een waarde van om-
metb £ 14.[)\)(J, wordt nu voor elke prijs aangeboden. Ieder artikel in
Voorraad, :,"ieuw, Oud, Goed, Slecht en Middelmatig moet opgeruimd
wordeD binnen de aanstaande tWe€ maa.nden.

Dame", die Kaapstad bezoeken, kunnen een hoop geld besparen om
iirekt naar enz e ~agazijnen le komen.

DUlunden ponden waarden Nieuwe SeizoenR Goederen tegen
minder dan df' halve prijs, zoals Kostuums, Mantels, Raatjes, Japonnen,
Kor-.etten. (}llderklereD, Hlouses, Kostuum Rokken, parasols, "Dress"
Stollen, \locReIPinen, Voerchitz, Calices, Stoffen voor Lakens, Hand-
doeken, (jprdijnen, Linoleums, Karpetten (Squsres) enz., enz.

Zodanige Waarde kan alleen gezien worden biJ

"ARTIKELEN.

DE GROOTSTE EN BESTE KEUZE IN DE STAD:
Rolle~.Laan Maaiers, Scharen, Troffels, R~ma om te binden.
"IL A.ll'·Insektectde, Quassia Extrakt voor ziekten in Planten.
Olars Bemesters of Vo.-dsel voor Planten. Agent voor

Sutton's Zaden_

J. D. CARTWRIGHT & CO••
"THE MANSION HOUSE," KAAPSTAD.

GEVESTIGD 1878.

~RAYS; RIJTUIG WERKEN, WOODSTOCK
(Opvolger van Coopers Rijtuig Fabriek).

K.up!',. Ka.rren, "Buggies" (rij-
tnl{t~D voor (Jen paard) en Wageus
'tlo aL" t"',,,,hnj\'ingen gemaakt op

bestelling.

T ","' k"Il,1 G(J('vern('ment8 Eer-
lt<> l',.j" " ," .r K:u1pse Karren aan

c.j~: l\ I ';'"lad". lnduI'triiJe Tru"

1001"<. : :::,:, 19IH-5.

ARDERNE & co.
Alle soorten van Bouwhout en
IJzerwaren, HGoedkoop."

CALEDON PLEIN, KAAPSTAD

AD, ZATEROAG, 8

"PERFEC
I

(BLUE FLAME)
1,

OLIE STOVES,
••••

Dn"artrbffBR voor SCb..., ,
loal B~ Ekonomies Iota •.

1.ldkoper du Gu af 10181.:
B.ani Stof, GeIn Is,

~8a ~lnaenamB Rl.t.
•• • •

Uw' handelaar houdt .
In alleze

grootten voorradig.

Dalton & Reids
~agazijnen.

KERSTMIS en NIBUW JAARS GROETEN.
Een grote versebeidenbeid van Zuid-Afrikaao88 Prent Brief-

Kaarten, ongekleurd, lOjd, doz., Id, per stuk, gekleurd, 1{9 per
doz., 2d. POf stuk,

Kersunie Kaarten il) grote reracbeidenhetd Id 2d 3d ~d
Od" en hog- r tot '2/. per ;BtuK. ' ., ., ., .,

Kerermis Ksarten i~ doosje" van 12 Kaarten prachtig ge"
sorteerd lf, If6 .. 2f·, 2/11, 3/6, 4/6 per doos. '

Poppen, ongekleed, 6d., 1/., 1/6 per stuk.
Aangeklede Poppen in doosje. 9d. I t- 1/6 2fll 3{ 11stuk. ' , , , , per

Papieren Hloemenkranzon en Waaiers voor Dekoraties 3d
4td., 6d., 1/-, 1/6 pn 8tU~. . .,

Dozen &h,ijfbehoeften, bevattende Enveloppen en Papier
tegen 1[-, lf3 1/6,2/. pdr doo •.

Toilet Dozen, Daill~s N~i floosje .., Brie{·Kaart Albums,
Ha~dzaKKel!. Beurzen, ~t1zlek Por taf. uille .., Portret Lij.ulJl,
Schilderijen, Tsaeen, enz., lil aile maten tegen lage prijzen.

.spee1gqed en. .spe1en..
Machines. M"tork"rren. Geweren, Pistolen, Trommels,

I
Ja:dhthorenB, Hoorns, Ballen. Tollen, enz., in grote verscheiden-
lel .

~~E1ect.ro~Pl.a.te" ~a.ren..
Parfumerie, Schrijfdoosjes. Wer kdoosjee, "Cruet to Bte~je.

Tal-,ak:spottep. Beschuit P(~tten. Vazen. BaLd Spiegels, Kl ken:
enz. tegen aUe prijzen en In "Uie maten.

MR.~HM l.ufMl r---~------~r---~~---------------------------------------t~::::~;;R~~~aL "FLYING DUTPHMAN" GANG PLOEG,
28 daim 'wijdte .VaD saede, kompleet me
UIIeD, pa'teDte Iltof-dichte Daven.

LANGE Sl~AAT,
DE BEKEN~E HUIS'

I MEUBII~EEpDERS,
r
. Hebben besloten als een
Advertentie, gedurende de-
i ~ en de volgende maand
'Mn alle kopers i geschikte
Geschenken aan [te bieden.

DE "XROQ"·· t-------_;,--------------=:....----I
Room Ahcheider wordt
Da Dauwkflllrig' onder-
zoek, beschouwd ala de
enigste AUcheider die
al de ~en
yolbrengt TUI ae Zaid
Afrika&ll8e Melkboer,
en die daareDboTen 'be-
keDd is Toor zijn ziDde-
like manier TaD af~
men en degelike deel-
treBpodheid. Hij Ï8 de
~DTOU?i~ Separator,
die OOit gemaan is,
G~n schotela, waar-
aoor de behandeliog
lijden zal. Gemakkelik
om mee te werken I

DE

'BLUE BIRD'
staat op de%elfde
wijze TOOl'Un in
de orde van enkele-
Toor Ploegen, ala
de 'Flying Dutch-
maD' in, de erde
TaDGaog Ploeg-
en staat.
De "BLUE BIRD".wordt gemaakt in twee grootten, 12 en 14 duim wijdte
TaD&Dedeen kan yoonten worden Tan enkel- of dubbel wielen Met uitzond .

De "Kroon" Cent ri- ,aD de handvateell! Ï8 de ploeg «~he€l en al gemaakt van het fijnl!te RaaL ermg
fugale.Karn Ï8 TaD de De schaar, vorm plank, lar)(hld~ en standaard zijn bevestigd met bouten &aD
. een atalen raam, het gehele werktmg zeer sterk en onbuig zaam makende. .meKwste ~j~ en ia de I -, u --J

Datuurlike If,ezeUin TaD I

de .. Kroon 'Separator. Rotary Lucerne Kultlva, tor.
Het beboon gebruikt
te worden in elke melk- Een oDTermijdelijk werktuig Toor Lucerne
boerderij. PIaDtera. Het doet prachtig werk, en het be-
_____________ ..l .adMlt "ut tU planten.

zoala ge:r.ien zal worden op d ~
illWluatie, dat dit werktuig werkt
op het Rotary Stelsel, betwelk be-
teekent dat elke rij tanden na het
de grond degelik omgewerkt heeft,
draait het uit de grond zonder ge-

.... DOegtegenstand te ontmoeten van
de lucerne planten om lie de ge-
riwn>t.e scbadp aan te doen.

Specllll lfdlllJll'. II
Eetkamer-,i
Voorkamer- en

Slaapkamer-
~eubelen,

'I"Urtilld I.Oln Fa.rllt •••

DE ··CALIFORNIA··

'.' Good Enough Sulky" Ploeg iJ
speciaal bedoeld voor zwaar werk,
sneden 14, 16 of 18. du~ wijdte
en 14 duim diepte.

All~ bestellingen per post
gemeten prompte en zorg_·

vuldige attentie.

om lucerne aan te kweken, die
op hand onbesproeid land groeit,
bevelen wij de Martin'l! Kultiyator
UIl met speciaal diamant vorm
lucerne punten.

LANGE STRAAT 142,
d.

S~hrlJft ,.n ons om Iedere .rUlte! dit giJ nodig hebt.

1I000en .. S.IIIu,traerd. Molle Sidten, vriJ op .. a.,.... r---------+---'----
LUGE STRUT 2t7, 2t7A, lUIOl STRUT U, iD, 52,

- KAAPSTAD. -

TOLL & COURTIS Bepkt.,
, Darling· en Parlement Straten, KAAPSTAD,

JUlell.rs, Horlogemakars aD AlgamaDe ImpDrteerdars.
BOlden litting

Ira. lil••••
HIB, 35/·, 4LJ· tit

£t 0 Os. Dd.
De nieuwste Modellen
in Gouden Halssnoeren
Brooches, enz.,tegen de

laagste prijzen.
Goud- en Zilverwerk.

Port Natal P~tatas Ran·
sob.xtlJf't om 1Y.I:on.stersen. Prllslljsten ken.

Geillustreerde 'Katalogussen en PrlJe Lijst op aanvra ge. -i------------------------

BINNEN EEN PAAR WEKEN GEREED.

Sl~chts een beperkt getal wordt afgedrukt.

Zend uw order zonder verzuim naar
HOFMEYR & MURRAY,

Postbus 1735,
PRIJS 6/6 POSTV~IJ. Kaapsta~
LET WEL.-Het Jaarboelt voor 1907 is een goudmijn van infor-

matie. 't Is voorwaar een Gids die men dageliks
raadpleegt.-d. :WOODHEAD

Looie~.
.. EN ZONEN, ..
Leder Hande!aars, en Laarzen
kanter. voor de Groot Handel.

Fabrl

RI}~BEEK KAAPSTAD.STRAAT 19,

He~ maken van alle soorten Laarzen en
altijd voorraad in Tuigen Leders.

VOORIl Kcu:cm, JUWHEN,YlBLOYlIlGS RI.SEN, "fLEc1u,run,"
l V lRZlLYERDE WAREII. LEDERElI en "FANCY" GOEDERElI; IWEI·

WAREII, noutII, DIAMANTElI GOEDERElI, IIIZ., ElL, til"
" FABRIEKS PRI.sZEM_

Ichrqf o. onll, ••m•• tr.erde Kllaloon (1,000 matl.tI ••
.... Iml to •• ezond ••.

• "eoIalllait In ReJu.tlon aan Horle." .. .I......

WOLF BROS. (Dept 0), .t
Horlogemak ..... n F.brlkanten van Goud- In ZII.,.nrl,... toll

Dink" IIWllort.. 'den VlD LldonD 80.... nn, ML, •• L'

DARLING STRAAT 54, KAAPSTA~.'
j

INTERNATIONAAL VOOR HAVE
4 VOEDERINGE'N VOOR id., !. '

\let,;l'.l"1l.ndeerdom uw Levende Have te verbeteren, en u bevredigende resultaten te geven.,
of uw geld zal teruggegeven worden. •

GIJ U10et 46~rdelaar zijn_ '
Vru,!: uw roerbandelaar of schrijf aan A. DIXON, P08tbus U11, Hout ;Straat ~6, 1LuI1nAD.

VOEDSEL
VOOR

LEVENDE
PAARDEN, MUILEN,

KOEIEN, KALVER8,

.SOHAPEN , VARKENS,

i PLUIMVEE, ENZ.

MALC'OM'ESS & CO ..~SEPT..Ke.rstmisen N:ieuwjaars
Kaart~n.

lildt nur Ins Dill een. Seleltle 1311 dl
•estl .Ilers.

Bloemen Kaartjes, ra., 2d., 3d" 4fd·,
6d., 9d" 1f-.

Met de hand geschilderd en Celluloid,
6d., sa , 11-, lf6, 21-,3/- per .tuk.

Doosjes Kaarten en Enveloppen, 9el.,
1/" lf6, 2f, 3/· 5/" per doosje
van 6 tot 12 K&ar~je8.

OPGElUCHT 1870.
..

OOST LO.NDEN EN TAKKEN.
'I.• •

.--R.,MULLER-.• • •
KLAVIEREN

Dr ZUI~ AFRIKAANSE

TaiiD, ZUII.Beril II
LUlr lutscblppl)

HBBFT BB. NIBUWB B:UIGH.ID

GIIOPJl:JrI)I. DB
;

HUN WONDEBTOLLE TOON eo merkwaardige dunn.aam-
heid bebbeD Ja. __ recht .le 1II1ieke oodencbeid.ing doen ver-
eli... ,....eie PUIaO te sijn, "die er door het gebruik beter op
wordt.... De R. MULLER Piano iJ in MEER SCHOLEN EN
IN1UCHT IN GBN iD gebnik 4lao em, aDder fabrika&-een
leU, ~ Toor SiChZeIf ~I UIl de ti R. MULLER" de
TOOI'Par gegeTeD wordt door d. ..... &ritMe lD1IIiai _ musiek
liefhebben, 0ftnI WMl' de PiADO beIPeeJd wordL. '
• DE PlA.NO, DIJ: U KOOPT, moet ClCICII' M 't"OIaMktheid

Tall haar tooo Mt OOI' ~ UDdoen, - het oog lItrelen
door de fraaiheid na haar 1IIleriik, terwyl aV teT" door haar
roep 'RIl d~ ~e18 S1D ~ DuUadeD
dergeoea, die dit ÏIIIIk __ 1.* Inm TOlkcaea ""'beid ge-brul.., zijn eeD ~ beWijI, da, de .. R. MULLEII " al
dese ftreist.eD bes iL

PRIVATI KAARTJIll
met ow eigen. naam,

8/· tot '4'· voor 25.

Blzolt onza Grand ~
• lerstlDl, " Fanel" Bazaar.

"THE LITTLE DUSTPAI,"
Plein Straat, ~8apetad.

: DARLING STRAAT 34, •
KAAPSTAD.

HANDELAARS in EeI'8te-! klaI8e Zadelmahrijwaren en Tui
geD in alle soorfen, Boer Zadela
(~ge~ aIl~ priJzen), en Speciali-
teit m Riempjes Tuigen, 0 Kit ..
(Kleder) Zakken, Gladatone Zak-
ken, Portmanteaus en algemene
Lederen Koopwaren. Een Kom-
plete afdeling van Toebehoren TOOr-
Behoenen en Laarzen.

'pee"'. Term.n YOOl' Wlnk.U.r. en
a.z •• r..

INDUST~IEEN
AN DE KAA~KOLONIE.

TE KOOP MEUBELEN, PIANO'S, enz.

DE "South African Mart J>

Plein Straat 3, Kaapstad (zie na.:u.
de Rode 3 op de VeDBtel'8) is de
plaats waar gij privaat suPerieure
r;;!uw~ of ~eh.a.ndB Meubelen,
. no s en .'-"1':)t:l.s koopt, tegen'nw

e.lgen redelike aanbiedingen. Ge-
~eve ons te k?men bezoeken en te
lnspe~, of te 8chrijven. Beste
verpakking gewaarborgd .

J. I. F. BORGSTROII. a......

G. J. RETIEF,
lterk Straat,

Wellington.

_.1. DIETRICI P.
Praktiese Optici.. ~HILI,P'~'B ROS.•
~.aE IllUl 45..
[.• U ...PSTlO Waarschuwing.

ALLEN wonjen t~n str€D~ te
bd,·t om op ('nig de-elvlln mijn
plaat: RJetJoDWin (alia!! Modder-
fontelD), ~et of zonder honden of
geweer ~e Jagen of ande",1.in wild
van, emge. 80Qrt te molesteren.
EDlg een die alzo overtreding doet
zal volgeu!! Wet l'ervolgd worden.

A. VAN WIJK.
Jd:odderf.ontein,

DiJt. Sutherl~
" Decembe.r 1~.

BI!DILllU II BOUWHOUJKI umtWlm,
J3rillen en ~~aze~ in voornad .....~

de bAate hnhtett en :-torden nRuwkeorl~
YOOr 'lW ogen gemu.kjt. Ve dkijken e~
aUe artikelen tot· de IGezichtkunde ~
borende voorradig.

Alle orden en ~tiia worde.
lpoed.ig en akkurent dOOr mij peraocnili}
uitgevoerd. I

BM_ altijd TOCJrbaadea an. grOO&teD. ua eI. YOIrnde ..CdeIingelQ
Bood en oregon Pi1le Delen, Vloerplanken.,
Zolderplanken, Bashout, Hickory, Essen-

hout., Kajatenhout en Pitchpine;
.uaoc>Ko

&AllEl, DEUREN, UJSTEI, C£IIDIT, GEGlLVANt!:.~'iD
IJZER, • an. andere Bouwen IJlerw&ml .

Exchange Place 19en 21,KA APSTAD.



zaak taMeD JacobWI Mar-
Tbeuaissen.eiser, en George

"""~""','rBoulton, in rijn hpaci-
als E..n.kuteW' T t>aiamelilt.ail"
Boedel nn Wijlen de heer

Wilson Hunt., ...er-

Op' taa_, 24 Dee. 1906, IU&isbnrg School Raad,
Il u•• 's VOOUflDDAGS.

ZA VERKOCHT WORDEN
OP DE PLAATS ZELVE:
~k:ere stuk grood, siiode Lot Avsn de ondert'erdeelde P~I

Nol 29, gelegen in de MA.RKT
STRAA. T, in het Dorp PRINS
AIJBERT, groot 31 vierkante
r~eD en 36 vÏ+1.rkante voeten,
overgemaakt "an ~eobal:l Wilson
Hupt op de -!de )feI 1885.

T&R:I(E.!I' v "-lil VERKOPI~O.ne Koo~ kan Il kontant be-
taald worden op de dag, der Ver-
koping, of, naar ve~~ezing ~1Ul de
Koper, in drie .geliJke tenann be-
talingen van drie, zes, en negen
maanden vanal de dag der verko-
ping, met iuterest d.aa.ro~ tegen een
kOON nn 6 percent per Jaar.

~ Af~lagers gelden zowel als
Transport Be~ en alle andere
c·nlrosten nodig om de transport te
ml tooien, insluitende zodanige be-
llatino-en welke wettelIk betaalbaar
zijn;, ~oeten betaald .".ncden door de
koper.

ijet Eigendom zal verkocht wo'-
deo als aangegeven ID de Ove~-
dracht" Airte en Diagram, terlnJI
de Baljuw rich niet verantwoorde-
Lk houdt voor enig tekort -en af-
stand .~t van alle" wat er te veel
IDAjf DJn.

De verkoping zal onderworpen
zijn)aan een Re:.erve Prij,., va"tge-
,.tda onder de 113de Regel nn het
HoL

GEO. A. REYNOLDS,
Hoofd-Baljuw.

I.' Een grote vruchtbare Karoo -
Plsatg, met standhoudend 1nter, Albert(lfdellngs)St~ooIRaad,
~enlike Lucerm! la.nden, grote
~ en wij.ngaa.nlen, ; ook
geschikt voor Gr~- en Uein"fee,
en Strn:iuogcls, nabij ~bu:rg.

2..) Eeu UIer I1ÏtmWltend~ &haap
Plaus in het Distrib CaledQn.

:1.' Een p_rachtige resid.enti~~
W lP;t en \' ruchten Pbuall5, nabl}
Stellen bo5ch..

4.:.Een paar zeer winstgevende
Zwvel Pl.a.a&een,nabij Kaap;udL

VOOR de GlIDldale Pla.a.w Itudl&-"urzen en Beunen.
school. een jreeertificeerde onder- 1903. Marais Stodie-Beurs, .£15.
1iVljzer om 10 kinderen in het ge- llatriknlatie \ Uai vemteit),
wone Stant:Lurd werk:, als dOOI'hd !20.
Onderwijs Departement venin, te Scheikunde ( Departementeel),
onderwijzen. Werkzaambeden te £ 15..

V40r volledige hiezonderheden beginnen aanstaande termijn. Hol- 1904. :\latrikulatie (U nivermteU),
doe ~ bij landa en Engels vereist. MO%Ïek, UO.

"foor welke private ;;chikhngen ge- Scheikunde (Departementeel),GEBRS. CHIAPPINI, maakt lronoen worden, een aanbe- £15.
a ·1 SIra1, v~. Salaris met vrije kost en 1905. School Hoger (U niv~teit),
_ -S .....D inw~, £60. £15.
-- ~ A! -.. Voor Geluhfontein Plaats Sch~1

""'1 le'ende plaats in Scheibm- ASSISTENT oud ..een _... ;.:----->e ondP-TWilz.er...... . . 'enn.JzeE om,, __"' u(.~ nn"J u.... de en 2de in Mathesis. _~ .. L._..J.J __ L_~"'_
8 kinderen de gewone Standaa.rd UUU6rW1JS te geven ~
Ir:ursus., als door het Onderwijs £1 BELON ING aan Standaard A; Zangbmst eeu
Departement v~ist. te oodenrij- v~.

zen.. Wer~enHten~~ VOOR informatie betreffende S~!:200 per jaar. ....... 5 "a_
lii J • e 'I' .,a,•• , III -. aanstaande te.mll~ o~ en ..,..;~es,tel'=d ~ _.__ ~ _

...... ,. ...... .... Engels vereist. }hsiek (utra). de verblijfplaats ..·an twee tam- =d;'~eode met wer KENN IS GE VIN G
een ~~e~. Satari~ met kmt me Rij-Muilen. die verdwaald dan li December 1966. .---------------------------1 Kan-ah-Karrah heeft IWoit ge- en,_!DWOD,'.mg en lIunek: extrs, nin van "'1~..." op de 2-!ste J.........;__ _ __1

'_:1.1' .1_ O'Pn_i ..... te ~. r- ~U. Pli,·ltteo te ~;_.., .. op 28 A..L"i"._.._ in de "1:.... Kolfllrie
~~O:en~ ;:n:\~~be- ...~=~:UPlaats'ScboctL Roode- November. De éne I~eht nt.a.l, Jann.arÏe 1907. eD ~-ctie hOD p~ op CUl

. J C VOSLOO Rlaemfum.e.in Msrkt te doo-nne.n,: vergiftigde ...ood~ \:eld boek. ~D ondewijzer om 7 lrinde- de andere muis Icleurig. '. . ,.,nopiuc,gem,defuma G&BBS.. V ...N
:l:w,~ gebarsten handen, lIw-anden, reD in het gewon-e S~aa.rd wer· GVBROE.DER~ }[()I T~TO Se~ fIEIllDD. BIoemfOGSeUt. bnms ..
brandwonden, bronehiti.." kroep, als door be. OndennJs De-parte- J fi v ~~...... Somerset oost, zij gueed is ~ soort qe ~

IriElr:hoest, en alle k.eel- en bonrt- ment vereist, te o~e:rwijun.. Glen~, ·n, 21 November 1906. ... &ter, .--. V~. GnlI!'Il'
kw ~en, zonbranding, jeubitg. e~ Werhaamheden te ~ aan- PJC. ml t:.eD. en&., -.... te OD"tvarlpa en op

. ,. - ----' d L_.3 Q f:> , Ircm.miBBie. ~ de '-te prijsen YOQl'
en 1>\ ODgeev",~ voor e· WlWUe.n!taande te:rmijn. Hollands tt 3 D 19-0' W. G.CO.....-n"'D~".,.. ~ ~'an dil haolldte _Slen_
en hH gericht- Engels v~t. Saan. meS kost ec. . 6. .III..D~" JD- Em _ Vetm.CIiIm beri.S een tJnJr.

,al. 1__ " -' .. t;1 II en m~, £40 per jaar. Een MARTIN'S DEOUDSTE'ItOl.OlllALE._ ...._ ti-~vanon~l~)'B'I!!I! D~_n ·.......11 rtifieeerd ondenrij%e _ .._ de Prod;...kMa )!(ant alhier, ~~:---UIUI" '''IL,''411, ~~ rrreer~ r W'Hl'- APIO·L ,& STEEL iOtaOOE EI JUIEUIBS 1lI(EL ~ ~ ~-:!~~~;: R.

Doe a&n2oe.k., mlhrD _orcla Teriroeht. lIrU aeh.rijTe
w. A_ SHAW. f~ bAIWSt PILLS. (GxvmTIGD l838..); - .u.'i Df:

B~."- .. .u Verbuilad,... Gebrs. VAlI HEERDE". l.i:jt,:DJ h-".-:'f';.~~~ on ..... 1IlidOW - O.!IiO, a.w. rn, l.arrun.> Mt "i ~.
Se.krdaris TOOl' de- school Raad, ,~,:::.:.,-=--=,~,,:-:;:: lIO. 74a. lAlIGSTUAT, "Jl III "nd.'.n • I. II'" ru. pro-ri mN (_. .

Alben (AldeIiUga) ... '':;';: :.,=:. '=--._.!!*~ "._. 'JIlII , _. Ml IDJ "" ••
.d~ --. - - l\'5tI.!taat. f:'-"_""p, - ........T_ ... .,.._ - n' • ., .. ItL) WardenIq...._

her 1006. ,,=,:r..e',~ '.s· _ -. _ .....rbch • ::: '."'
- ......... 4.......... B1oemtonteln ~ba..a:c.- \dT

I" ..."r'. de ode ['-,<:ernn.,r l.! ó.

Tip Top Ezels

Vis. Vis.\" \.... W lJ". Upllt'D()Gl8O 1.<'& b .....r
H·,Ji,LId. op z",ter'cllg lIlor~"n. de ISUl
Dec ember , mrjn r.ederbern,nde ",·btge·1
CC«', J,.Q&llnA Jaco'>a van .' do. geiloren
Kl~.oc(h_~ na een t"cbcv.,:roioreol.s ("&D

~6 ja.rt'!:I.1:-l lij 2e"t:cr7t?G :G de ocder
J'/[3 v-a,n .:~ ja.nm en re vvn raaaoden.
mj) raJ.u e n·-:" mes <l ku.d~n!o.
lil t&.i de~ we£s .iI: alle famil,e en

V71e<den te be<i&cli:en. die IIUj toe op
bet ~r.e te hulp iro_n.

Vers en Gepekeld.

ROBINSON & A~YHRt
Postbus 355,

KAAPSTAD.

Ve bedroefde ~b~~~~~ ~ S WIJ 1>:.' I MuoicipaJiteit flDLala.ua.,
KOMl"lshongw,

Cl&nw111tlun •. j Dec. lll<~
I ,\.PPLIKATIESmetJe nodige
~tu.i~hriIten, voor de bet.rekkiog
van Algemene Opzichter en Ge-
zondheids "lospekteur. roor de Yu-
ni c ipaliteit van La.ing'lburg, zullen
door de ondergetekende ontnngen
worden. tot de I; Je dezer.

S ...lari" £ I 00 per jaar. Diensten
te bez inrien vanaf de l óde Januarie
19(17.~ Al)e biezo.nle rheden z:ijn te
bekomen bij

.1. G. BURCHERDS.
Stadsklerk. iïL_C

rliLom or GISTOLKN,
:2.5 SCHAPEN en BOKKEN, op
",e; van ~amaqnaland _naar de
Pallr!., in de maand Noverober,
blijkbaar in hei Zaodveld, Enig
informatie aan de ondergetekende
zal: in dank oolvangen en de vinder
goed beleood woroen; ter_ijl een
ieder :& ..Jb geheim houdende, zal
ver~olgd worden.

~ij zijn opgebra..·ht door de heer
S. G. Joubert.

J. C. nr PLESSIS.

~lolen Stl-aat, Paarl.

IN MEMORIAM.

DE \ I .1 lE ,S.-Geda.cbrent~ u.n
O[.5e ~eelie. heef'~e~n op de ~Je
December 1 o . D:,.:h niet verget.eno lij
!eel. ill ot.z e bart.e-n.

P ot D. Dil V1LLIF.RS,
~b .Mv<ert..

Ksntoor v~n de
. Hoofd-Baljuw,

Kaa~tad. 30 ~ov. 190b.
LDCW.- Ir, j,p..fd"vuU" herion&nng

aa::> mijn ,!relt. i le <cht~noot, Tooi ....
JO>1&lln"<! Louw, die a.&ll "la wOIliOg
·'>&lltes,' Paarl. de lOde '·h. 1~'.5,
ove-Iedeu b. - d e.mg~ doch nUlS
..."~ten.·

M.v. de We<ia_ T. J. L"C"W.

}Iuni.:ipaal Kant')<)I",
Lainzsburv ,

-4 De<: fI~ b=r I906.

KAAPSTAD. - -

WO RDE~ gevrna.gd, die lIllak
en geschikt zijn in wingerd ploeg
en heet in tuig, hoogte om de 15
hatid, mn 3 tot 5 jaar oud., kort
liJvl",<reronde rib Ezels die veel ftTerlr
kurinen doen zullen de voorkiem
h~b:bell. Geen ~himmel kleur.
H eren die zodanige ~b; te koop
h~biben gelieven het per brief aan
d.~()ndergetekende bekend te ma-
k..n~ V-anaI heden tot 8 December
wet Opga.H> van biezonderhed ..n
of zij KoJon..i.aalof ~<revoerd llJn
_et de prijs.

S. W. JOU "ERT,
Boven Vallei, Wellingt.oll.

DAMES - ONDERROKKE~
[[W ASSORT11I£JfT ZOllD[)I .[DCA..

DE ROh ZOALS GEILLCSTREERD
VierOR1E RIJEN INSlRT1£ [Jl VOU! ZOO•• rr UIlT.

4/II

P.tAATSEN
TE KOOP.

Dames ondef'klederen wan alle !IOOI'ten tegen de:
laagste prijzen. - ,

Baleigh Rijwielen.
l) :

Zijn en waren altijd DE BESTE IN DE WERELD. Prijzen.
die overeenkomen met ieders beurs; vu.at ACHT GUaNUa.
Zie onze Rheebuck tegen £7. ca.......... • 'II I' a

BEIOEX ONS Of SCHRIJf OM KATALOCUS.

RALEIGH RIJWIEL AGENTSCHAP
BURG:.. STRAAT 20_ IDRAH-IABIAH.

,

KAAPSTAD.

WRIGHT & Co.,
ADDERI.EY STRAAT 27, KAAPSTAD.

Handelaars in Oosterse Goederen.
J&p&nSe Karpetten en ~ Porselein, Kabinetten,
Por1ret Lijaten, J&p&lk-e KostuuDli, en alle soorten van

prachtige "Fancy'" Goederen..

U'nmantende Keue in Kerstmis en Xieuwjaars Geschenken..

per post en sanvrsgen ~ rorgn.(lJ!re
~tie.•

, i
sa1aria £60, indieD ~tmcea.,

en .£45, iodien oogecertifi.ceerd..
!net vrij logies.

Applikatiea met ~ _
getutgschriften :lullen I~~t
worden.tot op 3de JanUarie 1907.

Pu. A . .M.A.RAl8.,
8ekretaria.

,

BENODIGD
ONDERW'I.Jz.EBES vod.. Pri-

vate Plaats School llorge~
Dï.trikt Molte·no. Kennis- van
ED~ls En Hollands ,,:~reist. &aJ~s
£48 per jaar met VTIJe kost ~ 10-
woning. Werkuamht;den te be-
ginnen na de KerstmlB vakantie.
Doe aan:zoek hi j

W. A. DURA.NDT,
Morge,nzon, Molteno.

BENODIGDan de Heer P., J. du Pr. le Rout,
PRIHelPAAL 18. EEN gehraIi&eerd ~

W8I(en8 01. lr8Zond. JWKtn, ZUee. Prote8tAD&A,yooreen Pnnie
der l-chool Is ern.!fp ziekte Boeren School te .. Marais H~"
onbekend, ... 0"" de SchOQIEn.Dial Ui*?ha~ OOI oodenn}A te
t bereik van! aJi"" te br-'''Ileft gevenin .Kngela. Holland!, Naald-
s lotrI-. lresUaldop slechts £s2 werk en Muziek. . .
per jaar. GEiEN ENTREE. Salaris £.'jO met vrije kost en !D-

J ~, MOLL. wOIIing. Werbaambeden. te be-
Hon, Sekretaris. ginnen op de :tIm Januane :1907.

I Applibties, verF.d."f~ ~

BENO' DIG' '1''\ tifilr:aien eo ~ .
. . ,J:JI .. orden ~ aan de ~

EEN Ood~nrij:zer (oogehu .. d ,reiekende, niet later dan dei 2.2Bte
man) voor de C.N. SchooI se Zont"- December 1906.
pan A.., di ..trikitJacobedal, O.R.K_ D. P. lf ARA. IS, Jr..,
drie mijl van Honeynestk.Joof P.K. Kromme Poort,
Spoorweg S~e. i via tileoebJmor

VenUaten; t.3. (Hollands eo
~lA) of ~ede gelijb~
C~ eo :LJd.lJl&&Uch.apN.G.
K.k. ~~ van Muxie~ een
~~ (extra beialing).
salaris ; Ll:ao 's jaus.
.&oat ~ inl'onin.g verkrijgbaar

@ £4 per~. Applibtiën,
vergezeld van, certi1ikaten (of ~e-
certificeerde kopieên) en getmg.
~hri:ften in té zenden aan de 0n-

dergetekende, Postbus Ii, Jacobs-
AANZOEKEN worden ~ d~ O.R..K., tot 14 December e.~.

naagd voor de betrek.k:ing n;D Werk te aanVJllll"denop 15 J anuane
0ndel wijzer aan de nieuwe Derde e.k,
Klas School te G.nsbaai, 5 mijlen E~ bestaat ook kans wat extra te
"fan Danger Point. Een man zal verdienen met avond klassen,
de voorkeur hebben. Hollands en I. W. B. DE VILLIERS,.
Engels vereist. Salaris £80 per . Sekretar.1ll,.
j<iar en £20 toelage voor hni~QII1'. Jacobsdal KerkscbooI Kommlsste
Kost en inwoning bn verkregen d" B od' d
woroen tegen !20 per jaar. Werk On erwlJz~res en 19.
te beginnen, indien mogelik, met
'let J :lnnarle k:WllrtaaL Aaru:oe.bm
met afschriften no Certifikaten eo
Getuigschriften, zullen ontvangen
worden door de heer C. P. G!"OeDe-
w&ld, Ch.nshaai, via StanIord, niet
later dan Vrijdag. 28 December.

ONDERWIJZER£S BENODIGD
Voor de P.B. School te "I>raago$-
poort.' Onderwerpen HoIlauds en
ED~s..

Werkzaamheden te beginnen na
tie Kerstmis vak.ntie a.,..

Salaris £45 met vrij logies.
Applikaties met Kopiefn VIIn

getlllg~hriIten zullen l~gewacht
worden tot 0v 3de J.nuane 1901.

PH. A. }lA RAIS,
&kretacia.

Caledon School Raad.

APPLIKATIES

Armen School J VogeJvlei.

.A.PPLIU TIES (vergezeld van
kopieën van Certifikat.fon) voor de
betrekking van Onderwijzeres V1Ul

dl' A!3 School te Buffelaldoof,
zullen door ondergetekende inge-
wacht worden tot op Woewdag,
19 Decem her 1906.

Degelike ketmis van Hollands en
Engels woTdt vereist; Ir:ennis Tan
Muziek: een aanbeveling.

Werkzruunheden te beginnen met
Januarie kwartaal 190•.

Salaris £ 100 pt'"r jaar. Logies
verkrijgbaar t~en £24 per jaar.

H. L. POTGIETER,
Vooraitter, SChool Kommissie,

BufJelskloof.

VOOR eeu Gecertifieeerde Onder-
wijzer voor de A Il I School te
Good Hope, -4 uur -¥aD 't dorp
Willowmore, zullen door de onder-
getekende ingewacht w~en h~t
I J anuarie lOOi.. Groadige ]tennIS
vlm Hollands en Engels een
vereiste. Mnziek en Naaldwerk
een aanbeveling.

Werk:.zaamheden te bezinnen met
het Januarie k....rtaa],

S:Uaris £ I 06. Logies kan tegen
£36 p.a. verkregen worden.
J. R. ALBE.RTlJN. V.D.M.,

W illowmore,

Adres: P.K. Langverwacht,
Dist Oud tshcorn,

Fraserburg A2 Sehool.
GEVRAAGD

vooR bOvengenoemde SchDQ1, een
Principaal, tegen een Salaris van
1300 per jaar, insluitende Huis t0e-
lage ; een gehuwd perseon de voor-
keur, die kinderen kan logeren.
Kennis vali Hollands een vereiste.
Wer.k::zaa.mhede.n te beginnen in
Januarie 1907. Appl:ik.aties met
afschriften van getuigschriften
moeten bij de ondergetekende in-
",elevero wordeo op of voor de 1.de
i)ecembe:r 1906.

H. L. SERRURIER.,
Hon. Sekretaris,
School KOID1.II:Ï:ssie.

LENNON LIMITED
APOTHEKERS,..................... ,.....

a.Mrter. • .. ? e • -:-:: ~

r;--'..=. ::"-L.....::t..~ --=..-. .........

Benodigd een Onderwi iun es)
voor bovengenoemde Schooi, 3 mijl
van Bot Ri vier SUbe, om indien
mogelik, met het Januarie kwar~
taal te beginnen. Hollands en
'nge.ls vereist. Sal.ris £60 per
jaar en vrij kOl!t en inwoning.
.Aanzoeken m.et :rlschriften van
Certifihten en Getnigschriften
zalleo door de ondergetekende ont-
vangen worden, niet later dan
Vrijdag, de 28ste De<.·eober. APPLIKATIES

G. L. VAN HEERDE,
&kretaris.

}IET getnigschriIten voor de
betrekking van A~~istente in de A2
Sc.hool te ~Ioorree>!bnrg, om aan
bet hoofd te "taan van het K.inder-
~en Departement en onderwijs te
geven aan de leerlingen van 'de
hogere standaards en de kwekeling
onderwijzeressen in Naaldwerk,
zullen door de ondergetekende
ontvangen worden tot V rijdag, 21
dezer. Kenni" van Hollands nood-
zaleli IL Salaris £ lOOper jaar.
Werlr te beginnen ill Januarie 190•.

Y: M. WALTERS,
Sekr, Sch. KOUl_

GEVRAAGD
BEZOEKERS

,,'.-' C:';']])

~
'. _'-
:>- ~
.' _.' ....c

. ~ .: :....J\
.-.~ -111(-

Caledon, 5 Dec, 1906.

Opvoedjngs Departe.meut vao
de Oranje Rivier Kolonie. Fraserhurg,

16 November 1906'

ONDERWIJZERES
EEN Assi"tent Onderwijzere

voor de Goevernements School te
Heilbron.

Kandidaten moeten \latrihJlatie
Certifikaat bezitten of een die daar-
mee gelijkstaat. Zij moeten ook
een kursus van professionele op-
leiding doorlopen hebben, of, indien
niet, moeten mm8tens twee jaren
!'nk:~svl)lle ervaring hebben in helt
onderwijs.

De voorkeur zal gegeven woroelll
aan Io:andidaten die in staat zijn om
onderwijs i.n Zang te geven..

Salaris £ 150 tot £ I75, volgens
kwalifikAties.

Werbaamheden te beginnen op
de 21 ste Januarie 190i, indi~
m~li.k..

Applikatie biljetten kunnen vf'~
kregen worden no bet Onderwijs
~partement en deze, tezamen md
Certitikaten en laatste Getuig-
echriite.n (origmele en u;;c b.riften},
rooeten niet later dan de. 20ste
December, aan het DeplU'tem~mt
ingezonden zijn.

BENODIGD door Mnr. F.
Basson, VOOl' de .. Pri vate Farm"
School te Ztrartwater, zowat ander-
half un:r van Darling, tegen een
salaris van vijftig pond sterling
(£ 50) per jaar en vrij logies en in-
woning. Kennis van Yaziek
(piano) een aanbeveling. Werk-
zaamhedcen te worden aanvaard in
Januarie 1907. Applihtie. Vl'r-

gezetd van aL.'"Chriften van Certifi-
Ir:aten en Getuigschriften z:o.l.len
door de ondergetekende tot 13'
December ingewacht worden..

H. Ka J. V.D. SPUY.
Darling,

1i No.ember 1906.

-,.................................... --
-- .. ~ _ Mt LAATSTE
IIGDD.

REMINGTON
TYPEWRITER

HYF'()'ïHFJ-. E_'
J. ~ ~t-r Ran ~ '.lf; \:!"lL<. Bpt.

-KaaP<'" ...id ....'n;.:
W. G. :i ~o [, f Bot .... !lJ ....

.'ioonl.

- -----zw: ~

Moorreesburg,
1 Dec. 1906. VERBAN t LIJSTEN.

GEVRAAGD
EEN Principale voor de Pri-vate

Boeren School, te Oatlands.. Moet
gematrikuleerd ~ij.n en bekwaam
om Engela, Hállands en MllZielr te
ooderwijUlll.. Salaris £SO per jaar
met vrije kost en inwoning.

Werk.z.aam1teden te ~gi.n nen met
het Januarie kwartaal. AppLikaties
met a.f.sc.hriIten vsn getlli,z;;cbriften
znllell door de ondergetekende ont-
vangen worden tot de 20ëte .Decem-
ber 1906.

DECT..llBE:R J.

.. 'aS ' __ ...
tIJ'- ............. P. C. F. (j..,,,,

bo-.<-h.
.\. ~. Snnn2', F

bIlT? '
G C. van ~l f. BREM ING TON

BUIGHlIDS lOLLIG!

ElJ!.Ot .

H. J R.COO'"f_' f! &1\1- ~

~- .
!". E. R"'!!U-~rt n~~r_.T ty' .... fb>i.

i~ R 'un.. n •.j"''1'
.!. .1. t". R_ >Jn '\!-k ..~\ ~ Trlt--

K.aaP"<' af';", no:
R. Po>da- .\I 'ti" ~T.:·· "._n=
F S. H.,..i., n r \\ [~'"1h-..:l

~<i"Vn ,bunz
~ ·G. \ \Lc·.- - hv,..~-

Cradork.
W. E. Eh f P_ ... ,'-_ ., c'<

K3a~ ,frl...j,-.~
W Tb.".,.,,, , " f - " f].,d.,..t

R. STARKE. Somerset Oost School Raad.
BEN'QDIGD

ONDERWUZERES TOOl" de
Pri vate Sehool te Witmoskloof,
Omtrent 30 minmen rij'dens van
Witmos Statie.
Salaris £5.() per jaar en vrij logie&

Hollands en Muziek .erei5ten
Plichten te begÏlmen na Januarie

n.hntie.
Applibt.ies met getnigscb.riften

te woroen gezonden aan de oader-
gete:kend-e niet lateT dan 20 Decem-
ber 1906.

I

0at1and.~
P.K.. Dnrbanville..

.... t ......... _~ .. _ ..

SctIrIjf' ahw
De 1.... _ ... '.n .... , ~

la liet v_wa "It C. • ......_IIIULJOKGKKS HOGE SCHOOL.
BEAUFORT WEST,

UJRtm EIPUVmIS nu. W....r
J 8,..."t .'rn ··r· ;. _ , ..

E.1Iza,IJ,..( b
£lo..<ip,j J. \ ,d.. " ; ....b·c·~

ai~]ng .

GEVRAAGD

DE School Kl.ll"8lE omvat \-anaf
Standaard I tot }(atrilr:ulatie. Het
Logies Ikparteme nt is onder toe-
zicht TIUI de Principaal.

Logies £ 10 lOs. od-. per ~'hool
1r:.......caaI, geeD extras.

.\U;DH f-:"
.\. ~ .J. "V~n'.r 'l ~
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CIIH1BERIA.I:'{'S HOF.b'T GE"Jo:F~'i-
~UDDEL WERKT VOLGE:SS

DE NATUUR..
Dt> Ill~t suksNivolle m..aicij[lt>n

1.ljn zij, die d" natuur in d" hand w!'r-
ken. Chamberlain'. H()('St (Te.n,'0.-
nllrlu.4 werkt volg .. n. dit plan. ;-';('('mt
h<'t Il·ann...,r gii .....n kou hebt I'U het
...,1 d.. 'hoest verzacbteD. de IOD~D
vprlirbt .. n het opgeven verp;emakke-
likeu de 'sl ijm 108 makeD. eD de DJ!>-

.. rc •. fin" geh ..",ren .j De", 1906. tuur ·bl'lp ..n om het p;estel iD ee~
-:-'., ",,,,,-'tl": -Z",! .I,. hnr~p" 4!eMt" •. 1.ond.. t""",tand te hentellen,

,.. ••• , J r J I' ~ ..ral'" en Je leden W. ! fNkrijgbau.-AdT.

r
I

STADSRADEN.

van
""wigs T\l'lt,
, smart"Q
m ..nigvlll~
-reld \""OJ~'

-1 t~ ""as Ue
I.-n onvPf_
.,at.<lte

De -e w ,,[Jl' n'rh" l(h'rifj~ ,'&U de rusd
..".1 ~ '!,"u<ko "I' de ~7.te :-;o'",uber,

l~~'~I'" I" .,~rd!,~ ,It> ~,,!le r,aad. .
Pt' lo' . ;'('0 \ :-"\11 lh.' \ "n~e , vergmJeraog

."r i<" .:,·kzPIl ril il:'>eOjrekeurd en de
.. ".' ..!.u: ,\)(jr twee w('~~n en du vcr-

gu3' . ,lf itlrol,PL.l~lIrt·U"""l'nh:1I np de
~.i·'" .•. I

"/,, '.' - ' k oru: iLr' ~ ;-\ ':ILt'{'11t' '0rllltt"f'G rupporte er, e-n

ell i...., \ . \'1.0 .1~e \"\IJl.{t ,-I 1.: !'f~n 7.IJ rioo] ~tmaakt wordt in
!lI , .." (~) Pilt een kaart van de
jr 'L' _' ~ 'J,,-r"'~t'll wordt. ;\J Dat

br.:: .. _ ,::.-" "rk ~eplaal,t wordt &an
~':~",." "_ I rl'':: (4) Dat een beloning
'-''' : ,~";",,, .i wordt a.in ieder per
)._'I'" f': ..\1 lf' ~eeft dit' leiduo Lal

~ t .. \" .r v ,):.:1:11:::: :('11 veroordeling van de
~, . i" clk,'n!.oOul "I' de hoek vanr:':': 1-1:"1"1 "crgifl'gd beeft.

, I' ~ V.Il Hh, v oor het geven
,d. ~,·"::t Il I .er sou en di« aan

",00 de ~ellni8ge"iDg-
~,I" .'_. 1<,,"" (:,' Dat pijpen
hor!" . 1. '". h~t dak water YaO ~et
t ..i),"" .~t·"':: ';,~·r\·o. t6) Dat zekere
m~> lo u~ ..,·hll'l4 ti worde-n tegen het
pe' !" °n'r_ ,i,'r ri vier. 17

"(':1 r l~tt)H.nkt~1l (lp~ericht
\4 :. tlt't ,l(rl)(lt~·t-' zedeeltr- van

, \. \:\:lIit_'r· en Bk)elll~tratell
.:,.""",! is. (,~, tJat vier

i. ~t'l,i 'L~tl'il \\"rJen op Vt~r-
. ',.\:-,"1 In ~I,_'t dorp.-Dt· aan·
.. 'I"n t\.All~enOIIIt'll.

: I ! I'll t'~ll puo..,liek.o veq~'a·
_..".-(~~Tl tt> k uur n.lll. op

'.1'~ 11~'t't"ltll>cr J~Uti, voor het
"d' 1....".,I,l te 'lichten, (2).,.,-,"il I'IJ d,· vo!gende verga·

: ~_Irj t't."U vooratel orn de
,-,' l,' \',·rl-I\[,'o. (,I) Om goed
I· ..[J,j, lw,:.:. vau het koruitee,

I.. fl''''llIiog- vaD de heer
\ ::,'1 IIJ~ vun Dorpatraat te

,,'r ;"'( ,1,.It"~ U!I\ de waterpaad6n
," t • :1 l" viud en , (4) Om

~.. ..;:'''Ifll ....:''!vio~, g't'dlf'lld

r li 'I .Lu dc' tnoleustrooru
:--'11 \'lIordele VBO

v r i·· lOde Deceurber uau

tijd
'. en aan.

:' van ~h"",
'''od !1;t'!(aan
· d"", R.ren
I.l]Tl gedach_

",'<Licit t<,o
'Ilen, o~
." H6E'r ont,
.: let aa n, D..'1

:d tp heb.
-te ingAgllan
)n"n aan 't
·nital, ""'aar
~U vergaQ,.._
.' ""h.olding.
, hoop heb-
,,'<'ht. I jaar
-'u laat _Il

na Dm ?:Jjn
\--VR> ...lag; L,it

- da..r l':e<'U

u n b..m'ndp
-t kLlI" ~

", dat de
tr'>()~t. dl<>
riip ~~"I6~po
,,f Jlbijl'

+n :.e-r.' n
~It God relf

Jp lurt.-n
I.:nmt-lf "'~f-

<)I...~.' ~ 1 '

)yl ....·r .

I I .. : k r .lad L"'6n waarborg
~ .:,., " f t.:'\ •. ,-!'( n etnen t Voor de
!'t'l-,-, ..: r 1'1 ( , ,:"'11 n or de oprHetiD~ van
i- ~ ,...~dl' '<in,l~ll I'n de oukosten
'ID - ~~:., ,1',- .v 111(11 .Iaarvoor. (6) Dat

( ...·'·1dl' 11l1l01"ipaliteit en Je
:1 ,,1, :r·[1 vun uiunir-ipahteits

c·,..kr[!,i 1Il,l't:'leO wvrden aau

lt, !'r'r~tJr('llr van Je

\~ ·11"""'r,ll:n naar komi
,'-:1 ""n ...\ut,,1 .lg-emene bao1j-e·
';,\ ll[~"r,,!kt. wut~d~idiu.~en

';wpl~l\ gllt>dgbkeurd,
~ 'j' ., "0 ).(,·ld.,...t in de a.rcbi~vf'n

tr<~:'" :." ,I" {t'n r'll lJ·>t g"'WHoe getal
'~,\.: I";.:"~' .......-..(·t"r,l \' "'r t.~taliog.

!.&.lf'

,'..: op D{)ll~

ol <l"+(, ]),
\Vjllt~r \"':t/~

I nV('~eko..
...'r geronlf>eute
rnOO"'~.voel

kraar ,,~
Ilk "'rl,,,,,
;'nam lO ~

r-~'ng~n naar
e-:n <,rnstlg
d .. P<'htge-
d.· ont'la.

dkkf'n d~
,..Id cl.> lijg.

'110ldlng V3'1

J .• 'ol;l"nd~
". ook " cl..
,..' hield t>- ... n
- ,ak bIj ho·,
"'1 hPt knor
"r ,n ·t f.,...
;'<oo~ I.i.><l
d., l"krlc!I-

· -:1.'ll'n' \'a
J.• moe<J..r
long m.·n
Onmld<l~n,k
, ... U)n~ h.·t

\1 ti l\t::-:IWl!Y.
" ,,'

'" '
"\~ '.

fi

\ Hl .....' lil! dt' hl!q!8rQVeMter eo
,'•. ~,~fI ,:lier. LtHnbarri. de

1'llllt'11JlAfl. eo Je stads-
r·q "~f'n li·'r iu"'pektellf'd wer·
"II \.".::<"k"fJ(1. \ .•ar aan·
1,· "" l. L,t V,lIl df' h~'r Hf\!lman

d,r:
I- '
"'( ,.;. ,. ~ ',Ir,. '-.'!/f"lllI'n \'an nacht vuil

,\,.' •• ~ \~f. 'J_ dt'ellie de i08~kteurR
1Il-"')' 1" -" '1' LHl te heuZtISt'htigf>
ur: - I.: ':'r":. !J,qa van de z;l •.Iok al
.{"', ; tIt wt'rd ,lZr-erl:;;-tkl"urd.
ij... ,[_d,.> .... -·rr. r .. .,: il' IJl'l k~,er8Iag; voor
~J~'''p.' ,·r )Vif. Aall~t'vtmdc een krediet
'<l,':' " .' ,:. I -)•. ~d. liet puhlieke
.~n:~::"I!l:~r b~rl,'htté de draineringeD
,0 ,. --" "I' ',.1:. "I",,, geio"pekteerd e!l is
nl, .. ; :.... ,j ,'. lIet \'oldoeDd~ iM voor

.'cr' : ..' 1!", ,..,\",.,rlik rein gehou<lt'n,
n' ' . ~ t~-"pr, <tl~n van Hlel~ek
\f~!{ ;;,L . -: ;;: '··:lt'·e het werk niet &an·
"",_,.., li-~ "·r~IIL,, weru Q8ngeDoUl~n.

r', .. , '<.1"- \ 1"'''Ii{~ mU~f>omarkt twee
"e.d.1 : ... r ~t' ... lo l,... 'lpeOt;O, te begionen met
• k ...· t.'" '·rd ''''bloten dat de in.pek
tl'lIr'! " ·'..J~6U r::q)ptlrt moeteD indienen
lY·'r 1. ;.. • Wt>lr I)~gt"!ri,·ht, of deze in
,,-r--'·· "U'""'>!: ,n~t de p!.lODe. gebouwd
" . ,'"le 1-..: ",,,,ollige woning V"D
\l.!~: :... 'I r:, - ....t'ro verwezen naaI het
1><1"<,'" ",-1"'0 ""I"iu.e .ea raad8lid
PeatL

'1~ ",:'-1 ïrll":" VfHl !~ndlneter ;{eo6r&&1,
""r' ,:-'.:.! ,i.t /.. r:. de goeveroeur de
1"" ' 'A ,i" Z ;\. Voeder .\Iij. !Jep!.,
-'1', ',: i 'r' '.. De ..pplikatie van n,ej,
~ r: '" , 'I' I...: .:~Ionlik ,'an d" .ta,!zaal
I'~~ \'~- ....,:,'l<'t, nr~.&r de bnrgemee"'ter ou
4Je \~: :.' '. : ... !_j,!r)tj!J'-' ::eol),Jt8dJ&!J \'OOr het
..... .;j,' ,~,.'1 r t\\ee hOnleu. na;lT het
(J() . -lt.' '1[, ·-r\'Hlll!'·l· lït:oile! werd ver·
i...., ,II' : .. - •.•~.:r Flip dil T,rit. urn ZijD
~o ..· 'I te ..·er .....iJt1ert:n eo aan de he~:H
,'II!! 1.1 I. "'f' Vdl' de hoeuderiooriH
>el ,-:. .\,'pl"atie '-ILn B, Krafchick
'')()r ~"IJ H-Jc.::'·!IJt"ne handelaars lict!otie
'''1 :",'.u.n. Dri~ en-ve<'rti~ appli.
11!~·'- -, "r .j .. pd ..t van lalltarenn~tekef
..,.leo ,0\'. ,o~ec waarllit .1. IJreudgtu
"""j :~L Jt'm,j
'i ... ~l pa.rlJoI'·fPO van t'6nige blJcwpiaonen

"If'~U! j .. f,; r l~d.

• Ilri ....r· AAn

.,n rAl "0

··-n tt'l)rd~n.
:_lf ht in b.·t
'>CP rol leo
~.. t k~rkh,,1
··..0 ";\"aaien:
n w/)ot"(_~n
,·r;z~~ga.an i~
;"II'g pn t..-
\;.,'harp, dIP

(;0.1 pn (h~

rSTEN.

\ fr: ka. Bpt

n:LlL\l;11

,"y ;,. \ ,·r~a.derin~ g-ehoudto de
S .f,:,: .. ' .... I "1 lt;.

1'1- ,g-u'ynor- ~~I:""~ II r lil( I~.r·d. de buq~eIDeester,
...,i. : v .1 f' )lua,,' en de ledea W N.
V, I. f' \1I><'rliJlI. W. Witecbi, W,
~ '0 I; C Tl)eroll,
I ;', :'Ue I' .1" de Klerk. MUDicipali-

Ill:
iJ..' '.-'"" ..""In lIlaakte b<:kend dat een

"'Jr. '-I. :.!. ~ I :-.;,,". I '-106. van prokn
... 1.: ..... 'Y I' I F·.lll•r t-O de Klerk is outvao·
<"0 ·-n,., 1,1de Hr.:arlering voor, Verder
"pp- I:'" r't. CJi; riat de I dnim. pijp be-
100lr iK .~ "~4';~~It!leo np de :llste Nori.
',,.: j .. r. ...r,I~I,eid \'tin de vergaar tank:
tB "r," ~Il f,rif"od~n V.lu de 12de eo

~~t .. \' '~'·UII'.·r l~ti)t), van bovengenoemde
1"".' _'. ".Il"·"" ri~ hePr p, A. de Klerk,

!.. Il."r"cl~"iltett gezoDden. (Jp
j :lrIJ.ji~ll1g \'dU dt municipaliteit

""rwi<teerrit' de heer ~. A.
'~ \ dLJ I\.rllirJvallei de 000-

'Il: 1.- ~ ;1 ~·' .. \r ,ie aan~luitlog da.arvan en
w ,.. roli.: en harl het toezicht bij
'4 "rkZ~lll!l h~t'n VaD vastf(ietell

io.. .. \1:r rl'll~"n ValJ het Dodigp toe~tt'1
. : ", •.• k: I.. , ol,' heer de Klerk uf

.:.,,:'It"',r'.'lrrle peNOOO die ten·
k ..:, r,p7.i, htigen zonder moeite

.; Trul-

'y(,~'-.tf'lb.Lal
C"rd,..·..(]

COIl ...ln ...

K_.'-"p"Ul.L
.\/l.'al

~. ""-1':" r.~....prf·klng van rie 1.aak:
" \'·r ~..d"""1( dat de kostea vILa

\' III 11.·( kontraKt nonr dd munt·
.: 1·lr ~t·drageLl w\lrden en Oiit rie
1:'1 \;lolt'lll1L" van rle hrlef vaLl
.1\ ,',I, fldl~r, el< d" Kierk van
: 'If I, III ha.ljden \iln de burge·
:!"'Il w(\rrl··n.
I i'.",,,r "",,ter.-De I!CRretaris
,: "." \.rlef ,'an '~I :Sov. I~!I)G
·r:·I~~ \\' \!k'>r eu .I;it'ohsobn over

\1,

r:U.,r..-t1\.
,.'r, 11.-..0-

rraM'r-
, • ll~ (,t·d. de bIJTg-t-'m~Rter
I I' ">Lr,lI~, ,'n de It.',ten ti. L,
'.\','1,_, I" ,·lIl'. ,-\. f. Alwr·

II : t"I' PIJ i,· ~ lf'rK en ilDdoreD.-

",·~:,·r !I'~t tl·r taf, I brif~f d.d.
, , 'hl.;. ,L)"r dt' I'tlajbklerk !lp

~. J' 0/ ro..lllrf>n gp~tt ..id, l;!tjzondt:D
, \',.1,1, '-"ller "u d" KINk,

- '''" ,i.· I.<,~r f' .. \. de Kierk. sr.
.; .. f hull ,.. hrljveD re wal~r

,\', ':'" \,)\, l~~)tj.
....·'r I k, 'pi ..' van v()()rg~tel

r"J~ lil ': tH.T1d I'c~taaude wIlter·

fl..,'t~!lhJ}n-
.") \

c "

\'.ln ...:.taO·
.\fnk .. -

\{,,!t.·no.

' .. "IIIr ~;·l,·z.fi'g WR:-l aAn de ver·
,,"r'l I",t I...kr~clltil(d en de

;.:; ~. '1."'; hr'! dad!:"llk t.rl \'t~r1."odell.
1:1\IPr wl\tt'r.- \·Dorgele7.t"11
ti' w·lr 1en .get.·Rend dt>or

~'1~ tOil r,('trokk.'oe pllrtije-,_{) Illil

III ,·r it· l,' Illhkt'n.
·~,·tll~~~',·r \.Ii"erd _g-em3.t'htigd dl'
; l.'::llt'utetl tt' tekf-'nen io ~t"rhand

lAak, uam€'lJ:-" Je municipaliteit
. ",,~h

.11, ,

P. D. CLUVER,
A. B. DE VILLIERS, & Co.,

______ Ve_ndu_-AdlDl_·nis_trate_ura..Prachtige WaoDarf Zaal-IR luln GroDdeD
PUBLIElEI(IIOPIII III -Eli ILEIIE PWTS, ItllllD· .!_ TE - .,

"KLEIN DE LA ROCHE," PRINCE ALBERT;.I KOMPLETE HUIS MEUBILEERDERS. IOp :: o~:::~"k:~~.~~..~~:~~ik.~dig~:n~~
IT"VlL zijnde, heeft besloten publiek te doen verkopen op

Dinsdag, de llde dezer,
OM t' UitE PRCIES,

Zijn welbekende plaats., genaamd "DE LA ROCHE," de. e~nd
plaats in de Paarlse Municipaliteit, jlrenzende ....n de Berg RIVIer,
groot omtrent 18 morgen, met een 8uffisant Woonhuis.,~elilJgericht e.n
v;analle gemakken voorzien, benevenIIIStal ~.nWagechuls. De plaat~ 18
biezonder geschikt voor een ~elk Boerden], .. hebbende ook prachtIge
Tuingronden, beplant met slrka 30,000 WIJnga.ardstokkeD, ~rnn
1:0,000geënte stokken zijn, sirk&.1,400 Vrochtebo~en van de. keungs~
!!borten en er is nog groot grond voor aanplanten, blezonder LlIDoen, dIe,
er wel tiert. .

LOSSE GOEDEREN :-1 Tent Kar, lOpen Kar, 2 Paar Tm-
gen, Boerderijgereedschap, Planet, Voermachine, 1 Kajatenhouten Kuip
cn wat nog meer zal worden aangeboden. F. H. RETIEF.

A. B. DE VILLIERS & CO.,
Vendu-Administ.rateCl'B.

N. VOB,W. B. Olivier, W. Witl!('hi G, C.
TheroD. 1

I>e notuleo der gewone .. rgadering nu
de ~I.e November 1906 en .pedale _er
~adfU'lngen van, 2'l fn 29 No.ember
werdvn gelezen, goedgekeurd en getekend:

l'JKANQIEKL V-ERSLAG
Balans in handeD ••• ... £23 9 6
Ovcr~trokken ill bank '" 48 17 4

Ma kop ru.ier W ater.-De Itraat wachter
vl!TlIChijnt ter 'f'ergad~riog en Iapporteerde
rtat Illat.tll Zondag emge ongel'Qj(é'ld"~deo
....e"IIlO (lpgeroer.kt bij de .erdeliug.

De raad beatuIt dat de hee.r Retief zal
verwittigd worden dat het de raad 14'00
doet dat zUIl<8 i8 ~ebenrd. Moeite werd
gedaan de schuldige persoon te vinden
Joch te vergeefs. De raad zal trachteu
~ulkQ geuilen ill de toekomst te beletten,

Loltaties licenuos.c- IZa&k Roesou w ver-
scheen ter vergadering en vraagt uitstel
tot bet einde d .... jjlllrs. Dit werd toegt.-
.taan. De invordering van l\Ddere achter-
stallige Iiceuties werd in blinden van de
sekretar is gelaten.

Raadlilid VOl! rapporteerde dat de twee
uruuicipals 08860 zijn verkocht voor £18
1011. Goedgekeurd.

De kw~slie van .. anko0l' van ruuilen
blijft o ..erstaan.

Gronden in Kantoorstr aa t.-De barge-
meester rapporteerde dat bij de lauduseter-
generaal perseonlik omtrent deze zaa.1r.
heeft gesproseo

Hij heeft trlC~~staa[j dat eenvoudige
kontrakten tuseen de betrokkene partijen
ea de muuicipaliteit in termen v a n bet
originple besluit re de overtrediugagron
den .:euOUltn, worden opgetrokken .

De .oekretaris zal toezien dat <le nodige
dok u meuton wur den samengesu-Id

De sekretari» rapporteerde dat de water-
leidine voor de boor Retief in orde ië,

De sekretaris zal hij de volgende verga-
deriofl: Ben opgl .•af in verband IIIet bet
onderhoud en reparatie van Connuercial
.trut voor de I.... tete drie laren ter tafel
leggen.

Gronden ten 008tPI' van Kruisvallei Ktrk.
- n.· t->",¥elllet!~ter rapporteerde dat hiT
de landmeter generaal hieromtrent heef't
ontmoet. Beloofd w-r d d..t <le nodige ver-
..aderiug ia de tuekenniag ""I gemaakt
worden

Owheining tussen ru unicipale landon
en eigendom van <le beer .Iooste.s=Een
hrief van tie eerste ,1""eT van cj" heer
Jooste, kcnnil't gevende van voornemen om
J" grens t ues eu de munic-i palita.r eo Uolie
sloot te oru heiuen, werd voor gvlezen.

Eon kommissie besta ande uit leden V08
ea Theron zal namens de .uuni-ipaliteit in
deze zaak hau-ielen.

Aanzoek G. Sarmenberg -De rnunicipa-
litt::ir. besloot g"t..'tloelUrie pc.:rRl)~'1I te laten
aut woor deu dat er \Jjl het "gt-'nblik: geen
opeuiug i. voor hem.

Stadhui •. -Een brief d.d. 23 Nov .• 1906.
"an d" heer Brink een d~r led ..n VILahet
StarlhuiH Komitee werd vOllrgelezen vra-
"",ude welke vorderingen in de"e zaak ziju
gem ..ak t.

Lcn brief nu, 1_;~o5-3..~.'>7,ILli ,le I.."d·
meter g-enpraal en g'pdatpf.'rn "lI; ~ 0'\., 1~()f)r
werd ooit vllorgeiezell.

lIe.lulen de boor Bri"k een kopie .... "
laat6lgeailerude brief Lo zell'ten CU helli
verder te "erwitli~en dat de za.k de aaD-
dacht valJ de municipalittit verd.ellt.

Publiek Z"'em<lad.-Eeu petitie vrageo·
de voor bel inrichtell VILli een pllbli"k~
zwemhad we.d voorgelezf'n.

B".iuten dat biJ de vol..-erH!evergaderi ng
te bespreken,

Sloot oo~t v..n C"!!lerei,,1 "traat.-Eefl
"chrijvea vau de ~:i8te ~()Y, 19% "l" <id

heer Hrink r~ t)(}\~eOzeDOelllde s!\)ot w(~rrl
g~lezeD. '

Besioten de beer Brink te ..at woorden
dat de zaak de ern.tige Iton"ideratie "an
de raad zal erlan~ ..n.

De heer T. Niehau~ c1 .. et aanzo~k voor
verlof om eeD stal en een wILgenbui. op
zijn eigendom te Inogen bouwen. Toege-
stAan, iodien de kOUlmis8ie teneden i. met
het bouwplan_

Raadslid VDFigeeft kenni. dat bij bij de
volfl:ende vergadering een vO')nltel illdienen
ui olIItrent het pl ..alsea van een wILterteu k
in 8elpruakaar Lok~tie.

Opening ea "luiten vlln winhl~.-De
.ekretari. zal de bandelaars verzo" ken bij
de volgende vergad.ering te Terschijoen tea
einde tot een overeenkomst te geroJteD
met de muuicipaliteit omtreDt bovenge-
lJ(xlInrle zaak.

Goedgekeurd de volgende rekeningen,-
Whiley en Franck, £3 la. :!lL; B, Liebea
berg, £1 2•. 9.1.; Findlsyen Co., £4 I~".;
R. M. avas, £4 lOll.

De Montagu N. G. Kerk
en de t\cetylene Ver-
lichting.

2~.te

In uw aitgave van '2';1 ~ov, ",,",('heen
""'n hericht vaD bier. ondertekend "lawo·
ner ", Pll (.ordl·Jeode naar de inhoud. iR bt't
weliicht d..zelfde p..n...on die zijn loevlucht
oo~ tot de .. S. A. NewB" nam om ziju
blijde tijding alDIII bekeud te m..ken, d.. t
het ;\cclyiene toe8t~i, door de firma Hof
m..yer eo on Toit, van Kaapstad, ia de
N, G, Kerk opgezet, oon ,nislukkiug ill.

I lt zou er geen aotitie van geaomen
bel>ben al. bet niet uuidelik bt~ek, dAt h~t
bericht bedoeid 18 0111 geuoemde iu.tall ..tie
in oen .Iecht daglicbt te "telleo, il I(e"oel
mij dus verplicht een woord erover te zeg.
gen.

Het bericht id geheel oujuist w ..... bet
zegt dat de machine rood" vier malen in
ditlorde is geweest. Het geheurde eenR
dat de Iichtea uitgiugen, jui"t DeD de
dienst geïndigd Will! onder bet I.... tste ge-
r.ang, doch dit was veroorzaakt doo. dat de
koster niet genoeg •. Carbide" in de gene·
rator had i"daan eD wu ook gebeurd ZijD
met lalupen indiea verzuimd was om ge-
noegzaam olie er in te duen. EenmIlal
ecllter is bet gebeurd dat de Id~p waardoor
d" "Carbide" in het w .. ter valt aiet wilde
sluiten en v",,,dat de k08ter het oatdekte,
wat! alles door gevallen en het onrtollige
i/'IlS uitgeblazen met het gevolg dat de
lichten uitgingen juist toen de dienst be-
goo. Dit werd aan de beren Hofmeyr en
[lu Tuit meegedeeld, en zij zoaden dadeJ.~
een deskundige op eigen kosteD om bd
defekt te onderzoeken en te benltellen, en
beloofden tevea. ook om bot gewicbt ia
u Cubide" dat VernlOnit werd te vergoe-
den. Met betrekking tot bet feit dat dIj
lterker ....d bet ko"trakt voor het daar.tel-
len van ·d~ Acetylene [!lstallatie in de kerk
en zaal niPt aan plaat""lilto ingenicunl
wi;Je gdvell, terwiji deze £30 goedkoper
waren dan <lie door de kerkeraad aangeno-
ruen. sprIlekt voor zich zelf. De plaatse-
like kontraktanten wurlen hun eigen gene
ral or fabriceren eD wel op het oude stelsel,
een uitg..oieod patent, waarrlour het watH
op <le .. CIlJ'bi<le.. valt, een Ulttnlt i<evaarltlt
proces, '!n Will! de prijs aog I~er wu ltd
zeer ou voorzichtig geweest ZIJn, OUl tl'r
wille vlln deze hesparing zich in gevur te
.tdlen VlLn'}!ltplofliugen euz. Men heMloot
do" terecht OIU de beprllefde DuITet. Ps,
teat Gt'uerator te nemen. en ik kan dit
,,~tuigen tillt bet volle bevrediginjl geeft.
[k heo door dezelfde tirma een installat.ie
in mijn pri,'ate wouiaj( laten zettea en l>en
er heel tevreden !llee, het .:eeft een prncb-
til( licht behalve dat de "Carbide" voor·
delij(er i~ daD paraffioe, en het i8 nog Dim'
IDer iu disorde gewI'ClIt.

JltJ ko"ter z'''' echll'r vCnltaudig ha(l(l~len
zo hij de g"n~rator g.",.! achter Blot buudt,
daar er kw .....dwilh!o{en ZIJD dIe gedureo<le
het opzetten vau !.ettoestel een n..tt .. doek
Jiep In ue ltoofdjJiJi' !l,e! oen dUll BI uk
ijzer inrtrt:vcu, elll,t;;tJ J.age.D.~oor eie IOW.IJ

diug', VIU Zt)(jl)t'llItu de WWlJdlUg een lul~
iukklUIo( te Iuaken. Gelukkig ecbter werd
Jlt Ol,tdekt Det iD tijJs DIll het k,.aad te
verheipen '

P .. 1. JOUBERT,
" LILRoch,·lIo"

MOlJt.ag-u,
4 lkc., 1906.

Sunlight i: uitverkocht-'--'tnag 't dit zijn 1"-" 0 NtJeftl"
.dntwoomt Sunlight S1UJ, en ging dadelijk bee».

nl~htZeep
heeft den

Grootsten V in de Wereld.

Cal;edon Landbouw Genootschap.

MONSTER STOCK FAIR.
PUBLIEKE VERKOPING

TEN DORPE

CALEDON
IN DE

SHOW GROUND,
OP

DONDERDAG, 20 DECEMBER 1906,
OM 10 UUR '5 MORGENS:

MERINO SCHAPEN:
1,200 Eerste Klasse
1,400 "
70()

Merino Hamels van 4 tot 6 tand,
()oi en Hamel Lammers,
Zwart-Kop Schapen, Ooien, Lammerllen Hamel8,
Ooien van 2 tot 4 tand,
Slacht Hamels,
Ou Ooien,
Jonge Bok Ooien.

II

500
400
20()
50

It ti

" ti

"
II II

PAARDEN EN EZELS:
1 Eerste klai!se Koloniale HengRt, 1 Pedigree Zwart Roadllter

Hengst, 1 Bruin Cleveland Hengst, 6 Cleveland en Roadster Hengsten,
2 paar jonge Kar Paarden, 10 Aanteel Merries, 10 Kar Paarden, 6
Ezels., I eerste klasse In!!,evoerde Hollandse Bul, 3 Melk Koeien, 2
Veer Wagens, 6 Vel Bok Karren, :! Kap Karren,3 Scotsch Karren, enz.,
enz. En wat verder zal aangebodfm worden.

LE.TWIL! De gewone Termen van Krediet zullen
gegeven worden.

F. A. C. GUTHRIE,
Sec. Caledon Landbouw Genootschap.

Caledon, 5 December 1906.

GUTHRIE en THERO~, Afslagers.

IlIUIIU'"

Slupkamer Settl'n, speciale atde-
; linjZ,110.

VdorkAmer Setten, Kachel Spiegels,
Eetkamer Meubelen en Keuken-

, gereed8chappen.t. Geimporteerd
eD UD K.... ps ,,-"brikaat. •

Nog een andere Grote Lading lO so-
lindors" beroemde Zweedse
Stoves. Alle maten. Branden
Hout, Kool of Kraal MeBt.

.. Perfection" Blauw Vlam Olie
.. Stov88." SchooD en Spaar-
r:&aJD,

LDlUilfO.

Z....arte eD Koperen 4 voet 6 duim
. met 2-duims pilarea

Grote verscheidenheid in Voorraad.47,..
DlIIO 0 TNrI IIRYlIZO.

IUYO, KARl" OMHIIIIRII
IlATOtUL

IIWlPmo 0 UIOLIUMI. IIIImns.
KarpetteD 9 z 9 voet, I!/I;

12 x 9 "oet, 27/';
Andere MateD en &orteD; Deur

, Mattea.
LiilDleums en Vloer Kleden van alle

soorten. Gratis in Kaap8tad en
in Voorsteden gelegd.

BlindeD gem ....Kt eD opgehange~.

Rooi Graan GuaDo, gelijk un
bet GoevernemeDts Gaano,
ruaar goed koper.

Superph08phaatis in 30 °10 eD 40"/0
.terkte.

Blauw IJzer GuaDo 40 % sterkte,
Potas; AardappeleD eD Tabak Meet.

IttIDD.AIOIL

I~OODHEAD, PLANT & Co.,S:::~:d
R.UO SACK" PLOEGEN EN

LANDBOUW GEREEDSCHAPPEN.

Enig~ Agent voo!'

K•• pstad en Westelike Provi"".,

4. NEWMARK.
Napier en Ca/edo". -

N.,..,.,. J.'.' .""' ••g.".
LAAT8TE SMAAK, FIJNSTE KWALITEIT.

GOUDEN, ZILVEREN eft VERZlL VERDE GOEDEREN.

Alle soorten
Goederen, die
dienen voor
Prijzen -n

Qeee~
IlUweMlSsn
V 'átB!rs,.._!!i~~n,

PcMTaUS eoe.
I

EEN

PRACHTIGE
GESCHENK.

Special,tm. VOOf'

.Bwp4ratie" •

. ': ...l1.""":, - .
. 'JI. , .. ,,,.
- -. .,

Op

150 Extra Vette Bokken,
650 Extra Vette Schapen,

Maandag, de IDde d8zer~
TE KLAPMUTS STATIOM~

Z lJ LLEN de ondergetekenden publiek verkopen bovenge.
meld getal Bokken en Schapen, die zeker present zullen zijn.

He~ V ce is biezonder goed en daar bet voor een lange tijd de
laatste verkoping van die aard zal zijn, neme men deze gelegenheid
wa.'l.r.

A. B. DE VILLIERS & Co.,
Vendu-Afslagers.

Paarlse Boeren Verenigil1l ~". Stellen-
boschse Landbouw Vet-ling.

DE Vierde Grote Vee Verkoping vanl bc'.mmliltaande Vereniging
zal te KLAPMUTS STATIOfl, gebouden worden

DONDERDAG, de l3de DEZER,Op
van Vee-als andere Goederen reeds opgegeven, te weten:

20 Paarden, meest alle Koloniaal, gedresseerd, 2 Hengsten, 10 Ko-
loniale en Uitlandse Ezels, 25 Slacht Ossen, 10 Trek 0186n, 20 Eerste
klas Melk Koeien en die op kalven gaan, 2 Friesland BuDen, 10 Vaar-
zen, 100 Merino HameL!, 1 Wagen,4 Paar Achter Tuigen, (Bee8tvel)
&if' Inschrijvingen van Vee als andere Goederen zullen tot o~ 12 dezer,

....orden aangenomen.

Paarl, 1 December 1906.

G.FINDLAY·&~Co.,
IJZERHANDELAREN.

Parll.lnt- ID 1"Irili Stratll, Kaapstad.

Ilkkels, Zenzen (IIIIn.." ...11,Hltrken. Koorn Schop-
pen. Sollgnum Hout Preservatief.

Pompen, Hool Vorken, Spit Vorken
ZwavelB.... balg.n.

Oogjes-Draad voor Vogels en Vliegen Gaas

Begl.tlnlll

8

';S'T""E'R-;
TEUPOOft NUM.U ,t....

Grote Voorraad
Dames en

Heren Horloges
inGoud, Zilver,

Nikkel en
"Gun lt Metaal.

Grote Voorraad Losse
stenen.

.... n.1l "., ,It _
lUtRE. fil
I&UITU.

" ~
"1
)

PUBLIEKE VENDUTIE.
I
: In de Boedel van Wijlen ALDERT HEREliAS CORNElIS YAI ZIJL,
I van VREDENDAL, VAN RHIJNSDORP.

DE ondergetekende zat publiek verkopen het hieronder
genoemde, ter plaatse

VRED£_NDAL, In het DI.trlkt
VanRhljlUJlhlrp,

-or-

DONDERDAG, 1906,DECEMBER20
OM 9 UUR IN DE VOORMIDDAG.

Va.te Eigendommen:-
I.-Het Pachten van al de Vaste Eigclldommen, behorende

aan de Boedel en bestaande uit de wl'lbekende en beroemde
plaatsen Vredendal, Karroovlakte, Konaquasberg,
Kaliekama, Zoetvlakte en Zoutfontein, gelegen langs de
Oliphants Rivier in het Distrikt Van Rhijnsdorp. De grootte
van al de gronden tezamcn is ongC\'ccr 10,000 morgen.

Le"e"de Have:
2.-2 Gedresseerde Kar Paarden, 6 Mcrries, 2 Jonge

Schimmel Paarden, 2 EzelIS, 458 Bokken en Schapen, ~OBeesten.
Boerderij :

3.-1 Wagen, 1 Gr<X)t Af,.!aan Kap Kar, lOpen Kar,
1 Water Kar, Rrandewijns 1~ete), Ploegen, Eggen, Graven,
Pikken, enz, 2 Paar Achter T ,igen, 1 Span (8) Voor Tu:gen,
Knap Zakken, Zeep, Vellen, t~alk, enz., enz. .

Hul.raad:
4-BestMnde uit alle de benodigbeden voor een groot ~

gemeubileerd Huis van 2 Slaapkamers, 1 Eetkamer, 1 Zitkamer,
Kombuis en Dispens.

Zegt het Voort aan alle Vrienden en bekenden, en
herinnert hen aan dag en dat':lm.

P. A. BRAND, Afslager.
Clanwilliam, 1 Dec. 1906.

DE ondergetekende, behoorlik d....rtoe gelast door de heer
D. N. MKYBR, die wegenll hoge ouderdom zich van de Boerderij
wenst te onttrekkt'n, bit>dt aan uit de hand te verkopen:-

I.-Een Prachtig Woonerf, met gerieflik woolJhuill daarop Tall 8
Tertrekken :-1 Buitenhui8 met 3 Tertrekken, Kelder, Stal voor 6
paarden, een klein Huurhuis en een gerieflike kraal met 2 Koe St&l1en.

Er rijn verder op het Rrf, CIm mooie Wijna;raarn, een boeveelheid
~~kl&8 Vrochtbomen (allerlei soorten), en 't heeft grond voor 1 Mj.wl

Het Ed is gerechtigd op 1t uur vol t!troom en een f nur half IItr • \'
wate.r per week.

Dit Erf ill bieronder mooi gelegen, niet ver van de Ned. G
Kerk en School, en zal niet weer licht in de Markt komen.

II.- Vier (4) Erven lange de Dorps Rivier, gerechtigd op 28
rivier water. Zij hebben zaai-grof.d voor 15 muddens zaad, en zijn geM
omheind met draad. I

Op 't éne Erf is ecn Wonnhuis met vier (4) vertrekken. j
De Erven zijn zeer vrochtbaar en worden beschouwd aL!eertlte-~

Toor Zaai doeleinden.
Voor verdere biezonderbeden, doe men aanzoek bij de onj

getekende. .
Het zou de moeite waard zijn om na.&!' de gronden te gaan ~.

want zulk een kans komt zelden.

(
\
\

\
JAC. M: THEUNISSEN,

Prokureur, Afslager, enz.
Prins Albert., 4 December 1906.

N'obel's Sport .A.D1:ID. unitle.
SPOttTaLUI _.HO.IUI .LECHT. Til CII:.RUIII:II:. ,

P,lm"ose Salli_tlte u Empire .. Rookloos.
Nile Balll.tite .. Clyde" Rookloos.

Op de " Gu.n Cbb " gedurende de Internationale week, waren de Ballistite oYer-
winniD~en £19'!6 tegeD .£228 voor aUe andere arumunitie. In D~gt'n jaar heeft
" Balliatite " £67,926 meer gewonnen dan &I de andere &mmunil.i.,. tezamen.

Op de .ergadering van de .. Clay Bird ,. Schiet AlJ1!OCiatiein Engeland, JaDie 1906,
behaalde I, Empire RookIOOll" BICT KAltIPIuE1oiBCI::IAP VÁN ENGELAND. ID
15 Dumm6r1l WODbet ELF EERSTE PRIJZEN eD verwierf 't grootlIte aantal ptIIlteo
in 't I'e ... r IDter·Club Schild. Op de derde dag vaD de meetiog haddFD al. de
Independente Schuit""" die met andere ammuDitie begoDDen W&reD, dese ammonia.
VEIWANGEN DOOR I EM.PIRE ROUKLOOS."

Deze ammunitie heeft pas h.et individuele KAMPIOENSCHAP Van KANADA
genomen

.. NILE BALLISTITE" en "CLYDE BALLI.STITE" 5ijD de goedkopere IOOrten
VaD II B&llistite II en II Empire." VRAAG, UW tiAN DELAA& SL.ECHT8 OK
.. NOBEL'8" PATRONEN. De vooJZieDen V&ll de H.ndel lijn

; JAMES SEARIGHT cl Co., Bpkt., P.I.II. ,UI, UIPSTB,
bet goedltooptlte Verkoophuis in 't groot, van '303, ltI&UMr
PatroDen ; ooi: vaD Mi.litaire Mauser, eD Mauser Sport Geweren:'

en Irlartini· Henri

African Sculpture & Monumental Works,
(ZIIIlIl ........ ~. _ .... w.o.),

South
MOWBRAY, KAAPSTAD.

W. T. ATTWOOD,
.'

..



Gcv:a, AOD.-"Nurae"
eH py~ "'OOT tweo'J
in I~".r.ora dadelik I.e

11 ,. oopatrua 18.

foor de Kaapse
Afdeling.

N. BOUWERS.

Bouw~l'!), die wen_en ~> tend"",,,
voor hetlopricbten van NIenwp Kla~
Kamt"l'1I.j ens., en Huis VOOT de
Hoof-l Onderwij ... r bij de Clare-
mout B<lbolen, word. n verzocht hun
namen jo te zenden uo de onder.
getekende op of vóór de Z2ele

lJecell1t~r 1906.
V ooraf(l&IlIIde inlicbtinli!t'n .. lrun-

n ..n verkregen worden bij d ..
A'chile<lten. de h..ren Parker en
PLlrsyth, HoulBtraat :ii, Kaapstad

A. A ELLIOTT,
SekretalU!

School Raad Kllntnre::l
voor de K ... pse Afdtllinjf,

KUJll'taII, 7 D..C>"mOOr 1906.

School aaad yoor de Kaapse
Afdeling.

Tweede Klas School
Plumstead.

U EVRAAGD voor bovenge-
noemde School, werkzaamheden te
begino,en in Janllari, een ex-Leer-
ling Onderwijzer tegen e~n aan-
vang Salaris van £60 per Jaar, om
in het Kinderen Departement ,te
helpen. Applikaties met af~chn~:
ten V&D ~tuigschriften moeten bij
de heer J. de Kock, junr., TImour
Hall Estate, Plumstead, inlreleverd
worden niet later dan de 20llte
December.

Derde Klas School, Philippi,'
Kaapse Vlakte.

GEVRAAGD voor bovenge-
noemde School, werkzaamheden
te be~innen in J a~uarie, Principaal
en enige Ouderwijzer. ~alar1s a_an
een persoon die de Dodig~ kwahfi-
katies bezit, £ I02 per Jaar met
vrije huis. Bekwaamheid OlD Hol-
lands te onderwijzen een ver-
eiste. Applikatie!! met kop~eën
van getuigschriften ~oeten ?tJ de
heer J. de Kock, Junr., TImour
... all Estate, Plumstead, ingeleverd
worden, niel later dan de 20ste
December.

A. A. ELLIOTT,
Sekretaris.

.'

Schonl Raad Kantoren
voor de Kaapse A fJeling,

Kaapstad,
7 Decem ber 1906.

CROSSE
i ANC

BlACKwt:l1!8
POTTED
MEATS
• IN

GLASSJAtS

VOOl'1lUlllltt M.... la Zuid Afrika
VOOR

trfIIM .. &MI..n.. tIet'h .. , lIHll...
" ....... ZIIYer ."', IIU.

Noteer ,lecht. !&etAdre, :
J. Mih..1..ER&ZONEN.
\.PI_.rkt Itrut 117. (P .. tII•• 11111

IlAAPSTAD.

i Specialiteit in
I
; het leveren op
j voorschrift van 1Ii~~-y::,finIde Oogaarts.

lo J. DRUIFF, Gezichtkundige,
IDOUlEY STUIT lIl, KAAPSTAD,

DEOlEl WOIDEIBUnS BElEUi............... ,....-- .....-.._..~----._-._-._~.. ~~~~~
VERKOPINGEN.

l .• , D. VILLIIRt! .t 00., £.nu-
GEUl.

10Dec. - Klapmuts Station, bokken en
schnpen.

11 Deccmber++Paarl, plaats en leegoed.
12 December.-P&&TI, vast- eu losgoed.
13 Dec. - Klapmuts Station, grote vee-

verkopillg. .
14 Dec.-Groot Drakenstein. ntwerk, ena.
20 December.c-- Vlee6chhaok. Hermon ~ta-

tie, 3de jaarmarkt den Groen berg land·
bouw ver.

29 Decelnbt,r,-Zuider Paarl, vast en loa-
goed.
NICO J, VLOK, AFSLAGER.

2) December.-Piketberg, tol pachten.
J. H, VAN DROTEN, AFSLAGER,

15 December.-Grikwa.l!tad, twee erveo en
10888 geederen.

B. J, RAATH. AFSLAGER.
12 December.- Rietfontein, di.trikt Bfita-

town, plaats en levende have.

CLOETE &: KE¥pE:N '" p, E. SCHOLTZ
AFSLAG ERl:l.

13 December, - Victoria Weat, never·
kopillg.
M. D. DYASO~, AFSLAGER.

2IJ December,~p~ontein, di.trikt Fra-
eerlIlng, veeplaats en boerengereed-
schap,

VAN ZIJL & HOFMEYR, AFSLA·
GERS.

22 December.e=Moutagu, 4 erven, een .tuk
grond eo woonhuis.

P. A. WEGE, AFSLAGI!:R.
20 December. - Kameeldarn, afd. Hope

Town, levende have en 10888 goederen,
A.. BERGMA:NN, AFSLAGER.

19 Doo.-Wagenboom8 Rivier, Ceres, le-
voode ba ve en 108ge goederen.

A. J. DE VILLIER.8, il'SLAGKR.
16 Jauuarie. - Murraysburg, .lacht.- en

aanteel vee.
PAOL D. CLOVER, AFSLAGER.

l!l Dec.-Somerset Strand, vastgoed.
NlCO J. VLOK, AFSLAGER.

19 Dec. - Piketberg, jaarlikse veemarkt,
teve"B loe>;egoederen,

DE KOCK EN LOW, AFSLAGERS.
19 Dec. - Fr8l!6rburg Weg Slatie, Drie·

maandlllikse " Stock Fair,"
P. A. BRA~D, AFSLAGER.

20 Dw,-Vredendal, Van Rbijnsdorp, het
pachlten yall vaste eigendommeo, en
leveod" ba ve en 108se g')8deren,

o W BRE:-IT !:lTEYTLEI{, AFSLA·
OER

lvo"..naal Kap'Jaal
1ngc,chrefJt,n ... ."
Re.""". FaruU- lol

1906

... £100,000
60,000 19 .Jaouarie, 1907.-" Dubbelberg," afd.

Kay.oa, boerijk landgood.
17,000 JAC. M. TIlEUNIS8EN, AFSLAGER.

, '

OOR

School Raad, Barkly Oost.
GEVRAAGD

GECERTIFICEERD Onder-
wijzer Iheer de voorkeur) voor de
Private Plaats School te Hoard-
man's Chase, Engelsen Hollands.
Werkzaamheden te beginnen met
J anuarie K wartaal. Salaris zeo
per . jaar met vrije kost en in-
worring. Doe aanzoek met ge-
tuigschriften bij de Sekretaris,
School Ra.ad Barkly Oost.

,
t,
)
.i
I

Gecertificeerd Onderwijzer, voor
Private Plaats School te Castle
Malon. Engels pn Hollands.
W erkzaa.mheden te beginnen met
Januarie Kwarta.al. Salaris £60
per jaar met vrije kost en in~o-
ning. Doe aanzoek me,t getrug-
8C~n bij de Sekretaris, School
Ra.a.d, Barkly Oost.

WM. W. TUCK,
Sekreta.ris,

School Raad, Barkly Oost.
School Haad Kantoor,

Barkly Oost.
3 December, 1906.

_.- PriIlS Albert. v&J!good nit de hand te
KOOp.

(;GTHRJE & THERON, AFSLAGERS.
~O 0..<:.-( 'aledon. Stoci<fair.

J .. 1 HOFMEYR <I; ZOON.
.U--SLAGERB.

1~ l>ec. - Philadelphia, hnismenbeleD. le-
vende have, ellr.~

hl )ITH. Tl: CJ{_,\DOCK. &4rl
J'"'' fI ~·nrdt y..rulld..r,t ..ld do t ('radoek
riJk mo-'t ".IJn lLi\n lnf"t.a.lpn, ~If"' ~
",...! ulF- ).!.t.(W'"onp, Ill:wr dp. gn.,ndt'n z.ijn
PoT IlD(.1l1 ~y~t ..~nlatlri t><n g:0f"<! J!:~ploi-
t • ...,.d. F.n,~~ jar .." !(pl,,<I.. n, ~ d.ot
. \I,dlano :">"".'," "'H>I In"" ~ opgp..
to).!,'u hij hp~ nlldpn V:1n kopf"r tE.'l

Ikkk,'l"I KhlOf, ..." ~n nwat..chappij
<:pan(h>+trd.~ j.!f·irl, ofc.(·hoon mt'n PIT mo-
,;..Iik IIi.·, T""I U,oOT i' (~hotRn.
:">,, ml ,np;pnlf"ur Prll"bard dn.&T 'F....,.
Illt't ht'if. WI'Tk hr'~1I1nf"n nm ~n pT'()opt
te nprnl'n nf cl.. b.>,.. .. rkiop: 00t 1t.
Vol!<<llls rap\",rt yan d ........ h<> ..... tt" Il
mon ...lpf uit Of"n dt~r oode t~}!an~n
tot cl.. mIjn "I' d., plaat.. ".5r. p<'l'Cf'lIt

ko '.:~ ,bvt. 10 gT!I. )Z:ond ..n " per-
()('nt ,l'lilver, F."n .tuk ro(.". O~TB"pt
buit .. " d,· in)Z:an!,<,toonde BR.10 ~""nt
r;uiv..,- 'k0p"r. D....n ip: w!'Th·no.. kt>
p"rmijTi in Zuid Afrika i~ O'okil'p.
W'.lJlTIIit io <IeTtien jaar t ij<l ',"'tl ","" ..nl...
mn £32.000.000 ~trokken i" Er!-al
()mst.~ £'11'>0dadelik nodi!!: !lijn voor
h..t n<1IDen van proovl'n: £if, i. ..,.
pJA-ahplik rl'...:I" bijjlMragen.. 0.. hP6r
Pritchard i. ,.,.,.lrer '-:ln een p;oed StIk·
...'" "0 :dnar bij penoonlik d .. O'okiep
mijn ):><!.zochthe<"ft. verklanrdt hij dat
rI.. fo"""tW tf.' B...kk ..r's Kloof l!"'IJk
is '''\111 rli.e t.. O'oki<'p. BPkker'. Kloof
i. <Iri" unr vn.o Cradock verwijderd, en
is h..t ~ig<"ndom van de hrer Wtintr.el
Mull ..". Wij VBrnemom dat er een OJ>'
tie 0' de plaats is V'en.&kerd, 'Ook
wordt: \'1.,roDdor teld dat de pl.&a.tsen JD
de om!Q8ring ook rijk BlIJ) koper moe-
ten ziju.

OP PAIIITTIK EK TIDIR

'fHEE
IS HET

Echte Merk
VAN

Kwaliteit
( "NECT AR "-,is eenSex-
pert mengsel van de uit-
gezochste oogsten van
[ndiese en Ceylonse
Theeën)

i
I
!

AFRIKAANSE
Onderlinge- VoogdiJ en llluran·

tie llaat •. , Bpkt.

EN

Waarde.
(Iedere Tin en Pakket
" NEeT AR " is e~-
borgd het WERKiL~KE
NETTO GEWIC~T
THEE, als buiten ge~erkt
op zodanig pakket, te! be-
vatten, zonder enige 'ver-
mindering hoegenJamd
voor omslag papier, *

j

" NECTAR" levert I een
groter aantal kopjes I de·
licieu8e Thee per ponq op
dan ewge andere Thee, en
is daarom de ALtER
VOORDELIGSTE T$EE
in- de handel.) ~ i

OPGElUCHT 1000.

Eeu .niver Znid Airikaanse lnrlel.ling.
g..groud op Ouderlinge Begiuel ....

Iloord Kantoor lialmetlbury.
Telegrafie. Ad""" "Mlltu.u."

DlRECTEGREN .
A, C. Koch \Voon.1tt.er), J. A. O.." ..r.

U. J. V.l.Nubaer, J. U. Lollw, J. 1:1.
Mara",. L.W.V., A. J. Room., O. J.
MarIlUI, A. W. Ust.e.n, J, P. Ma.lan.
L.W.V .. D. W. Krynauw, A. J. Cha(>-
pini, LJ. J. un Allol'df, A. C. ole Vil·
lien.

TAKKE!"
Oudt..ohoorn-Telegrnfiell AdrH "}("~Q.

ai." Ee.tuurder. J. J. 1'. de Koclr:.
Paarl-Telegrafie. Adre8 "Mu\ua.l", B~

stuurder, 1'1. p, H. de Villie",.
Worce.ter-Tel.gT'1>II~s Ad"",,· "Mutllal.

liestuurder, Oaai.l Eland. •
PiCjjaetberg- Tel"g-...Ii~.· Adrea "lin""·
al." Be8tuurder, P. J. A, Olthoff.

Kaapst&d-Telegmfie. Adre&: "A!rie&ll,'
Bestnurder, P. E. de W.L

AU ENTSCIL\.PPE.l'I.
~nten in al de yoornaa.mote .\e4...

iA. de Wetoteliie Provincie.
V~RZEKERl:\GS DEPARTEMENT,
Braad nnell:Priug aanrg .. n op rul""

van, allerlei aard, tegen de lnagwte ...
p"n!le pri jr.".. . ..
Verzekering ....0 HOOImiJten en Boe~.

ProducteD ....n .pe(''';alitP;t,
VOOODU DEPARTEMENT.

Dé Bereddering van Boedels. O..enna-
hogeD, Voogdijfi".hap, Hn ...eli~ko.ntra&..
!Rn on Io<olvllnte Boedels. Likwidatl~
vau' Firo.a's en M&atschappijen.. en AL
Ifem;ef'U T-rn.t en Agenten Werk ....
allerlei s"rd .)ndernom~n..

OF:TRO('WHEIDS TAK,
W "rborg voor Eerlikheid. Oprecht-

b~id en GetTollwheid vas Voogden.
Lïbvid8ten .... en Administ .....teun. Ex6-
ruteul"8 en Exeruteul'II Datief, CuRt<>.
rt'n Boni Balju... Landmete". Beatuur.
d".,. ell Sekret&~n Tal! B.... 1re•• V.ir.
... km ng en BlId,,", lhat.-cl>appijell.
Afdding-o en Stedelike Rade., KllI.rbn
eft and,,", beam bte. in dieJln. n. Fil"-
m.. ·• e. Publieke llI.tellingo.

LP. VABUS,

,

De Beste F8brlkan~n,j.
altijd ten loon geat.eld, ~\.

Toor afleveriog, ~D'ct. .,

Goedkoopste PrlJz~ •. ':
WAA•• CHI. VA" ,. lA .....

PIU,', nuf· sn, tit. 4'1·"........,
________ '·1.-

DART£R • ZOD"'.~'.
'T""_'" ...........,.'''~

A.dtlnley 5trtJ4t, KAAPSTAD,

DE LICHTLOPIIIIID - ' :' I,.

No.iO Yost
Typewritep
ui de ¥aohiDe die', plDukelibi
kan geleerd worden, werkt Itil en
Ylug en heef~ een kla'rierbO'rcl
pbouwd op het becinMl 'Roll "Un
t.OetB één teken." (Er U. geen IChnif-

toeta OlD te buseren).

ONDERWERPEN:
Silelschritt,: Typewr1t1_;
Boekhouden, Rekenktmde,

Engels, enz., enz.

DElilT IOIIEiCIEL£ IIIIC.nll
Groot Bakae. ...... Y08T STUD.IIIN·
TIN bij de 1906 eUlDeDII fta de

Kam~r van Koophalldel.
EO Slaagden ....pn 18 ~tM alle
andere Kaapstad.. Bobolen toe-

.. mIlD.
lIi Behaalden lof uit de 17 'Roll

KMpIltad.

SJ...i III If ".U,
Z. A. IDST TI'£OIT£1
1.lt

Co., aeperkt,
Straat U, WPSTII.

10,000 InstaUati. In Babruik
Het EENVOUDIGIT, ,

YEILIGIT,
GOEDKOOPST •

" SPAARZAA~ "
Verlichting, •
Systeem.

•
• •

Voor :Municipaliteiten, Kontrak-
teurs, Kerken, Scholen, Zalen,
Magazijnen, Private Huizen,
MelkerIjen, Hotels, Biljart
Kamers, enz.

.
ALLER.LEIi

I
I
I De Konferentie van koloniale
. premiers.

Er i8 tans aan'gekondigd, dat de konfe-
, rentie van eerste ministers vau Britse kolo-
nÏeiln uitgeeteld i. tot 15 Mei 1907. Dit
betekent, dat dr. Jsmeson zijn besoek aan
de Kaapkolooie met een ffia.&Dd zal kUDDen
verlengen, als hij niet wegen8 aodere zaken
vóór die tijd weer naar ,i hOIoe" moot.
Voor andere kolonieën rnsg dezo datum
meer gef!{;hikt wezen dan een maand toe-
ger, doch met de Kaapkolonie ie dit' niet
het geval. Vf!rledeD jaar vergndeNl~ OilS
parleruent 0l-' 25 Mei, Aanstaand jll&r zal
het wegeos de bijwoning van de konferen-
tie Villi premiers door onze eerste Illinister
dUI oiet vrooger dali tellen het einde vao
Jnnie kunnen bijeen kOlllen. Het fioan·
ciële jaar eindigt op 30 Junie "n het is zeer
wenselik, dat het parlement geruil ••e tijd
,.óór die datnm bijeenkomt, en vooral is
dit tau. heL geval, waar het parlemeot
met de groot8te nauwgezetheid zal htbben
te handelen in verbund lUet de pnblieke
In&llciën.

PrlJ.opgaven YrIJ.

IohrIJft Hl KItIIepI.

J.W. , T. CDIIDLLI(Z.I.)
Beperkt,

Irtl Stnal fi7, il ••Ua ;
StrI.. stnat 14,

KAAPSTAD •
PId" ,UI. , tJII. ' ......a.,..: ,...

DE ZUID-AFRIKAAN
'VKRlI:NIGD liKT

ONS LAND.
1

ZAtERDAG, il DEC. 1906, Dr. Jameson.
Dr. Jamet!oo leverde zijn toeI!prau te

GrtUtalO8Wwo eergistjlren avond. Feitelik
Britse settIaars inde ...indt lUen ~r niets nil"lw8 in. Allee, wat

Transvaal. ' hij lOei, is reeds te:"oren gezegd. Eén
De " Letter. Patent" van de Transvaal", ding lijkt oorwpronke.lik, en dat is, dat er

kooetitot.ie zulleo vermoedelik a&nBtaande aanstaande _ie geen politieke wetgeving
ingediend sal 'llVordeo. Maar, wie hedt

Vrijdag in de Trannaal gep.bliceerd ernstig ...er)tracbt,.dat zodanig~ wetgeving
werden. Dr.n zullen alle gilIIIingen weg .... oorgMtel4 .ul worden? Het ministerie
uilen en zullen wij met de hlote feiten ~ weet J!>6d,:dat bet geen kanH heeft met zo·
doen hebben. Of Zwuieland bij d. daQige w.~eving, maar dat er beter 'kAns
Trannaal zal ingelijfd worden, of ~ ilOUI op de kUi!8el\s te blijven door een
oaturellen kwtllltie &\lwel al. die der politiek van bloot op.portu.nisme cn het

wijagen yan eigeft beginl!elen naarmate
.ettlaartl yolkomeD aan de verantwOQfdei. eie publieke opinie verandert. Hij
like wetgeving Iln regering v .. d, wijdde het grootste deel van
TrallIYul zal overgelaten '{orden._ yeli lijll weinig iotef1ll!8&nte rede aan
andere tana duiafere nageo, • .u.. ~ .d. beeprekIng der depTe8l!ill. en federa·
geheel beantwoord .ijn. 0. "1Ape tie. Ook dr. Jameson ia ertoe gebracbt
Timtlll" wijdde giltereu eeD ardbl aa~ om te &preken van een Z. Afr. Nationaliteit

iDlltede van "to fight the Dnteh politi-"het geroep Vin de IItIttlaar ... ea beplei~
crJJy." Wat een veJT&Ddering werkt toch

natuurlik de Milnef.polipek jo dit nrband. niet de tijd! De -.;rijhandelaare worden
Het werk Wil! kostbaar, zegt .011&8' tijdgIl- meer protektionisliee d.n de voorstaodftrs
noot. Een !lOm ,an £2,400,000 werd van protektie; de Progre88ÏeveD lopen
besteed om onge,.eer 1;900 I16ttlaara op het gevaar meer Zuid Afrikaans te worden dan
land te plaatAen j mUl '£2,200,000 vap de Z A. partij! Maar m8~ late zich niet
deze !lOm i•. tllec.bta geleend, en de und in ~8 ogen strooien.

:De aanstaande registrat1e. i
Wij yenvijzen onlle lezers en vooral

Bondsmaoneo en Bood. vrienden
elders in deze uitgaaf ver·sdlii~lell<lie
l.ïre, door de voorl!litter van bet
Bestuur en de voon:itter van de ~~,ml:au.e
vl!.n Toezicht op &j"ktieM gericht aan 4e
~oorzitteT1! der voncbUlende Distrikt.· ~'o
Wijk8beeturen Vlll de Afrikaander BonII.
Terecht wordt gez~gd, dat de zaak ~n
uitstel kaaJijden. Men trede daarom d•.
delik en krachtig op. De volgens de wét
bepaaide tweejaarlikt!e registratie van pat-
lementllÏre kiezen zal hinnenkort plaats
vinden en men kan de officiële aankó~.
ging weldra verwacht.en. Hoe gewiohtlg
de registratie is, blijkt lIit het "gezegd~ :
d,.t de uitslag ener ,.erkiezing bij de re·
gi.tratie wordt beslist en dat de stem~
maar een gevolg ie van de registratie. Hilt
helpt niet, dat een partij vele aanhan&
heeft, zo hnn namen niet op de kieaenlll1't
",olrkomen. . :

In de cirknlaire wordt verwezen n~
het beeluit, door de jongllte nrgaderitjg
van het Centraal Belltonr genomen, waano
gez~d word.t: u Dr.t de plicht .... n I.e
zorgen voor de prompte en juiste in8Chrij
mg al8 kiezen van alle bevoegde Bon~.
mannen in de ferm plaat. eli t'oorGL rll~t
op de Wljk3' e>I Di.trdcube.tllrea." Kn 1)11
is het de tijd voor de plaatselike beatunj.n
Uil de Bond in de ye"chilJende kieea.f~
lingen om d.oeltn,ffende voorbereidselen ~e
maken voor de komende registratie. J!le
Kommissie VIn Toezicht kan die plaatlla·
like lichamen met een weinig advi611 ~n
hnlp dienen, doch zij moeten het regiBt~-
tiewerk beschouwen als hnn eigen wetk
in de eer1!te plaats, wa&.r"oor r:ij elk ill zijn
eÏjren area; verantwoordelik zijn, zoWel
illanciëel als andel'll:r:inll. De cirknlllÏl'8
&aD, dat het onmo~i.k\is te Yt.rwacbten
onkosten uit de Centrale bII·te kUnDen
IItrijden, en wijst op de abilolnte OO<CXJ.I"'IIi"·

likheid om in ied.er Bondadilltrikt
plaailelik .j~fontU tee stichten
einde de plMtseli~e registntiekOliten
veel inogelik te c~ki:eD. Áan. de
wordt gedaan, dati elke wijbtak
'fer wijl lien lijst . openeá voor dit
en dat de beiIteM zoUen·
ill' o'ferleg

THOS. P. THERON,
Voorzitter van het Centraal Be.tunr.

BritsioWD, jj Dec. 1906.

J. H. HOFMEYR,
Voorzitter Kom. v. Toezicht op ElClk.tieE.
K....pstad, 6 Dec. 1906. ..

STADSNIEUWS
Dondriag .. vond o~ks 6 UUT

had er op de plaats waar Rosmead-
laan en Opper Oranjestraat bijelkaa.r
komen, een botsing plaats tuseen twee
tram-rijtuigen. wa4J''bij echter gt'<?n per-
soonlike ongelukken 'VOOrvielen,

De r.a&k ..an <kil George Ga1'l, di<>
de vorige week te Kaapstad gea.rrest.cE'1'd
werd op 'n beschuldiging va.n fraude,
naar beweren door bern te Pu.rl ge-
pleegd. en die v6"0lgena zelfmoord
trachtte te ~ in een cel in bet
'Vaalstra.a.t politielioi. h-a.m Dondel'-
~ morgen weder 'VOOr. AangC!>ien
Gall in bet hospitaal i8 werd ~ r.aak.
opnieuw nitgesteld tot .Donderdag lI..8.

Woensdag ..-erd Mt getlligenverhoor
in de mak der tw_ Chin_n, O. Hary
en Mong Cbing, en de kleurling, Abra.-
ham lIoOei, be&clmldigd yan het ~k
maket! van een kamer in Rogerstn.at
voor dobbelen, yoorts-t. Laatstge-
noomde werd Yerdedigd door de beer
Karie. Nadat de epeurden IngU8 etll
Grant getuigen.i8 ha.ddeD afgelegd ~r
bet betrappen der beeabuld:igdeD. wer-
den a&n ter strafritting ,.e1"'ll'leZeD.

op aanst&a.nde Maandag. 10 Decem·
her, viert de gemeente van Simonstad
haar jubelfeest. In de margen, lU~O,
onm.iddellik: na aankomst va.n de min
die Kaapstad te 10.5 verlaat, S:aJ de
dienst in de kerk een aanva.np; nemen,
1VjU\I"&IUl ds. 'De Bruijn, van WijnberJ.1:.

en de plaa~~ ~n.T ~-
deelnemen. In de avond. tE- 7 UDr.
er oen dienst in de Nngelse taal
. Ee:n gote opkmnst wordt Ye-r-

wacht.

E,n pu.blieke vergaderin~ van in
.,tenen ln Tamboer. Kloor Kl:

en t.ndere gedeelllIn van d ~
nill, sal. "orden gehouden lD.1 ~
K I!. ._~ ~ uP 'nni~",- ..., ..... .ng van cl., r- •
no.mea uitbrei ing dPT f.brielu ':!
wen chor Unit-ed Tohaoro CO 11;
(South) in de Park Road ~p&1Jy~o=a.yo~d. BDeoemb./~8-:

Le",. rAl do voortJt~
beJdeden en de heer ~ Smartt
~ l'eeoIutie 'I'OOlB-tellen. . -.I

Gillten.Tolld sprak de bf'Pl' K F tie
L.W.V., voor oen ~p~

iIIIal de Metropoli tan Hall en
een duidelik oven.icht vun de' g~
dHlia en het s~ven van de Afrika&.
der Boud vanaf eijn OD16taan-....
kwart _\lW gtll~-tot op beden, aI.
mede. van ~t Id.eaaJ dat dl' Afribaa.
de.r Bond Zich ,.oor de tookomrt rru.lt.

_ng van de be..r De Waal ~ift
- in de !IIn&ak V&li bet fill'

. wu.ron.der een groot aantal d.-
m.es "' ... en de sprelrer werd berhaaldt
male!! door di"'~ftd applaus gestoord.
Gebrek .. n pla ..taruim~ be!flt 0lIl JM.
den een ,.olIedig nrsla~ van· de 1'!J.

richtiDgen te geven. In onzs volgende
uitga" hopen ...ij zulll:s echter te in-
DAln doe!I.

:&me depnta,tie van de If'dt.n VlIJ! do
Kaal)8tadse Kamer van Koop~
maakte Donderdag haar opwachting iIij
de sekJoetuil 'I'OOr la.ndbou1f' ter he.
sprek:i~ van de ma&tre~8Il VIla Mt
goevernement in uke b..t bel etten 'fill
het ~n Tan robb-n op do> gu.
landen door plaatselike ondernemiD«,

De deput&tie _d ing:Pl.,jd dOQ. "
heer J. W. Jagger, L.W.V" die 81' G.L

op .. ees, d.a.t door ~ daad vu "
regering een opk-ompnd .. iDdn.stri~ do
Imp werd ingedrukt, De Kamer 'II

Koopha.ndel bed enigR 'F..nun 8"p
v~n, nt, (NR te prote6teren tegen It.i .
uitn.nbgen der proklama.tjp. waarbij
robbean-ij door p:riv.tt> Pel'fOIa
WeN verboden lIO.ndFr TOOraJgunda
lteDnilflering, en b ...t. ~erDement If
op t. ~, dat hpt DU bestaande
open M~ bijna uitsluitend is ta
ger1en! ......n de gua.no industrie ooi:
werd aanbe.-olen gedure1lde de _
dea oktober tot en roet Maart de ,..
bén'"-ij te ftT'bi...den voor "mate
penoaen lOWel als j!;06VO!'!Iemeut.a"
ten&na. Het ant'FooN nn de ho.
Poll. kwam hierop n ....r, <lat hij ..

induetrie .....n _I ,:trot"T beh~
aclltte 4t.a de rob bennnJl.'I>t, ea leido
a1'V01'e!l1 _ difinitit'f Ant'll'OOrd te J:it'
Yen. de Aalt met bM. ministerie te ..
'len t-preke!!. ~ d<>putlltit' Waak·
te de heer Fuller voor b<>t ~
onderbood e<n buk ....ioh tRrUg.

BARK'L Y OOST.

EEN :110DEL KElUL

d.ie·

De ~te der N. G. Kerk
Barldy oost i.a I)JlllWlgl! met de bon
va.n 'n fraaie nienwe kori:
begonnen. De eenUA! st~,
ging &al aa.nstaa.nde Zaterdag, l.I
December, plaats vinden, wan~ ..
F. W. R. Gie, de pJaaat8<'like lerw,
verzocht zal worOOn ek plechtIgheid il
verrich ten.. Men verT acht. dat hOL
gebouw ongeveer tegen bet middt.
van September g~ zal z.ijn. Do
t.eUning is volgens de n-st eko-
se en moderne ~~n en ~
der er op mgencht om aan alle ......
eisten te voldoen. '[)., t.;lt"nillR IS ~

heel nieuwerwets en bro<>n met. dt
alnehtelike, recbthofoltill" 1(1'00.,,""
uit het verleden ..0 Ik olJveran<krlik.
Gotb.i.e6e stijl. I),> f't.ijl is .,nip"
Romanesk en .-rij tN "iU" <au de
zU'Ïni~eid ...n m .... r np Am.'riiIaall1if
'';}ZC ui-tp:eVt>e,n:L 111"\ plan I' ~

handig gera.ng.och'kt. ,'11 ,,·t IU dt
kleinste bi"z()I'ld,.ThP'{!.'n ,:OP<J wt~
werkt. Er is !!:ezor)Z:dn.or ,Jtpbat ...
voor 1,000 per.;on .. ll. wnd.-r do.t ""
m.a.nd ruper dan 22 ,·arJ- ,.• Il d.. "1'1"1'-
ker vemjderd is (..b", """l<,.1 In d. ~
hele kl'rk i~ Tf'Cbt t<'I(I"w,'" d. pr""'·
stoel) die a1dns .... n goo'(l "",-w)n h...tt
op z~ln tlJt>booro"",. Er LUI~'D ,-

hoofd!FaJori~n ..ijn. "jk rnf'l. on~~':
lOO Zlt.plnatoSpn .-11 oIoa",n'WJ ,
zijviPugels. 0";"" ged",.lt.or, u oro.'l1 m
het middP.>nschip of ""r1I,,,nOlIll I"""h<+
den door fraai .... ik,.,d.hn,!.'n. dr. <lfs.
v(.rLJ,ngd gf'lhrel k:unnpli wo"l"n ~
VOUW~D om m.,...,.d.".., ... trl""''''o (I'

venr-haJfl'n hij l'a.,.hllIw.:J ,:,¥_",nh"
dPn.. ~ k"rk i Ing"'~ in voor njf
verscllin"nd.> J(l'ot.P ;:clIl.... 'il ..n .'n k.·
dronst doe-n .al~ ....n l,<lnd;,~..rl,,"'"
door ~Ptbruik: t .. m.'lk ..n v:. nol" ;"O.P
rui:mte behaJ ..... hpt El ud Il <ort Il';, ""or·
".-aar ~n uitst~kAnrip lI! rl( hU:1':'. f.,.r
linker ....ijd .. van cl.. pr.·k.'r ,•• ·...n k""'·
gall'll'ij n.ang ...br3.<'ht. .1.. ·1, I"e." <lalJ
dA hoofd-gal,'rij"n lIPt ~ ,.:, .. ·11 (,n<>"'"
verbeteri~p: jJ; l)ij "1 7.irh h~n.-
den .. an hf't. KOOr H ..Jr :D dit
It k ch I nf •••eT, .a tet' (}op .,r;dH r~-
het ...inde va.n ,1. k. rk pe r'

1<tI. (', ... n
8~1 is in d .. bOf'k lZ~l""a . , tit
,.noovenooid bov .. n cl., ~'T' ",' ,·n le>
dirE'kt f.aar <L- 'kon ....j<o"1or ot ~.lm4'r el

beeft een half k<><'r ... ld:,1. n...·r 1.1"
I· 0 ,wrlll

DI' eolderinJl; 11; !Z" ".,., , '.' •• ~h'''''
bewerkt st.'U1L Il.,;n· " . , ,

l • ..-.x!,1 C""iii van Ka.nnd",,,,, <'lkc'1Il'" , . U.
zitplaatsen voor hpt "n" ",. ,,~l -

gebeeldhouwd ,.;ullp!I ",-,r, g"J'~.
Voor venhiAli .. I·' r'-, \ '.bf

r..oda,·t e6Il voli:om.'n .t .....c ,.,,..,, ':....
kan binn<,nkompn, r ii' !.' I,b"· tY
i. ~ ~elet ~~()r:'.. v~)"':i: ,...,,,.
prekeT ,ftJl allf' ,lp;, 'I l- - \ i' m~:

:,tnan .'·ordpn, 7..1·1t... :" "o(,n r.'r..1~lm Inder .pn..-kt ,j;,', f'

ren. ". 7".n. flo"'l'1
De spits ...~l ]().', nw' ',' rol' "",

klok ",,'),1gerb"t'" ., "", ...,,..1
hóogU- van fiO ...... 1 , • ,.,' 0-
op een hO<ljrU' '" rt :,' l '"'.CO'''''
wond. H"t ~!'f>holl·" 'c· • " " ["'"n4-
fundering h..hlwn. k:., c' ',.',er "',,.

Rte.D€ID en Jloc("rn1°" f.·

re.n qon zal £8,(lon ".', "
M..n klLll "prll" .'.

kerk oon mo<!pl I, i
vGOrnPf1len~ z.i~r1 ......
wnen het Jp ·m'. ,".
naar ~ komNI 1,'" II
onder t>:>ericht ,:t n
ford, "pt. <onhil' ,.
J . .T. MAnLY""" ,- ,I,· .,

Het komit_ 1.·"'.1c'
.J. H. Botha .• ""k...-,t.1f' T Ill' .....
L..J.NeI.C.·I.-an r:.',·", ro,..-t6,
A~rdt J, G.Lio.trom 1
JA, Cronje en P. A. Y.,r,~"r

.". ,!ff

- ;.r ~
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GEMENGD NIEUWS.
\ It l "t GOUDKlJN -Het Z. lA.

..... _. k to te ~n, gereOO Stuur
k U" order met bet ~d Da&I'

~ Murray bos 1,735, Kaap..
adv

_ De rv "ldltetlrde tiosueiele op
I )\_5! werden gisteren gepu

\ e~"L. "ebrek aan pleateruimte
tot onze rolgende 8'roIoMBOTEN

Londen fI. Dec - De R M S
Briton ap de UitreiS vertrok Woens-

dag morg\.'Ui om 11 uur vaD Madeira.
Londen, 7 Doo -Het B S "Dunlnce

GtstJe," ap de thuisreis, kwam Donder
dug 1D0rgl.'lll om 5 uur te Tlme.rlffe ~
T \FELGJ<J3!P&EKKEN OVER. ZUID

\FRIKA.'R TOEKOMST

GEWICHTIGE
ox'DF.It EEN
W1J~

Londen 6 Deo SIr West Rld~
way voor~t;ter _n de Transvaal Kon
statut le KornnnllSle was de ga8t van de
Ivond op "* n feestrrw.al aangeboden
door bet Afrikaans genootschap Bot
fPeSlmaa.l werd gepresideerd door de
hertog van Mnrlborougb deIn een
toespraak ;met nadruk wees op de nood
=kel kheld om de IndustrIële ontwik
keling VUn Zwd Afrika. aan te moedi
g..n speciaal door middel \ an _ten
schappel ika nasponngffil SIr West
Ridgeway begon ID UJD nntwoord ap de
toost "elke op zIJn jl;l'Zondheld was
Ingesteld met, er nadrukkelik op t..
'Il IJ~n dat de k .. estre betreffende d>-
t<".komst vs n ZUId Afnka. OOD Imp<'-
na le en met ..en partIJpestie was
Mpcr In 't b .. zond. r ui t weide nd over
Transvaal zeid- de sproker dat de
Progressievon rue t waren een kiPID"
partij mensen die slechts I'lg"nbelnnlr
OOooJ'1;den doch een grote partij P""
tr ot rese Britten HIJ bad bevonden
dat de Roere:Jl leiders matig en redel k
warert doch lj)u~7.>",m ID be-I rnaken
vin konsessies "wannpeT DJ <cbIRt"
... n konsessie gE'maakt hadden stonden
ZIJ pal bij (je ve rpbcht.ingen me
ZIJ < p zich genolnpn hidden Il IJ ver
kluarde met besl istheid dnt d. I asse-
kw ....1:lo In Trans.. aal vol slagen li t~E'-
wist. •sou :l'.lgn voor de tweedo v"rklf'-
ZHljl; III dIL, KolonI .. zo I plaatsV1nden

Hrt w..... zo jl; ng Sif Wf'st Rld!!;ew,y
voort d" drln~('nde plicht van hf't
l1au"f' 1'ranRvaalRt IDlIHsterlC' om t!:P
hrlUk tf' l!IlaKA'nvan de nIeuw .. arbeid ...
broll""n ." Jn ile ,.ou In de be boef
tR voorz]~n Ind.,n Tran"...n.1 beVTP(!J
!o(IIlg >.:u ~..., pn a.'tn Jnule tell opzlC:h1
'lU' de behaucl<.>llIlg der lrl>",ders
'pn kt>T k ,mkt"r scerd. het 'PIJt,!/: jl;P-
H",Jpn ultgt'sproken Irt TransTa,.1 oV'{r
I.~ bep<' rklng"n til' oorlx boudpnde Ix--
pahn;!:€'n u...r ll!turpllenkwe.1:le al-
on l"eo&lIk H'J r.eld.> d lt de rlJk!<-

r('¥."nng cl.. kOl I r >I.. hn 1 ov. r een ""'(\
tal naturelI. n bUlten d" Tron""al pn
lat al. f'r fi'('n algem n natur ..I1,," op-
"'Rn I u thrak I, rlJk", ~pr nl!; dpz
1.0' mOt't .. n on I"rdrukk+-'n f)aru-OUl

h,d Z'J I)<>$Jst r{'{'ht p ppn stem r
d"1Á' k"..o;h '" Ik" Jf' m."...,t ,*1 np;
riJk :Lil aliI' k"p,te' \\a

Lort! Har,," I p lltPr ,'<'n tO<'spraak
h" Id k" un lRru_ p Sr",..,t R d~'h
W" 8 7. nsp,1 Il)!: l' T r cl e .Is hr ln
• " arfJ<'ldFkrnd t .. " \ oor <le ~ twa-
! r"rand mlJn"Jl n 1-'< lp <lIt I h«
I Ik nl! ,aD Tran"" ...1 altIjd oovr"""d
7..0U ZlJU voor <'<'lJ "rot", naturel I,,"
...t roUl n~ r 1. ~ u t n \ ()(jf I
Ip1.... I"'t "rh t had , (I .1
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I van D \ltt.on zal Daar

p<..ru~ bij de Bol
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h VIer :'IIreu we bestuurs
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POGING TOT VERGIFTIGING
DR VANES LWV

Ultenbsge, ij December -Dr Vanea,
L W V, W&lJ MUDdag, II blJua he.
IJlacbtot:er valt Ter ..-ifh~ng gewordea Do
dokter, die Blode enIge t.IJd bedlegerig :Wall

vrOt'g om een gI.. m~k. Dit werdJem
gebracbt door eeD kaffer Daar de elk
eeu vreemde Iimaak had, apoqs de ter
lie UI' en gaf dil reBt VaD de melk aao een
kat Deze vertoeede ~ apoecIig teboen

atrychnme verglfUIPDg GelDkkig
nad de dokter maa.r wt}nl, vaD de melk
gedroDkea, doch bet kleIDe BeetJe, dat hl)
Daar bIDDeD geshkt bad, ... voldoende
OlD hem zeer ziek te maleD Eeu bottel
Itrychnme, welke TenntIlt werd, werd lator
In de but van de kalfer gevouden Toen
de katIer oDdervraagd werd, bl)
de daad bedreven te hebben
opgesloten ID afwacbtlDg van
der politie, die men gewaarRch had
doe h vóór dat dese was aang"kumllD, Wilt
de k..tIer te ontvluchten Een groot .an
tal boenders waH een korte tijd geledeu
door strychnine vergiftigd b"6worden eu
hoewel de ka tIer verdacht w.rd. kOD
hem meta bewijzen De mali la de ZOOD
vali temand die een paar )areD geleden
terecht stond wegene het vermoorden vao
z'Jn vrouwen alleen aan de galg ontan ..pte
door dat hiJ kraDk~DDlg verklaard wer~
De ZOOD, be behoeftig W&8, werd toen
door Dr VaDe8 ID dleDst genomen
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In mor waarm bekend

lat op en vana! 1
ill ~ rde re faci li tei ten In

l""(len op do Kaapse
poorw ..geD VOOI" hande-

I \fnk:.a. va.n slaabt"""'O en
DE Sl'RDlGBOKKEN

UITGEPUT
Logden 7 Dec -Do SprlDgboJaenl'

keren heden VSD Margate naar Londea
terug In Margate hooft het span de
laav.ie paar dagen doorgebracht Do
'oot l:ialierH zullen heden avond 'D bet
hu s der "emeenten dineren als df
gast" 11 v III €'eD aantal parl ..mentsleden
Ix. St .ndard (' I /3porllng Life"

van l«'<leu ocht<lnd delen meO., dat de
Spqn;!:lxkkeD "n g:>'zln" opzen te..

~ell rie nt~rnatlOnale "edstTlJd
lUor~n (~ ...d"n) ,bar ZIJ er all n
!!;~plt ('n vermo. ..l UItZien

NATURELLEN KOLLEGE SCHEMA
Lovedale, 7 Dec -In verbaDd !llet de

bouding van de v6f8chJllende gouverDe-
menten ten opzIChte van bet scbema V8I)

eeD DaturelleD kollege "ordt gezegd, dil
de Na!alse regenng zowtl al. die an de
Tl'UIl!vaat; de Ka.apkoloDle eD de 0 R K
goDStlg ge8temd III tegeDover het schema

II -drn 'Hond t.., R 15 U1'l'
t j""",al t., Paarl 0 v 'I'

• S om ,Jf' wen"",hkheld IR
n tak van de AfrikaaDse
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r ,.., L' nlf'UWt" he.!tuursl ...
,n voor cl... volgeDde tw"",,
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KRIGI LIJDE:sm
\ PP~DICTTr:'j?

Lopd n ~ l>.>c - D" Dally Ma,l r
1..el!,t ,Il Japie KnJ!<' ",,"shandt
:I1aar"lR£; f'en apt'rat" zal ondprga.an,
'"n W"I!!' append,ut. TRANSVAAL.

cm:-'r'.zF:'IO ,,\ AR PRlISflN
Lnpdpn h D"c Dp"\\ st PnnslMl!l

K 1101 r '" n ] .a.ndbou\l heclt heden de
VI rsclll'lkk"l ke schaAr te aan landhonw
rlw ti r' b<~proken en bpsloten h.-
",I 'l-IJ d nv01'T ran Chlnfi'Zen vanaf
Tl !!lotIO !lal "t 1 upunt betreurt dat

rif' "VO(·, unru-v-an ouv('rnHJdehk 18

l,pn kom m' e " cl aaDI!,~old om
I oor lpp"" ,t pp"n ID df' 1. ak t.e fl'{'-

WOL UITVOER vlA DELAGOABAAI
DE AZIATEN ORDONNAN flE

Joh&nnfsbllrg, 'i Dec - 'Clt bet vend ..g
van bet bet!tuur van de kamer ,au koop
handel bhl kt dat eeD hrma. te Delagoabaal
8Chli.lungen getroffen heeft voor de Ult90er
VaD wol Deze firma zal de wol In baleD
pe1'8en opMlaau, en verzeDden tIlgeD 48 6..1
per bllJll, oDder welke pnJs allo onkoeten
aan de haven lOet mtzonderlng van
douaoerechtell begrepen :l'.1)n lo het rap-
port spreekt het hestuur ZIJD dlepgevoe.lde
Spl)t Uit over Lord ElglD 8 bet!lult Z M
niet te ad9 ..,erell de 1 ru.D8vulse AZiaten
Ordonnantie te bekrachtigeD
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• ,d m. t h.. t~n N" (nlal i!"
raf .....ru ..."rd v In Bloemfontf' n
~!." I.. be1._rde mjsbandei n~

• n bote'r Adam- geo.a.a.md tf' B ..
" Ik" m .baDdehn" zou j!evloeld
t r"-.......nhaat heeft d.- ~ A
h t gPDO<'l!;f'n ~. had <,<,n ""zoek

~ n ,an ,,'mand dl" gPdu
n t.. f\.>1 h uI •• "oonacht,!( II<
Il "" I.t hpt lwhcbehk
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DE KONINKLIKE BRIEVEN
RE DE KONSTITU rIE

JohaDnesburg 6 D~cember -Reuter S
.geDtschap hooft othcleel ken DISoutvangen
dat Lord SdlborD6 de volledige tekst vau
de koulDkhke bneveD olDtreut de TranH
vaalse Konstitutie a s week, Donderdag,
zal ontvang"n en dat emge WI)zlglUgen
welke IlOdert ze aan Z Exe gezondeu ZIJD
mocbtell aangebr .. ht zl)n telegrahes door
de Sekretaris vaD Staat aan de hoge kom
miSSIlrIS zullen wordeu bekend gelDsak!,
zodat de volledige en h nale tekst met later
dan Vrijdag a 8 week ~pubhceerd be
hoort te worden

SH,\H y \" PERZIe STER\ END
[ 'I 1,," 6 D"", 1 lt T"hernn ....nrdt

Int de Shah VUD P"rzJ<> steT
H IJ IS IIJdeDde ano hpt wa

t. r Hat rik ogenlblk h<>t hart zal kun
n her" ken

WEER EE~ NIEUWE PARTIJ~
JohaDnesburg ti Dec -Reuter 8 ageut

schap verneemt d..t zeer waarschl)ll!J k eell
krachtlg parlementair vcrtegenwoor<hglngs
komHee ID Pretoria gevormd zal worden
met bet doel de verklezlDg vaD een groep
perROnen te verzekeren, welke bet!t..aD ui
Uit zekere ofliClele leden der Progre881e"e
partij eD tilt zekere leden VI..) de onafban
kehke partij Zulk een komitee mteDt
lDeD, zou een groot "antal personen met
Brll.ee "} mpathleen tot ZIch kunneu trek
keu alsook vele personen die tot op hedeD
hd waren van de Pretona poht.eke a880
CIatIC eD die er OIet om geven OlD Zich
offiCieel met de ProgressleveD te vereDIgen

nl ~T.R \ \ I.. M,\JOOR DIY. zf r F
MOORD T'LEFJGT

Land n 1\ n<>c -Het lIJk ,an le ge.-
j>f'n<loneerdp i(eD~ra!l.1 majoor GUI!l('
T lek"r 15 n.hlJ Port~moutb Jp clp sPOOl"-
'('gIIJn g vondt'n mf'! een .....Tbrtp..elde
"he(1pl R. t later door d" coroner'
b!"IIO'Jd<n on I, l'ZOAk I. Idde tot d. HIt-
pr !Ik v, n z Ifmoord

T.

erk
cl bouw

k.".'
teenl""
14\ }"
~.- dl!

l..raar

I ~ rR111 TOI"G \ \fERTh "" ""Y.
VLO(>T

[.>jr 1 n ~ Dec -DEo ",,,k, ptar' ,oor
cl<.>"loot .nn tlH \ er"n ga.. Stat.en ~
vwl~ In "'lJn n.pport do bOl1w aan .-an
r o~ twor oorlogschepen pf n v ID hP<t
"root to typo en e<'n ,an 1 f. (l()() ton

Johannesburg 6 Dec -Een bUDd,,1 kor
reHpondente w·lke tUBsen de \\ It~ter8-
rand Naturellen Arbelds A88o(;latw eD de
boge kOIDUlI88arJlI gevoerd werd IS tans
gepublIceerd Bet eDlge Dleu we pUDt ID

deze korrespondentie IS dat de Sekretaris
voor StllJlt verklaart d..t hiJ met hot oog
op le verlUIuderde sterfte onder de
I atnrolleu van Portugees gebied eD van
ZUideh k Rhodetna ten Boord eD vaD de
:!2ste I reedtegraad, DIet zal ou)ekteren
tegeu bet voortzetten van dd wervmg ID

deze areas IDlts dat alle voorzorgen
genomeD wordeD voor de gezondheId \ an
de aangeworven Kaffers De vergunDlDg
onl I 000 Kaffel'l!l Irt Centr III Afrika voor
t.. ,engrandse arbeId te rekruteren, werd
door de aIISOClatle gewetgerd daar er DIm
mer eDlge schaar.te hestolld III Kaffers
voor bovengronds werk Met het aan
werven vaD vO llaturelieD voor de PreUller
IDIJUgaat meu echter door

DE HR IZAAK DAVEL ALQlX;JH \" h()"'Vl<~TIF. DOOR
F\" ....]" KHfER BF.KfHCH

TIGD
Lond"n 7 D('" DI' h""r P ~hon de

Frin'" n III stor vnn I lilt. nland .... za
I pn 'Prllaa 1. ~ st"rl'n n <""Tl dOOT
h m reh l u",n t<w""praak 'n d" kamf1'
, In afg ..~aaf(hgd('n dat f'r !teen tusIIPn
ko n't 7,oU plaats v odon III 'f rokko
I t I trondpnDjI; 'an h .. 'Hike hoog"t
0007.a1<,,1k wa._<
D<j A l;r '" ra< Kom I'ot (' wcrd

kan ~r lwua,,1 tIgd

n

\ P.R EMmKT

ERNSrrG 1RAM ONGEl lJK
JohalJnesburg 0 De, -Een ernstig

tram ongeluk vODd gisteravond lut
plaate 1 QrwlJI een tram met tbnle 8nel
held ecn hoek omglDg biJ) eoville sprong
ze vaD de rall. en viel aJu De tram werd

!'n g~heel verUleid en de "Ier pa"saglers, die
10 er In 7.a.ten "ek wamen ernstige won len

Drie 'an heu worden ID t ho"pltaaJ ver
Ileegd

KAAPKOLONIE. DE NATIONALIsTEN
Pretor a l Dcc -Do eerBU; openbare

vergaderJn~ van de NatIonale A!l8OCiaUe
vond hedell a vond te Pretona pluts Er
Wall eeD ~rote opkomst Adv GreeDleee
gaf de mIJnm,ult8cbappl)Cn de schuld van
do tegenwwrdl~e depreil'!le De Clllnhell
mvoer had de tOeJItand hoe langer boe
.Iechter gemaakt Met de .ermeerdenng
van de Opbrdnlt'Mt der goudmiJnen, ver
meerderde te gehJkeruJd de armoede De
toestan j lOU alleen beter kunnen wordeD
all! bet vertrouweD vaD de geldbeleggen
terugkeerde en een gezonde admlrtllltraUe
wgevoerd ~ erd De winsten en DIet de
om",kkeln,g behoorden belaat te worden.
[)o.Jr voor de Progt'e8lUeVeD te stemmeD
&Onhet bestaande kwaad beetendlgd wor
den

De beer CretlllwelJ daagde 81r Percy
"'Itzplltnd, UIt ZI)D verklarmg te bewijzen
dat de mlJntndllstne DIet aaD de aan 1.... 1
gestelde "18611 kon yoldoen \_an de Rand
'-tond de lIelgtDg 0(1) de ml}Den UIt t8
werkeu zonder dat de bl.nko Uevolking er
voordeel bl) had De r1)kdonuneo der
rranllvaal werden door emge nuddelmaD
oeo als speeltafel gebruikt Het doel van
de NatlOllalJsteD 111'&8 een grote blanke
uatle 10 de Tran váal te stlcht$D

De beer II BotIDe') r sprak ook eD weel!
op het doel vau de NatlODahsten Hl)
vneg I ID samenwerklug 9&1l.lIeD, die de
Transvaal tot hun vaderlaDd Wilden makeD
en wa"r8Cbu ",de hea alIeeD te lItemmen
,oor die kandIdaten, die het verdienden eD
die de algllllleue belangen van het Innd op
Mt har! droegen

IIEJol{ SAUER LW\
(JEHSDOI P

lE BOR

f [j,.. t ~ ISh ,.'iiln
rut i(""",nd dat h"t, g,.".rnll ..ui
dl" hO<'P1l .- In ~an Fr lnCIs,c, Pen

r r()('..... aAnhan" il "I mnken om ,,,,t
lp tf'JI"n ,f lf' (li (ornl ..."" ..-etter
1< h. pnlen clat Mongool." k nd ....en ,J
Il ><;cl clpn moetf'n worden Jl:pho IdPT!

a(zond .. rhk" scbol"n n I)V"rf'<'n
,tpmmlnll!: I. met I.. \ mpT kaan ... kor
!ltut ( Men denkt dat deze slip

t v. ns hesl s<en ""I ,,~r bot vprsch I
"'Rn m ..n n~ fJ<'trPf(€,,! cl", ""hand ..
I ni! van Japanse !!Cboolkrndnvn tI' San
l' ranel"'-o

K () LO "I \_L],~ K ()" FF:RF~"TIF.
GFETl'TID

I ond. D 15n..c -Dp \fornlll£ Po<1
'- at h"t bPrwht nRt cif' Kol<li1 ,,1..
konf,",,' nt p .. u t~,,~t II t. t I M,

u II lTl ht tpr )!: "" kt

MISDADIGER 1 ER DOOD VEROOR
BEELD

Johannesburg, 7 Dec Een naturel
8811geklaagd wegeM mlsdadl,>e uDrandlDg
van een bla.nk ruCl8Je van 14 Jaar, Jat hi}
eerst be" u.teloos had ge81agen werd
heden ID het kmruoele hof schuldig be
vODden BIJ het UItspreken Vt.D bet
vonIIIs :tmde de rechter, dat de lDlsdaad
even ernstig w&8 ab, moord eD Hroordeeldo
de man ter dood

I 'Tl.Jnt':';
r. K prk

Kl" KHOf~
P' ".1 JlP , rl chtlll).!: 'I' rkr<'C .. n

Ch lh rla,n' H<><",t (;pnl'l' n I
lel n gevall"n van k nklo< t m"Hkt
l .. t • n g:nnst,,1 lP; hIJ d, ,,,,I,,r" n
kl, ne ltlnd"r"n nIt ~pn ~.nllld, I
100<1 d. tAR1P ,Illmer "hpld p
maakt }wot gpm ,kk"llJu..r h ar op te
I("+'n hOIlIt lp hON<!. I", pn IV<"rkt
t~en .Ui' np'glul! tot pnpull oma

I (kHal ,"<'rknJgb:wr ~d,

" .hlodPr
n n lot" 7....a.ak a.H

toenemen
wilde geeD opinie
de soort vaD ar""ld~krachten
nodjg zoncl€n zIJn doch Wide

dat de Transv8.&1 haar .,Igen zaken
diende te regeleo, en daarbij DIet voor
de tnslI6Dkomst van mensen weIke

6000 mIjlen lllor v.andrulO III arm
za.tP.n noch vnn mensen nan

deze ~llde van het water behoefdE'
bevree!id te moeteD UJD

Wat federatie betrof re,,"e hl)
hieromtrent geen blezonoorheden te
knnnen geveD doch hiJ wenrle dnt

Cradock 6 Dec - De verDlelde ID&Chaoe allen erostig over df'ze kwestie wudlm
IS taUl opgerolmd en de hJn I! opDlenw Dadenken da&r de zaak tans blDnen
Vri) Het venaer zal hedeD avoDd als het bereik der pr.a.ktll'Se politiek Wall
nurgewoonte plaat8 hebben De opgaande Er bestoDden geen 'lrerkelike mmm
trem ",.elke bier heden morgeD om 8 aar likheden en ""11 behoorden de Z A
moest ZI)D, kwa.m eent hedenmiddag om federabe te verhaasten door
ééa unr bIDD£D UIt eeD IDgetiteld ODder te ben!ldeD voor de nauwere uDie vali
zoek bliJkt dat de heer J E Leonard, die bet RIJk, welke spoedIg eveneens hf'-
belde diJeD bru, goed voorUit gut, term]1 sproken 80U wor!l'en. Bn ontkeDde
de t.oeBtt.Dd 'VaU de etnker Scbofield ge dat hIJ naar EngelAnd was gegaan om
heteD ook gUDlllg h)kt bl] de Selr:ret&rul vaD Staat tegen het

De heer W T MeBnde, eeo paaMgler bt>slmt V&n de boge komlIllsMI'lJ te
op de verongelnkte treID, pf de volgende appellereD HIJ gmg hoofdzaJrolik om
beschn)nug "Ik waa, IlIIIde bi), bel'1l!; te trachten IlChikktngen te t ",ffl"n
met nu) te W&al8n, toeD II. een gekraak voor de een of andere ODl!' van Z A
hoorde, dat Ik tOBflCllreef aan het fert dat spoonregen t-en elDde daanloor ""n
de machine t$geD eeu grpotrotrablok stootte hoogst rampzalige tant'Ten oo'rlog tp
Ik werd In de 'kl_ rDlmte VaD de lava 'VOOrkomeD
tone beeu en weer ge.orpeo ala eeD bal ll.et betrekkin![ tot "f>OOTWel!:kw .......
dooh kreeg l!1eehtll een pur kneuungeD ties, Belde hl], dat hl't rubJd zeel" mooI
aaD bet boofd en getut.. Toen Ik er DIt- lik was ~ewC9'lt om cl", datn. t,e krlJg!"n
gJog, bevond Ik, dat eeu a.rme kerel vrese betreffende h"t wPTk en de kO!iten V'CT

llke wonden aan ZIJn beDIlD bad opgelopen bonden aAn bet opbalen ,an lloe<:l"rpn
eD bet nam OOI meer daD - kwartier TRn 6(>n !'Rur pUilt naaT m.edeJ nllen-
bem UIt bet verbriJzelde nJttng te cl.. punten III t bmnf'nland 1"11 het wu
E_ dame waa oolt emehg daql'Oln sroed "I]ll mdlen .,..n IlphPf'1
stoker <>-aDde lnacb:me bad veill klleu:~Dlte<oil onputl d~e exp<'Tt dOOT el1;e Rtaat
opgelopen GelIlklUg W&8de snelheId van WIl g;:t&n om rI.. blM..onderbedl"n tltt te
de trelD, op bet ogenblik van het ongeluk, w-erken t.en einde d~ op een }romend"
el~cht8 Ó :l 6 mI)len per unr, anders zoudeD konferentie te bospr('ken en lanJls dIS
de f5e901geD DOg veel eTnlllger geweest wel! wt een overt>enkomst te ~ro.ken
ZIJD- Ook Wall de tretD een zogenaamde ~{et bP'tTE'lrkinl!; tot komende we~
• gemaDgde tran terWijl er ID t geheel n..ng. mlde hi] da het pDrlell'ttmt Diet
alecbta t"llll6eD da.o en 50 pPIIIIglerB WareDi voor JUni!;' bIJeen rouden kamoo} en
Een ander geluk 18 def de mJWll10e DIet) daArom Wil bl} gl"'Pn verder~ bie7..o!1

un de andere kant omVIel, daar ze ID d&q derheden ~pn docb alleen zeg en,
geval de etelle belfutg afgerold zou <U)1l) dat de reg.nDg voort lOU gun met

,
N. onrlet!: met de YenChiUeDde re-

~en~«..a_
nablurik lDalen, da, a. -'ïUeDGe
putten die ~Dg Y_' "neler0I/II8taB= nog al wat _hk-heden .neD, doaIa, door Dndel--
Ii.jlge __ "erkiDg' -. de ~.

to\ _ .,...ujk t. ~. Ja bet
aange_ JD at.at te Slln te rap-

da.t WIl eeDpang een Tege
getroffen Betreffende de

VIlII1lCJQll...OI.... pUDten. die nlBt genoemd
In boTeDbedOélde 1D~, VOIld

een Tl'ten<J.seba.ppeli:ke berspNking
pl.aaU en beeft- e~ Te~llwoordipr
!>Il ZICh genlllJleD de stjekiing daar Preto..... 1) Dec (B )-BedeD avoM
VAn'aan ZIJ~ regenDg mede te delen oDtatoDd een warm debat over de kWeeUe
Daa£ ~ regeliDgen slechte vaD een VaD de st regula~, welke al~
tijdalike aard ItIJD, werdeD ~ weinig IVlfln)on1lee1~ werdeu Ben afgenardigde
veranderIDgen ID de tarie\"en i);e- ,erklaarde, dat de reguJ&ti88 eBn hinderni.
maakt als veJ'8Jllgbaar W46 met de .ormden eD de boeeen rnlneerden Een
be~ngen Yet'Vat lD lord 8elbol'De s aDder zetde, dat, IDdleD de repnng deze
IDiIIlSlTe. Het 18 gedeeltelik om deu regulatJ .. Diet spoedig ophief er lelike
redeJl, dat er __ punteD 0DC9ro- dingen gebeuren IODden waarvoor de
geJd bliJVen De konferentie heeft resermg 9eraotwoordebk :tOa &l)n Ook
ervoor gezorgd dat de laagste T.eed~ _rd Pt'Of..t aaugetekend tegeD de gerap-
bostaande ta.rleveD naar en van sta porteerde planneD Tau sommige pet'1IOII6D
hODS der 0 R K DIet -.lJD verbooltd ID Natal, dJe naar meo verklaarde, van
Waar veraodenDgeD UJD gemaakt, plaD WILF8DbnD vee op de VolbruÁ grena
k(llllen d_ ten bate Tan het. pobtiek te B!acbten en bet vleell O&n ID JObanDe8-
door VorlagiDg van tarieveD DG borg te Terkopen u._!oteo werd de
V60rnaamste veranden~, dU. op 17 rtlgerlDg te verzoekeR mutregeleu te
December ~n kracht ZUGeD .. orden DeIDeD0111 de wtvoerilll van zolk eosn
ZlJIl - schema t$ voorkometl EeD komm_

(a) Ver.a.DdenngeD zIJn fIlI'Iliaalrt lfI werd verder benoemd om een onderboud
de nonna.le tarieven IlOdat dezelve te hebben met de regenDg aanga.aude het
VtD ooct Londen en Dnrba.n rm.ar het optreden van de v;e&rtsen al800k
Sinaideel, gelijk lIIUlJen "'Jn, verande- te trachten de pest rllgula';iee meer
n!Dglo'n naar zekere aDdere ,stabons mabgd te krIJgen.
In verbaDd daannooe, zl)n gemaakt ---

(b) De normale taneven vaD Kaap- NAMIDDAG ZITTING
sta.d en Port Elizabeth f'lJn ID gebJke
geest veranderd

(c) De tane~n va.n N.a.ta.I eD Kaap-
ko}ome tussen Bethlehem en Mod
d~rt te ener eD BloemfoDt,e1D te
anderer ItlJde na opeDmg del' Bethle-
bImt-Modderpoort lijn, FdJD vastge-
!ItJeld op de basis, dat de tarIeven vaR
~ Londen en DurbaD n&al' Modder
~ glo'hjk runen ZlJn on een OIeu"",
nlgehng 18 gelJMlakt VaD de tarieven
v,n Port Dizabetb en Kaapstl¥l naar
st;a.tions tU8!l8D Bethlehem eD Modder
~,ID ol"9reenlltemDllng met df' VM'

aM6I'1l1pD
(il). Een rueuwc I'IIg'I'Ilinlt 18 gemaakt

voor de t.aneven van Kaapse stAlJons
naar statlonB tllll8en Kroonstad en
Van Reenen

(e) Woltarieven ZIJn opDleuw gere-
geld eD de tarieveD Daar Kaapae ha
veDS _rmlDderd om a8 ln overeen
stemIlllDg te hreDgeD met de basis
die verkregen IS voor de t.a.rJaven tus
BeD Durban en Smaldeel. De "olta
rleveD VILlI DurbaD en Oost Londen
Daar Mooderpoort ZIJD gelijk gemaakt
Do taneven op <.le meuwo liJD tussen
Bethlehem t"II BloemfoDtelD ZiJn vast
gesteld op eeD enlgerm&t4>
stemmeDde fP'Ondalag.
(f) De taneven op JDgevoerde aard

.appeleD JDge'l'Qel'de !lUiker en gega I
vam!<eerd 1J"..er "Qn gtlregeld ook die
011 dyn.amlet, vorvad4fgd ID Z A.. fa
bneken,. Voorts ZIJ1l de ta.neveD ver
mlDderd door d~eD. van Z A hout
vervaardlgd Bet beginsel der vmcht-
tarlevon voor \\ agen8 DIet op hun Wie
len van de Kaap eD Natal over d..
o R K h]n IS aangenomeD de bte-
7:'fderheden daaromtrent l1IlJD DQg OD
dElr bespreking en het resultaat 1181ID
spoodl9; megelik bekend gemaakt wor
den

J)esproken werd de kweat.ie betrf'f
fende eeD laap: tarief voor graan be-
,temd rooT UItvoer bniten Zoid Afr
ka Hoewel mets bepo.ald da.a.rom
tr ..nt \lerd besloten hoopt men dat
stappen ID dle nchtinl': mogelik zullen
ZlJD Er £Jln andere bieeondere pnn
ten dli! beVTedlgteod afgehandeld Zlln
on eeD pamflet ,... 1 110 spoedig mogehk
'WOToon DItgegeven, W'aann bleZODd<"l'-
heden van de vera.ndenngen ID t.ane-
ven en VOOT de klMmikatie z.. l\en
woroon aAngegeven

-KONGRES VERDAAGT TOT Hi DEU

Pretona., 6 Dec (R)- Bet kongres kOOI!
beden mIddag advokaat de Villiers, vau
JohaoDllI!bOlg als lad van het hoofd
kOlml.ee ID de pluts van de heer Esselen,
dHl wegeDs drukte pn nw bezigheden be-
da.nkt had Met betrekklUg tot de voor
gestelde lenIDg 1'&D U,OOO,OOO voor eeD
landbank voor de settJ:a&ra, militaire ont-
vangstbeWlJlleD en .poorwegeu, ZtIlde
geDrl Botha, dat het boofdkoml!.ee eeu
bnef UD lord Selborne geschreven had,
afkeormg UItdrukkende over het plan van
de Impenale regenng 611vrageDde dat de
zaak zal ovfll'lltaan ten eInde door het a.
Dlellwe bestuur bebaodeld te worden

Bet kongree besloot lord Selborne te
veraGeceD Itl)n IDvloed aao t$ wendeD voor
het beDoelDen van de leqen VIWbet Hoger
hOle vóur du de verkles,;ugen begiDDeD

Al,;p!mene teleuntelling werd te kenueD
gegeven over de vertra.ginJt ID het publi
ceren vaD de DIeuwe IOODl!titntie GeDrl
BoLlia verklaarde, dat, lUI de geruchten
omtreDt zekere beperki~n, ID de kODstl
totte aaDgaande de DaturelleD en Asiaten
kwestietl gegroDd bleke~ meD Diet ver
wODderd behoefde te ZI)P IlldieD het hoofd
komitee weigerde de koostitutie te &aD

vaarden, daar deze beperkende bepahlllf81l
een gebrek aan 'Vertrouwen IDde bevolking
der Tr_naal tooiId811 I

Bet kongre6 werd veri:la.agd tot 15 Dec
Wt.DD8er de DIeuwe koruititutae overwogen
zal worden

spoorweg
luk.

MACl1IENE VERONGELUKT

VER8CBEIDENE GEWON'DEN

Cr ..dock, " Dec (R) t- TU_D D&88Ie
Denr eD BrenD&Il halte QP de Middellandse
hJn had heden morgen eeD oDgeluk pl&at8
met de opgaaude p~lenueID, welke
om 8 Dur vaD hIer vertrok Een reuBachtIg
rotablok wu op een gevaarlrke

A

plek, de
lrraDtz genaamd, op de blDDeDJte rall ge-
vallen eD had deze gl)heel verwrongeD,
achttleD dUIm Uit de paraIlelli}D geworpeD
De macblne sprong van de ral18 en vloog
tegen de rotewand waardoor de twee
voont$ rI]tUlgen In elkur werdeD ge
schoven Het tweede nJtUlg ecboof tot
aan de bagage bergplllatB IU het voonte
n)tulg Een pnae&gler, die op het voorste
balkon van het tweede rl)tlllg lItoud, werd
dwar8 door de lavatones eo door twee
clrnpartlmf'nteD van het voorste nJtol"
edrokt Hoewel hiJ er t leveu nIet bl)

fD8Choot werdeD tO<)h zl)n belde dIJen g&-
broken De oogelukklge II de heer Leo
u&l'd van Prospect farm,' Bedford HIJ
zat vastgelmeld ID de Irt elkur gel!Ch0gell
n)tUlgen on mOEst erUIt gezaagd worden
Een dame, die IDeen tweede klu compartl
meDt W"8 rukte bekDeld tU_D de tafel
en de verbnJzelde 8Chotten van bet com
partlment Behalve emge sDeden eD
lroeuzlDgen kwam ZIJ er wnd"r verder
letlllll af. H&ar echtgeDoot, .he ID t
zelfde ompartlment zat, kwam [Oet de
IIChok vn} Sommige pusagtertl hadden
wODderhke oDtko)Dlugen Dne tweede
klu pa8IIIlglers ID een compartiment vlak
naast de machIDe hekw ..men geheel eD al
geell letsel EeD bnlptrem vaD Cradock
en een ..odere V"D Cooltbo~ met medu~se
hulp eli ploegarbeIders werdeD afgezoDden
De heer LeoDard eD de stoker Alfred
Schoefield, vaD Port Elizabeth die bet
ergste gewond waren, werden per bnlp-
trein Daar het Cradock hospitaal vervoerd
waar ZIJ hedeD middag om 2 30 aankwamen
Grote :lDgst heerste IQ de stad daar meD
geeD gegroDde lDbchtl~ koo kn)gen
voor dat de liulptrem biDDeD!t:w..m De
hJn IS geblokt eli ui w1W'1!Chl)nlik bedeD
avond Dog Dl6t vnJ ZIJD De p... agtefll
vaD hedeD morgen werden per holptrem
venoerd.

NATAL.
IN T NAT~LSE PARI EME~T

DE MOTIE VAN DE HEER YONGE
Pletermantzburg 5 Dec - I n de Wete

gevende \ era-adenng w~rd h~eD het
debat 0\ er de lllotJe vnn de I eer Yonge
betrekklug hebbende op het Qlltelge
DeD VBn het I"nd behorende lall
rebellen voort~ezet De prelIlIer versocht
de heer ) JUgo de motie terug te trekken
en aan de regen Dg te veroorloyeD de zaak
optlleuw te overwegen

Ue heer ¥~ aus was yan lDeDlllg dat de
rebellen reed8 voldO<'nde gestraft wareu
geworden Na eOlge dl~kl1sKle trok de
heer Yonge ZIJII motie ternIl'

AA:'II UHUOT GEVAAH ONTKOME:'II
Dur! ao 5 Dec -Een veerman Jansen

p:ehet.en die Illet een Ilwtar boot op de
baal vaart olltkwalll l!18teravoDd alLll eAn
groal gevaar I erwI)1 biJ VIW de BlnfT
terugkAerden werd hl) door een 8terke bDl
overvallen, IJlet t gevoll!' dat de InachHlDe
onklaar rukte eo de boot naar zee dreef
HIJ wiet eohter een zell op te zetten eD na
de gebeie nacbt rond gezworven te hebbeD,
gelukte het hem d"il morgeDs door de
bmodlDg Ileell te hrekell en het strand
vel hg te bereiken De boot w&8 echter
atukgfl!!lageD

Een dames puistjes en
aangezichts vle.ken
genezen.

Mil' F.iR ZAM BtTK T1'1J'I'IlIONlAAL

Als een doelmatige wmerhwd ver
....,bter eD V"NdrIJTeT v~n pul!!\Jes en
onoogetiJke aangezlehtf; Z.eereD S~
Um-Bak a.lleen Mej E. il.. BL'er
van BraD8Ilrlft PK Wet'ltmlnster
zond het volge nd verslag ,"-:Lnhaal' ge-
nezing na tlenJlmg hjdeD - 11;: wAOScm
u 'e T4'rleIlen VaJl al bet goede wa-t
YAm.Buk voor miJ gedaan heeft Ik
ben _n modemaak.ster, en heb ti Ol)

J_D geleden aan pDlstJIlS ..n zeerrt)f!B
ID het gelaat Ik probeerde vele medl
cl~neD, doch WDder oonlg nnt of hbJ-
vende !'ellUltaten TeD laatste hoorde
ik van zam Buk OD begon het t~ ge-
brUIken De pUistjeS begonDen onmld
delhJk te verdwijnen "n DU, llaD Mt
elude van VI"'" maanden, ~n Ik totaal
g~mezen en geen tidteek:eD~ ?aJD o, ...r
g'l'bleven

7..am-Buk L' d., beste hllld P:rep8ta
tI., waar Ik OOJt Villi gehoord heb"

ZaIn Buk JS oon uker gen_nudd I
voor pUlst)es hitte zweertJIlt I'hDver
b.mndlllg. vlekJien brandwondeD, snE-
den kneuzlllge<n, eczeem, Z'WerI'n ?~m-
beien IU!l('CG beten eD alle buuhiek:ten
~ 18 6d.lof 3fJ 9d een pot bil slle
apothekers fD Winkels of postlvnJ ya n
de Zam-Jh~ Co. Langustraat 0 Kaap-
stad

groeien hllMT&D .a YaIl gMIl __
dieet

ZIJ sl&pea goed en UJ.D tev"'. -
gelukktg. daar &IJgtm'IJ'Ir&&ld IIOIJD -
oDgesteldheid UI ID~ NI m~
den, hetwelk: 110 dikwiJls YOOfTut l!I1I
kiDdereD die gevoed worden met. II...
8pIJzen, hetwelk ~~lldea3Ml'-
de melk of aelfs

Sehnjf om P~tteD en lI10QIW
tillnetJe Ma

ALLEN & HANBURfS
(AB'B.I1U.) B:lPEBKT,

Kasteel Straat 88,
KAAPSTAD

LANDS

haar tegenwoordig,. politu~ en geeD
tegeDstrlJdige maatregelen UlvoereD.
EeD ~etllODtwerp voor minerale ont-
Wlkkelmp: en een voor ataatsholp .00
worden lugevnerd

!.&D bet einde van de toeapraak ~
komeD werd met bIJnA algemn.
stemmeD eeD motie van vertrouwen iD
eD da.uk aa.n de preuuer aa.ngen_ ...

DE KOMENDE FEDERA TIE

SPOORWEG KWESTIES

Grnhamsta1fD, ij Dec. - (R )-Dr
.ntme80D sprak hier heden OOD der
,lrubt bezocht<6 vergadenngeD t.oe
~..ke hier OOIt gebonden wer<Je.n De
blJrg_~eester pres.doorde
De premIer die door oDgeveer 50

VDOrname ID"OUers vergezeld was

~

""d bil ZIJn VerSchIjnen op bet plat
rm lUlde toegeJuJcht, HIJ spmk ge
orende anderh.alf llur en bleld een

ziaer mteretl6llDte toespraak
HIJ lOO1de d&t het parlement niet

~r JnDl6 a s biJ elkaar zou komen
lIOdat de tegen1lioordJge tijd DIet ge-
sphikt W8& om bet regeflDgB program
ma 10 hl&ZOnderheden mede te deleD
De politiek van de regering had teD
dool door alle IIJ()f{elike mIddelen de
o,ntWikluiling T-.n het land tEo bevor
!\eren

Met betrekklD~ tot de kntlek van
de OPpositie lelden rAude hiJ dat s
}\eren Merrrman's kntlek omtreot de
flll&ntieen zowat de emge kritiek
scbeen te !'lIJIl De heer Merrunan be.-
!lCbold.gde de thes&uner vaD het p<ts-
Itlaar DJAk.en deT rekemngen Eon zei
de, dat 10 pLoa.ts vali een surplus vaD
ti 000, eT een tekort van £40 000 zon
aUJD Toen echter het a.ndlt_D
Rl.a.ats vond hl_k dat Elf' een surpltL~
\fas van £5 000 en hiJ liet het dns t.a.n.
aan de heer Men'lm.an over te doen
Y.&t hIJ bet beste dacht.. Nu dese ver
~l.'l.r1Dg van de heer Merrlman IDkor
ljekt was geblekeD, meende hiJ gCl"ll.t
lie kunnen ~D dat CT ,un de <tV,,"

6ge kritiek nJet veel overbleef (n~
~s)
In zake de verk:l.anng dat de rege

ting haar belolten o.mtreDt het goed
koper .maken V&D bet levensonderhoud
'Iroot was nagekomen 7.eld.. hlJ dat
lfulks absoluut door hem ontk",nd
'IVerd. HlJ Wee6 op de pnJzen van.,rood "n vlees, en zolde Mt l(",jereen
",,~t. dat bet brood DIet dnurder ",...
gewordeD terwijl vloos ID 39 van de
19 dlstnlrten v<>1gens de sta u.stl".ken
V&n de magastra.ten ontva.ngen, goed
kopel' was dan ID 1905 ID 30 dIStrik
ten Wa8 de prl}S 't zelfde gebleveD, en
Slechts ID 10 1Iias de pn.lS een klemlg
held hoger geworden tgeen echter
DIet werd toegescbreven a.n de op~
~ng der IDvoorrecbten

ID Ka.a.pst.n.d WnM Ko1oD1Aa1 vlOl's
van 6d eD 1 sb en Id Irt Dl'OOffiber
1905 teruggegaan tot 4d etI 1 sh.. III
1906 tennjL Kolomaal schaap' leestan 6d en lOci ID 1905 tot 4d eD 7d
~n 1906 gedaald eD het beVTOl'en vlees
~ngevoor vaD derolfde pn}S gebleven
f'1l8 De IDvoer van vl_ ~aB Ifge.-
nomen van £239037 In Julie tot. Ok
tabor 1905 tot £32,380 vuor hetzelfde
tijdperk In 1906 't geen meende datt207 000 LO de zakkeD Va.D de prodn
teeroers VBO dit land waren gevlOOid
ID p~ V1I<DIn die vaD oveT%i<'e(t«)6-
lulchlDgen)

Over de depresSle sprekende zcld"
dat ID 1870 lJ1I, de 001'1011: met

p.elide ID DUItslund was
doch de energie ...-an d"
bun lO staat gesteld de
van t. LoDd zodsDlg tI:'
da.t DuitslaDd tans d:I'

mededlDger van Groot Bnt
W&8 op de verschillend" mark
WIJ behoorden onzo IJlllpbroD

eveneens te ontwlkkeiE'n nJ.P't om
pU)()E~.lI'oF.'""" te woro.en, doch Om Groot

te helpen tegeD haar tegen

wees op de TraDRvnalse tocf,tand
dat de r~hnR va.n de b.,..

de onzekerheid IIOU lelden tnt
verlichten van de d", pressie ln

Id t\fnka HIJ ~loofde DIet ruLt
1ge politieke partIj 10 de Trn D8Vlll11
Chmer..en zou don on J'('patrll~ren

andere weTkkrllcllten voor
In de plaat.~ te kunnen Mil en
VrneB d&t a.nders de fmantlele kTl

Ferrelra's bende
verhoor.

onder

Upmgton 5 Dec -(R )-BIJ bet op_
heden voortgezet onderweIl tegen FerretI'&
en diens be~de, v('rhaalde de heer Moller,
de 'llgenu¥ vu de plaatB Ultzicht, boe de
beDde naar ZIJn pluti k" am, terwIjl hij
het gisteren door Duncker gefI1IveD
getUlgel 18beve8Ugde GetuI(e werd oot-
wapend eo gel ut 0.1 de manneD VaD -
plaats bl) ellLaar te brengen op straffe dood
g .. choteD te znllen Viorden ToeD lie bl).
dkaar ...aren epta.k Joo.te heu aan lID_iele
dat hl) ~D DJD metgezelleD OOI'log maaktea
voor de vrijheid ~an t land Nu WIJl! 't dti
tIJd voor be.n om op te staan, daar de
DllIt.ser8 en EDgelsen met elkur ID ooriOC
zouden komen als men 10 de KoloDle be-
!cao lil J (J ooste) en Plet r erre'r& had
deu Itoede betrekkiogen bl) de DUIteen,
docii wanneer hij (spreker) da"ht aan de
verdrnkkmg vaD ZIJn volk IrOD hl) Diet
ander8 doen dan d wapeDen opuemBII
alJ had 6 maaodeD nMI!!" gehad om de
wenseli ID het DUIts gebIed tot oorlog
makeD over te h..len Getmge voe,;de
erflan too dat de belde Ferren ...8 bevlllihfl-
deo wat Jooste I!'.elde Na deze toeapraalr.
werden de schoolmeester twee ZOOOD YUI
!lolIer ea DnnclLer opgekommaudMrd
Venter nam ln dit werk eeD werk:aun
aandeel Moller ned degeDen, die gekom-
manJeerd waren ID l gehelm aan te O.t·
snappen en ?elde rondUit .an de vrt)-
bUiters, dat hIJ heli verantwoordelik ):,leld
voor elke- droppel on.chllldig bloed dat ver
goten mocht worden

Moller s aangenomeD r.OOtI Gert BOleer,
verh .. lde boe VeDter hem ID t yeld ....
trof eD hem orderde zicb biJ de bende &UI
te SIUlt$D om oorlog te malreD, biJ _I
gering zou hl) dood ge£choten WOrdeD
Nadat hiJ r:Jcb biJ de beDde had aau«.
Bloten werd biJ onder t08lacht VaD VeDt$r
gt'plutet Getntge btl8Chreef bet lnCldent
te t:)leeukampepan wur JOO8Le zIJn re~ol-
ver lo ..te op Van der Merwe" hoofd om
dat deze DIet wilde t.oestalln dat ZlJn sf on
Zich bl) de rebellen aansloot. Jooste.
kogel doorboorde de rand vau de hoed VaD
de on de man

Burger werd door VeDter scherp ID
kruUlverboor genomen

PI_III, de 8Cboolmellliter, beschreef het
gevecht met de pohtle te Ka.roe De TM)-
blliters teldeD toeD 31 man, de ka,ffers mbe
grepeo De politie vunrde gedurende 5-
mlDuteD waarna de vrtJbultel'8 Zlcb reade
DIt de v~ten maakteD N,et lDeer dan 10
ma,n van Ferrelfa ij beode vuurden, de
aDderen lagen onder de bomen en llOID
mill'(\{}hielden de paardeD vut

Ult het verder getUIgen 18 bleek:. dat
Venter de oDtvluchte Duncker volgde tot
op 2j uur van UplDgton

Het hof verdaagde

UpLngt< 0 6 Dec (R I-BIJ bet hervatte
van het voorlopIg onderzoek \'Bn de &aak
tegen.de vrl)bwtel"ll verb.alde Nieuwoudt.
een boer hoe Venter de vlocbteude
Duncker tot op li uur van UplDgta.
achtervolgde en va.n geinige lUfornl&tie
Wllde hebbeD omtrent Doncker Gfl't1Up
welgerde echter zulks te doen

GetDlgetJ van de plaata KIlmes ,,~rhul
deD boe de VrijbUiters k&ff"ra, wapenen ..
90er op de plaats kommandeerden

Gert Beuke", een kalIer, !J6IIChreef bet
gf'Vecht te K&I'08 eu \ crklaarne geZIen te
hebben d ..t Spangenberg twee IKlhoten op
,le pohtie vnurde

J acohUH van der Merwe tlCl!Chreef bet
optredeD van de vrl)bultel'l! op de plaat.
Bteenka.mpapan waar Pieter F erretra Rule
dat IIlJ onder de zw ..rte vlag stond en
streed voor Iedereen die vn) wenRte t$ IOlD
en met laulter onder de Engelsen wilde
SUwl BI) streed voor een vn) Z A God
gaf de aanw"Zlgen In de landen V&Il de
'Vr1)bUlters eu wat dezen be&llsten, was
recbt

Getuige weIgerde ook maar een enkele
yard met h611 mee te gaan waarop Fer
relra aan getUIge zeide da.t hij dood
geachoten 1100 worden HJ) gaf laat hem
Uit hel hulS te drIJven eD het hUl I.e v.
branden Ftrrelra poogde oporenw hem
te d",ngen met heD mee te gaaD, docll
getuige Wilde met mgeven en elste &lJII
7.oon terug JOO1!tekwam toen Daar been
toe en SdlOitt op jrelUlge De k'>glll g\1lg
door de rand vaD getuIge a hoed

De vnjbuIten vertrokken daarop naar
~I'OI eo namen de longe van der lIL«We
mee De volgende dag kr~ getaJge be-
ncht dat ZI)" 1IOOn doodgel!Ohoten ".. m
het gevec ht te K..rot!.

&balk Burger gaf eeD derg~K gotmge-
DIMen v..rklurde dat de vrouw vaD 1_
Burger &OW Viel toen JOOllte vourde -
dat Ferrelra zelde laat haar @terveu &lil"
onze vrouwen en kinderen tI)deDlI de 001'-

hg stierven
Ve.rder getll1gem8 werd gehoord omtr_t

" nter dLe erkende dat bl) ZIch bIl de
'rI}burteJ'1j aallgesloteu en de wapens voor
h Il 0 zaak 0 p.g.evat bad..

MARKTPRIJZEN.
lUA.P8TAD.

7 Dec. .. 1JOI.
£ • d ot • 'o

A..... da.~per
2 0 , 81 ba. __ 0 4

611per uk _- 0 3 6 0 r, 0
Pereo 0 0 ') 0 3 2
Prnunen 0 cl 6 0 1 S
&eGdeD 0 1 5 a 2 9
B.oend«a 0 1 6 o 3 IS
lieren ••• a 8 8 o 12 0
UIDOtJMD 0 4 (I o ui ,
Ka1k~ 0 1) 6 o 13 8
AbrikozeD 0 0 ó o 3 I
Kooi .~ 0 0 Ol o 0 2t
SpeeuvaTk:ena 0 5 9 o & •0 2 :ol o , ,
Boter _. 0 1 8 0 1 ,



had ik l"eedlI oor-
opmerk:ingell willen ma-
bonnstaand onderwijs,
wist dat vrel van Il'"

aan da eynod le versla.-
werd dacht ik het good.

'te wachten.
. dat Q nu dit stnkj"

.. n ve<>Jg.. lezen blad zal op-

om is het ju~t goed dat wij be~ beter
leren. . Afr'

De beer M.' spreekt ..van zwyer . 1-
kaAn&, wat bedoelt hi] ~. want
bet AfrikaaD~ wordt door iedereen o.p
.. . manier getcbteTe:a en I!r 1$

~: :;r~nd groot onden;cbei~ in de
woord",n WAAt,rvan men zich bedient ID

de ahondE.'Tlill;e delen des lands.
F...n andere schrijver, de heer Malan,

tracht te tw,~ijwn met een veTbazend
sant.al cijfer~. van OC~O~8 en vier-
kant.<> mijlen van de dilltrikteo Nu.ma-
kwallllid Yan H.hijnsdorp en Ken-
hardt. ';"I\.r bij voorgeeft aal er nage-
nO<'f.t niemand i. die Hollands lu!n
schrjjve ..n of >lPrcke;,. do.t ....ij ver1>licht
.. ijn de I...a] w aar van zij zich bedienen
tot onze ""hrijft:.sl te v.erbeJfiln.
W"Mom lH'i'Wt bij juist di~.du,tnkten,
di., bet Dlf'""t vC'rstoken 7.:lJll van on-
<l<"'w-ij:.l Daar: m....n ik. is hl't. eerd"",
unze plicht Ill~.· tI' wpt-ken dat dil' men-
,C'tl bot ..r j!l?Ie<'rd wor-d .. n.

De hee r Mu.lh<,rb.> ze.gt. dat het kom-
plimf'nt n.iet vleiend is voor de .Ufl~
ka a nder. die hij met een vraag1"~~
lx-,;cbrijft. di6 bij "oorkeW' ala schrijf-
taal Enfl'els verklt'St bov ..n AJnkllans.
H~ moet ik aDllmerlren, d~t cl. '-
doelde p<>I>;OOU ..... 0 wnar ..."rhes zal Ix~
t ..k"n"u voor het Afnkaanderdom;. al,
hij ons de ruj!: toekE'ert, "'lIJlt. hiJ .'"
e.. n promillNlt e Afrlku.3ndf'r III zrju
di..trikt en <<I'n sieraad "oor ons rolk .
Dan lijkt bet ook of de hl'e' :\{. t>e
,._r _rin~ ~f,.jacht.t> ...nn onze hoPr"ll
in h;! binnenland h""ft aangaand,:
Uijbt'lkf'nni,;, waar hij twijielt of ZIJ
wo! Wf'tf't1 W11t ~t1 I; c]of'S{"hpJldt"" os

Iwu'k"n I. Ik mad hem aan 0111 P('n~
""11 b..zoek af t .. k~i(pn bij ds . .\foor·
r,''''' of d, .. \ ... \. Louw Noorder Paarl.
dIP vroegr-r grotl1' ).!:e-nlt..p.ot.en hnddr-n Jil

dt, bjnn~~n,lanrlpn. en zij 1.lIll~,·n br-ru ~t-'-

t.uit!t"oi .... g:~ven. .
Doch i!('nfl<'~, mijn. bn,1' wordt. t o

la n z . Ik zal ook ni et w,_ >'CljnjTf'n.
Ik denk ik b .. fJ hit'rmf'df' mijn plicht
L'"'t-~}u-\n. Er 'lijn be-k wuuior PPr.;.(.Hlf·11

d .., schrijv ...n kunn .. o.
Do l1'Wf",

J .I. U~ ROl-\'

ajn ge-
van h.et

IG~ B.A. ~r.)
de tOIl, B.. '(l!atr.)

Tan der, ){erw~ ,BA. (Lit.)
M.arait, B.A. v,At.)
VlUl Wijk (lat.)

.. \lbeit. (Int.)
Smutll (lnt.)

. Strijdom. (Mat.)
OddenhUJ'8 (Mat,.)
Kobe (MAt.)

Hauptflei5cb (~tr.)
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De J{aapse Schoolraad. i
: =::" I

Wo,"bd.ag lllldaag ...·ery de maande-
Iikse ,·krgaderil,g nw. de ..choolraud
"oor cij, lu.apst' af deli ng gehouden 1I~

ti.. be.illurskamer ...an de Z.A .. \..s0t
ciat.ie, ;op het Kerkplein alhier, Oll<M:~
,-oor-t.i11"I',,,h ...p van de hoer J. ,,~
J ..~ e ri L.W.\·. .

Hot schoolbest ier komitee berl('bttl'~
dat de i"ulgendu korum iss ie door ouders
en voogd •.n ra n ki ude re II op de R<>ur
debosch Irtf'isj..,; sr-hool !!('kozf'n Inl~J
d" ht'(·t II :::<ma.il. dr. De \ïloors. de
heer F\ 1k>11. ds. B. P .. 1. Marchand;
kol<>nt.l' fo'tllnford. professor Themson
,'n d" !lt'.·r (; T. _\mphl ...t!.

Bovl'I,,1 <,Il ""'dell d .. horen S. How.
l<'r "II i}_:. Pric.. gekoren al, l!'den "'Lll

d; Ob.en"torv Raad jongens publi...,.
l..--e ""hJ,1. .

Hl'1ztlf,l,' komi!"... bevsl toer g~dr
k ..urillg nw bet. d'<p-'rlomeut aau d~
bell",,~nJ.{ d .... volgend ... onderwIJ7..erR,
p!:ekoZf'ri door de yulgendo komlt"", ,
Brookl~n d" het'r H .. J. ,.nn df'f Mpr-
Wf', principaal; Dif'p R i,i<'T': !n.. j. GI.
AIbt'rt)lll. lI.dditionf'f'1 "~,,istent.,; Ili-U-
"i1i<>: Jf' h ....r .J .• 1. ."mit. princip',nl j
Oj""n-~Io~--rt",d mei .•jf's ,;(·hool: md·
H. PO\b, B.A .. as.isH·nlp, ObS<'n-,,"
ton-road ·jong ..ns school: me\1l. "'ykPi-
h,,,;'. tijdplik a.s&.istelJte: d" h<'<'T E. .1:.
St iU. t.OJelik .,"si"tent, alsmede de be-
n""ming nin lil pj. HaTeh"h. B.A .. al~
""""st"lit onoor ....iWA'feS '''In de M"isjP"
Hog., ,9chool t,> Rondpbo"ch.
l)., h,.'lJldel1"ij7.(' va.n het kOlllit_ ini-

v.a.k•• h+1 1<~·,ta.an ,lUn het ,.01"1.0<>11;
,'oor nlie<ord<>rond .. r....ijR-!X'rso'wel voor
,jf' StiJJand ~iding ""bool en 00 PlUlIl,.
.-t",,<1 ..t·haol werd goodj/:{'kpnrd.

Ook II.-rd bertcht d."t de bf'krllchtl-
}!in~ l'~n bf>t depa.rt~ment ";HR ootn\.n;-
gf>n "ofr 'n \'PTAodf'ring dpr I'C'hoo.l-
" ... n op lip ~ptlnt >"hhl.. n gedurl'ndr
d", 7.o11iermaandell. ",,,artO<' bp,lot .."
werd ..

D., rylJld bf';;,loot nppLikatip, op tp
rt)(·f~n i \'~)()r dp post ,-an kinderj;.C.:lrteu
olloondjz.t"f<'s op de W oo<ls1.ock A2
lI1f;':i.~jf'''ii fl(:hool, wf'r~"twmht..l.{]~n aan te
,."ngpl1: nlt't .Januari".

Bt.,.ldt~" werd om d~ s"b-stAn-
wwrd ...~ ."n ~tandaflrd J Yan cl.:. Jon·
gpns Jio~ &11001 t .. Hontk>bo,,,h naa!!'
dp Camp Grollnrl \·oorbt'rp.idendk>
:-;'-·hool~.(' "<'rplaat",,,n.

H.. t 'komit"" kan hf'!. to"st8"n "ap
h .. t. ,. .. .!--L£>pkgedaan door d.. komDlifó"~
nw <I~ Observat.ory-road scholen om
,I .. t,Wf't.cp kL ... 8cho!.. n in <>eTSte kl:1.«
",ho-len: lf' v..ra,nd ..ren ni.et .8A,,\)eVl!>-
I..n. doth be..-al aan. dat df' jongens en
rneisj ....: g""~meo!ik opgeleid !ruIlen
wordf'nl H>or dt" hogere school ek...a-
m<"l1:. ! Ilew !l8Il''h...elinfl' wero aa.ngo!'-
nomen! ,·,."n8L, die "nn het gebouwen
..n t.'~i neD komitf'f' 0111 0;. nif'u1I"e
,-oor~~~lde school te Zoutril;eT d..,.
pl.'Ultti t-e doen in lIemen "aJl de t"!l;el)-
woordilte spoorwegschool, met ""n jZ:<!'-
lPjr"nJI'(~d "'001' 600 k:illderell.

DE) !a.anbe,·eEllg om niet oVl'r!je
gaan t~t df' vergrotinp: van de Kalk-
baai sdh.>oI, in verband met de voo1'-
g.,~'tt'l<l~ opri('h! iug "!ln {'('n scbool te
:\fni7.t"nP<·r!(, ",!'rd "angpnomen.
In I-~rha.nd mpt de ,-oorgest .. ld .. \'.'r-

i!Totinlll '-an de "",,,,,t End school. 1><1'-
ri(·htu,'11~1 kOlllit"". dat cl" """iti!' "UiIl

.I,. sch'l'" I d" raa<l nitot geh_1 lum
r!"<'ht,,~nroi~ ...n om tot rif' "ergrot ing
te b""l*i' pn. do('h d""d d" "nllben~liq!!:
om dp'" Ilthorit .. it .. n tp nuo...ren me-t
h"'t d~-"om.l'('n g<.'d""}t,, V"II d", niet-
g.. brni\it., :\. O. Kerk hC'p'uaiplaat9
"an dt'( Homt'r"etwf'g "oor d.,. opnc),-
hIlI.( nl II "en ni...uw,' ,chool tI" ...erktlj·
~en. 1
Hp! :fi n3n~it>ën komit.... be,-al .~an

dnt m~·htiging I<l'g .....p" wordt v~
een O\-rrtr ..kking in df' Rtanda.cd ballk
voor 'n brora!! ..-an ten hoogste
£lO.DOq. voor bouwplannen. ree<ls dO(lr
de raai! geko'ntraktl'<'rd. - A.anjl;enj>-
Dleo. ,

Het !oomi!ee beval vproer ARn. dat
de ,·erin:nd ..rinll: YBII s"hoolg ...loon bij
)wt sclloolga.an van met'rdl>r .. kinru.rP,n
uit l"P* ge"in ~Ie<'hts betrekking ...ou
bpbbeni np ~d., pn 3d" klas scholen.

H ..t ispecial .. kOlllitl"P. oonoemd om
de kw~t il" "' .... r h ...t "prs"baffen ",n
farilit.eit,·n 'I.a" on tk>rwij .....rs, <lie web-
<eD buil kwalifik"tie.. te vf'rbeter"n.
bracht 'r1pport uit "D beval nan, d~t
twp(>~ per w""k a\"ondklassl'1l mI-
l.. " ~e~n"(!,,n worden. W'8.Ilrooor onder·
....-ij.7RnI;i" d" geJ..genbeid ~est...Jd zul.
I..n wordf'n zicb TOOr de ven'ist .. 1Zl'8-
<lf'1l tp! 1... I..-wamen. De aanbeveJitig
l\t'\rrl .nit IIgcnomf'n.
rit : het vPTSI»g betrpffende hl't

<('h()()l~z(){'k bh....,k. ,ht in lfpi. 183j3
kindprPh t"'''''1l 6-14 iaren van Euro-
p<."" dlf!< ..m<t ~""t1 nndl'n\-ijs genot ..~.
Zit) Ynl' :tI d;" geva.llen wordpn .
nn.der .)Ilool'zoc),t. daar deze
.~('htig 1>a.n>n in d~
d""ltf'n: '-an d.. afdEJllilll( en op een
mf!t'k...li~" nJstand vnn publiek ..
lf'-n. \Tan de 1.1i6O kindC'ren,
M ..i nÏ<\t tC'r .cbote gin~n.
,')82 op: ,chóol, of ontvinjten
der",ijs i 34 war"n ~ich.amelik
",bikt ~n 113 h ..bOOn .tandaard
p"".eerd of .ooel't ti<>
tijd bet!eikt. 413 Kinderen, die
",iin. ix!zoeken nog ~een
seh()()l~7()(>k ran de Kaaps ..
MlD het "indp nm 1w>t Rep-tern
Iurart.'ljl. bOOroe~ 557 meer drui
~pnl~r, 1905 .

Dr Ff" ....nt gaf k.. nnis ....an het
g ..nd" f-'lOmd: "Dat de mad
ra"dUl8711 acht d" individueel..
kon1ln isjiJe de m.,ch t te !!<,,,en.
.('h()()lu~n v.oo:tnig te 'l\"ij:d~n. d.'tt
kin,lpN>1l I.'"g ...r tll ..... ortumt.e
hehb"n. in het middag·uur
IllAnltijd"n t .. gpbrniken. DE"

,iin van 11.30 tot 12.30 "n

Mmen .. '
Hi't wa~ voor nti.i--<'n ik ~Io(lf ...oor

velen va~ mijn m,'d,,·:\frikáJIlldpr,.....-
elm b1ijdtl O!tenhlik toen Ik 1h " Ous
Land" "4n 18 en 20 Oktober l.I., he t
rapport van d.. voordrucht 0.....1' het
AfrikllllJlb geboud"o door dr. D. J.
Jilall",rbt" t e ",.·llilll(1on. op lt Okto-
ber 1.1., ta., "n .... 11 tijllj e later ...-""1'
ei'n brief:.-a:n prokureur va n d... r po .ir vr
OVf'r b ..t~lfd.- oud .. rwerp, "n. daarna
........r oon I" vrionde hke uitno(.ll!(1ng aan
beIRn!!,.t en..rrdeu va n de .\TT!kaan~"
ta><1." d:;· adv. J.,H. H. de "'aal. ID

"On~ La d" van WOktobeT IL
Ik ben van harte <,<,ns m t <tie 1><1'-

","!ZinS?: o~ TPd.. Il. dat tij oor onze
mOt'lI.:rta"l werkt om di e lt- Ix·,·ord ...
ren- ~a \dit· he""t ~jn~' op touw ~t>w1
w"rd w ... -d d., ""~ vele malen jZ('-
daall' '·1".t " uu 0117'" tnal ~.. a-.
sntw"ord: hr--rnp L' b,~,1 ~"trl.akkt"ltk.
nl., ., Hi-t _\inka"n, In dl' t "1\1 v an
onze Afnk,,,. nders ," "11 ",el omdat. ,•.1.
~T gt't'O ~:n!!t,l .... I!p""pN\kpn wordt, dan
wo..dt "'tt .\ t rik aan> met "'0. p''''r
uitzoIHj."rin~('n altijd .-n u\-t:ntl In ons
land L:I-;~' t.~,I. ,tl \oft'+'!) \\·d, r la nd s.
B"t - \" ~"(lt'rlit nd... wordt we] op onze
.fJCbolt'll ~"If'+'rd Pl1 ('\od,·ru-p7.t·n. docb
hoe op !oo.omml~\· ,('holt·n ') Z-()d.~t h.,t
.f'inl~ of nrxnt ~I'hrlllkr t\"onh In. h e t
08prpkf'\11 _"lrn zal nu \-r~~f:·n.... \\ nar-
1)10 't :\"ft·dprlulld.- .... dan nu-t i n beocfe-
njn" ~ e-b rtsu-ht > •• W .. I. de r ..den i.< In
't kort d~",zp np t)\-t'nrrotp m~"t'rdf.r-
heid va n "'Tl;t(> Ht:1L,TH! .....«pr-e-k en d : k!~~
~'n ve- tt la.. t cl,· xc-hool ?"ndrr dat ZIJ
epn be-grip ,'relI' h"bt",n ..n het ,',,,
onmog'f'li~ voor hPD is, wann~'" Ill'.
hun te b-·"rt 1':.1 t. ....·n lup'praak !<.
ma.kt ...n zQnck-r fOlltt-'n, (,n Yanu:lJ\I. d"t
men zo dik-wijl~ op !Z<--Zf'lIi~f' bij.>pokflll.
ste-n of ander,~ gr-!(l>g_eonhf"Cien mO( ~
boren: .. DUIDe.. "n hHon. <i-.. ar k , :M
goed op bt'n, III hoog-Holla~d, nl ·k
maar in 'liet F.n!",l' 'prphn.

H<'eI w.aar,<,hljnllk zulkn de kind .....
ren of hun oudt'r> nu d... >chllid mOf"
ten dra.g ...n. dO<'h ik ~ beblBt-
,. n .... n ... ;,n ..-lU\rom n i.. t? lo d" bourt.
waar ik 1\'('.011 l'n WHar HI1.' olldt"r" ('11

kinderpn .\fnkaand"r' zijn .'n H ,'-
lands spot-ken. it< ,...,u ",,·heul.. en b""
.. el er bijull g n kind 111 d,P ""bool
is, dat latPT i tl" and('r~ 7.a.l won1 J'l

dan "en \,<,.'r "f OOerp\-rOU\f. tO<'h ",or
dell di" kindt'r<'n ,Ieocht-, (";lIma,1 p.·r
'W'e'P'k in h('l ~t'dt"Tlanct.s un~lt"r.\<"'" '1~

Vanwaa.r nu d ... k"nn" Yan "M-·r'oud,
om b.. t lond,'r fout .. n tot' \{'(,brlli"pn '
Ook mOoPt Ik bi ..r melden dat er rfPt!s
JOnder ..n in 01" ""bool hlln 7.. ,dp
Standaard I!:~p~" ....·rd h.·bbf'll. "0(
den zulk .. killrlt'TPn dan opl!ero<>peD om
een t"""praak iD b ...t :"'edt'rlands tI'
voeren \:~ KUflflf"ll z.c· rlH' nh't Jn 7.Ul-
VI'1' H';1I1ljll,j, rl...-n. ,Ian "or,h'n l.Ij ~b
ongpleprd. h..;.....c-houwu, en to(·h wa.r,'n
zij: t«,ll min ...u· .I(,ht Jl"tar up ~·h:_)()l. In
dit !Zeul kao d., ,('h"ld noch op dp
ondt>T" "oeh op d.. kind"N'11 )!,.Ie\:,1
Word<>D.

Om d,'V .., rpdf'n UI.I Ik mijn k"rt,-
like ond<"r,t,>un,ng MD .. Th Afrikaan-
Ile V e.rp,dj::i ujl" !Z'·Hn. nid dat Ik t ....
get! hPt l''''' ..rl>1n,\., "",I ,.-prk"n. maaI'
omdat tk ..."..,1 It"r' .. '....n rpdt" In .\fri-
:k.aan~ ..-il: ho .. 'n ..... aar hI" nodi~ I,. dan
in 't Eo~.

H ..t v"rh ..u~t mij I.... 7.1<'n dat m.n·
nen, z.oal~ rf-"t'"d.... ho~pn~r-n()t>lJld. en 7~

ab adv. EI. S. v. Zijl, dr. A. 1. Prruld.
adv. Rou..'" "D d .... D. G. "alan. ~1.D.,
ll.D. aas IH-t hoofd \"an di~ hf''''-f>j(inj::
stak,;:

Mjjn'h~r .-dlteu'. ik .('hrijf boHo-
de niet OTt! hin£lf>rp:\lt>n 'n dp Wf"'i!.

het ~!'dMlands lp warp<'n. maaT
S orUMt Ik mijn volk f'n taal lid
en ill zi-eo !Ze-raar, dat on1R J_O"r!t."

_n ....... di" DU oplrl'O<'ien. re,,1 I,p,-pr
Engels Wen~f'n t,d ..pr,·ken dan ,1\1n t"gt'Jj
taal-het .\frikaall-.

{:' danl!"lIIl .. voor opnam.· d.'7......

De Paarlse Boer n Ver-
eniging.

Dl' Illa.anm"ljk"" rN'ga.doci ng ekr
Ptl4J'I~.. bof'te".,r~nigi ug w ...rd III d"
sta<l.-"l\...1 tf' Paarl. ~houden. op Dim ....
<ing O('ht~ud, d" 24ate,. ;\""l'mlx'r.

De hi>t'r C. Sb"", ~lCbolson, ('.k. "n
r.m, narn rl~ stOf't Ill, l.'n twee-t'n-LWlu-
tl~ I·l'<l.on W'~[1 tl'~(>-n.\\oordig. .

Als nif'u,,' lid trad t.Qt' de h<'6r .J. T.
Hinde.

Hpoorw",~ ',ding "'oor K.a.roo ""ha-
p<>m.-,;\ - De ,,,,krdari. .ra.ppo:rt, ...rd ..
d" uit6i>,¥ ..an hd loterne ..... h"t1" ..lk
bij ~..boo Ina.d met d" ~poorw ..~ liuth<>-
MIRit .. o t .. Knapst.Rd. D.. laat.t ..n had-
df'n o"'''''_D""kompo .... " 8p",,·w.I<' plrk
aan d" C'arnBroon lijn tf' houdPo voor
het \·p.r\o~~r van Karoo ~h».pelU<t."'St
t...gen heITl...-lij:!;en<k tnrie.-e'n. PU ruer-
door ..0 1"'1("'n' d" lage "poorwl'j! tarl~-
n,"n t>n ue vprmind<'"rdt- pri}T.A-\U1 di~ roor
Karoo m('~t ('Tl a,.'I, ~lorPkend wordf·n.
7:"llpn d" hOl?r..n in d., w,><;tf'Ii.kf' prr>-
r4""'" '" .<ta:!t ziJIl h,·tZRlfd .. t"~('n zit-
I<at dl' hal...-.. jJri)... If' ...prlrri~ell als
\\<lt xij ,"'Il p"ar ja~r ~..J ..dNl h"bhen
betlu.1d. Appliklltif'S voor hl"t .-olg .. nd
..... '7.;()('11 zijn ft"'f:~i ... in~kf)rn(->-u \'al1 dt1'
8tf'll-enbo""'b ('0 Constantia ...r<>a,. :Rf'-
st ... bilJ{·tI ...n ..n pir-ku la ir"", wp!k" d..
anaJvb{> pn ""'-·ud .. aangev ..n. Zld),>n op
nao";'a.!2:""door d.. Paarl .. , .\""<>Ciatif' vpr-
,tl"f'f<t wo"I·.n.

Hpt kontra-kt 1""lh cl.. pri~l'Irl p<>r
., truck " la.d.inll: ,-ast.ldt ......... d t-prt>-
kf>1l f'n a..an~t·noOl.("-n.

tRn mot~ ...an d"ni< ""Il & 6I'kn·t,,·
ri~ wprd pr-np~tri.~ a.a n0'8oompn.

Iharnn hn-d pr ""n di.skn .... ip plaat,
o.....r <1" noodzakt"likllt·id dat pr U"I1"'-

kf'UM Ki' prO<''!'<'n gt"nom"n :rull ..n ,.-dr-
rlpn 1Ill"! A3r'>o mp,!. M..-t .. 1 W01'l1t
df' f<>llt 1""'''"Il. dat er tf' veel .....n !lf"'
brtllh wordt, w"ardf'<>r tf'rp plnnt('n
v .. rhrand.,,,. In kl"inp hoev.,..llwdon
toq(ppa't vold,,,,t h!'! bt'tpr dan ,--t ... I-
m••,t. lipt <I"P:lrt"Jn"nt ...aU landbouw
,." VPr1AX'ht mpt ""rS<'hill .. nd .. assa<:'ia-
ti"" m.. " I...... Hk ..n ten .. inu.. ov~r
pro..fn.....run!!en. .,.-...Ike !,.",nomen wO+-
tl..n in hun resp<'kti ..v(' areas. het 0]>-
zicht te brynd<>n Jl;pdu""nd ... 't volgend ..
"""7.01'0. ondll<' direkt ... van de land-
bon .. as~isll'nt. Or. l\obbs h<'eft g..-

Aan dF Ij:ditt"ur. an!woorrl, da! hij Ix'rpid wa,," m~'e te
Mijnh ....... ---fk was oi"t van nl:on CTU ",,'rk<,o, ..n ~nf Mn de hnlld. dat IM .. rl'

Wef'oI" tE' f(·hnjvt~Il, W:1llt hf't \"alt maa.r a~~iati(\ tu·f'rE' h<:wrPD 14<1 DomineN>T1,
moeilik vour i.'mJud di,· mepr j.l., Vljf di.. t.Wef> acrl'S land di.sponilx>l 7,ull,'n
tig jar"n jl;pledeo "':n paar JaAr "I' ,-.:r. hourl"n voor pr()(·fn ..min[l:S~oncL'o.
buiteuschool hi'\. n()(ll~,t" ond<'f'\lIJ' H.·I bO()~,t noodr,akelik in dit di,,-
genoten h .... fl. om 1l'l!pn !Zpl....,rd<>ntf' tnkt 7.n1 ..ijn <lat ,'1' ook prOP,-pn zlil-
IIChrijv ..n. Ook twn Ik n :pt ...,n kOt.- I.. n I!"noml'n 'H)rd .. n door d.. ,-nIcht,-

"nntschrij-vN uit '-oodi"fdp. doch .,k .·n ....ijnb,-pk,·r'.
-,(erd geJ.rolll-"'lI 0'" op t !!p"aa:' . "IJ- IlIvoNht..la·lillg op \Tucht.·ki,tj.P,.
U>D waariTl \\JJ .... 'rk"n'll door dp J)IPU- matf'nnru. ~- In n-d)J\nd ITlf'"t lu,t ff'ir.

we taalhó·w"i(lII~, aanf!t'zll'n Ik duj! ...... <int I;; p"',."",nt invOoPrbt'lastinl! op bo-
lik in Mnrakl"i! kom met mijn ::.·1·- ,-,·nb ..do<,ld m~trrl,utl f"l'le)l.d i.,. In'Td
AJrikl18nl~r", vror ..-i •• d.· b" ..... i(iol; .... 'n k orr""pondf'1l ti.. ~le7 ....n. ",elk ..
om 01lU' '-j>T...>ktaaJ tut .chnJf1aal tp wan j!1'Voen:l met d.. associa! i., "n
:maken. <+n ho 'paa Id" ef!'NOI .. ell .t,'(·o d.. tbes8urif'r-gt'nerllad. Op ,le D~
des SlinstooL- i- .'n d ... oorzRak ran .....T- ,· .. mb.-r ...pr""d"rin~ zal Ix>sprok .. n wor-
deeldh"id T.al ,,-orden ond~r .l.. .\fri- df'n of ''1' rnogplïkbpid bAstn"t hpt. ma-
kaanoors" Ook wil ik t"rloops IlJillruv teriaal b~r in dl' Kolonie t" hH""
len, dat In mIJn Nlrste stuk {'('n fout maken .. n in .....rOOn" bit'rm"dp 'n'T-
gekomen 'i.;. Dam., ik heb oi ..t ~.,,;cbN'- oen ma.alregll'len ~enoml'n. ,hi er on-
ven, dat .,Iechb ,;">u p!:1'6lacht vr,," g.... tk>r'ZOpk kao ing .... "'·ld "'-orden.
onzo lAaJ! V<'f"1 .Iecht ..... "'1lJ! daD nu. Ilnd"'Twi_}, vnn natuurkundi~" oml"r-
maar welf d."t m .. n !r)('n nOl! ,,",'n I"'f>l '1"'n in rlol1lentairl' scholp'l1. - lo
ed"IN t~ ..1 )I;".'prok .. n h.... ft dan ...-ij rband bi ..nope w..rd _n dt>putatie

Als iemand ek oud" familie. vsn bl't hf'nOt'md l>t>,tnand .. uit de h.-rt>n C.
Paarl"" dlstnkt g....k(.nd b;II.l. nam. df' "'h" ... :-f;'choboon. dI. A. L. dt> Jagpr.
M.nrais. R~ i"f- Ju Pr"~ !'lI IIh'~'r ~n- L.W.Y., "0 J. :\. JacK, di .. haM op-
deore, dit" op h ..i "ind ... van de !&le "0 .. achting zal makf'll hij <h, Koloniale
de eerst .. b"lft "un cl.. 19d .. eell" ge- ... kretari, en dr. Muir.
Jeefd hebben. d"o Wit hij ovprtuigd "I'- Rooml!aardpn komp<"tit.it'. -DP b<>r(>n
_n dat bUil ta.al v.... I b.-tl'r wns dan P. ,J. Cillil? C.ZOOII R. .I. Bu.lmer f'n
nu_ Th h9ud dus '-al. dat onM mopder- r. Tribo-lf't ~....-d.!n .ds Ix>oordl'laal'9 Il....
ta.~1 nit"1 i., d.· tilal, dl~ IIU OH'r bl't k01Rn ..OOr de ".JM!! .. r" 5 _g;uinjps .......
alj!em ....n !(....prok ..n ",ordl. truHU' 1<('1 kpr, VooT d .. boomeaard. die in hpt <Ii,..
_Is die ~..,ehreren word!. In ..Ik trikt bpt ~t ITPhond,'n wordt. m .. t d.>
land bestaat ook 'n groot vpr""hol tu ..- 11....·1" P .. \. MvburlZb nis re8t>-rv... of'
lien de schriJf- en spr",,*tnal. Tn hl'i in-p"ktip zal ":en ,,"pinig vóór <1:, lod ..
Ixwll: "Ob.-rlin in dl''' :-;tPlutbal" D"" ..mb ..r pl.rat. hf'bhf'n
wordt ge'lt"!Zd. dat d.· S! ..inlhaJprs w D,. ...olgpnde .......'-"rkoping. onder be-
ouk!'l('haafd \l',lrt'n, d.lt TIj n1t~t mPof'-r ~hp-rTt!ini! f";-,n Of" Pn.~'1r)~€' ('n Stellpl1-
Fmn, 'prak ...n. m ... r hrt platte patois i bos..cllt" .......p;ni1!in~.. II. za.! g..holl<'lPn
-ID R..lgië nOPIll .. n 7.ij h.,t kOPterwaals ,worden tI' Kl!lpmllt". op Donderdag.
---<,u ,,.Ii, d,· 1-:".:,·1", L10\! "'unit op la Dpcpmhf'r. De hOt>r~n b.-horen dad,._
yerrp n:i n14·t _!"f, ...t'hrf'Y"l1 7,.oal.. l,e rnf>'t'~t~ lik hun lnzpndin~e-n aan de heren .\
al iZesproken ,..""It -I •..."t bijY()Or~ld: R. d" ,iii,,,",, ('n Co .. Paarl pn aan
hpt h, ...·kj., .\ IL.! n"v', f)1.,ry." ,." d" br. r Cl U \,('T, t"llell~s ..h t .. ron-
ool(le..-!t .Hor 11ll':\\·11. I df"ln.

De. he ..r ,jp Wnal I",,,'ft ooI, nl> mijn H~t N'i:wn IIMr de lnndbouw- t .. ,,-
s:~np"('n a.ntw(){Hd i,!t-'2"~·ypn. 1 Tl up toon<,;tt\lIin~pn. Antwoord ~el'(->7rllll

IaJn antwoord h,·h Ik n1Pt \-i""t"1 tfL' ,"Rn d(· l>f>!'Itif"TOer va.n ven-oer dPT' K.
SPil. I<anl hij I,! ':.l.,rt _LI[ I.')D dO(>l C S.. h.'trdf~n(t" ",·n suggestie, "",-
DIN " het H"II.nd, nf ""u"r\anu" t,_, maakt cl""r dl" a,s"""iatie, d.t d" 'poor-
2'COTl t~ wf'"rk"'11 of rif' B')I,.. ...] III 't Afn- w"'~~::\~,rtjt'~l uit~'i!VT{'In C'p de tpnt<x>n-
kann. OHr ,.' Lt·t:.,;, ,'( dHt h·t ~fcI- .-tellin" .... d:l.llpn. :!!"ldi!Z zijn voor beide
kaa.n...; op on7A' ....··h,· Il n'(~.~ ,r,i"r'\! .~t \"'Jon .. ,Ier ~!'-fM'kti('vp distriktofln
!<en werd,'n. III lw, kon. hij .,.-J} ~''''n: T,ond"n",' tpntoon<t.rlling 1!lO7~n ..
taal-oorloj! of v ...rd .... ldh"ld I...w, rk.'n n'oT7.'I'Pr cl,·~lrl" Illf'de dat pl~at~like
...at. na .. r h~t ""hIJn'; d.. ht"'r \I~I-, .Ill;'~,j,· .. hrlll appliknti<- kond .. n ill-
bt"Tfh. ",d \Ii, \\~\!lt (j Hl rom h:lal.t h.] 't·nd ...n ;)f nllA.r hpmz.f'lf ui R.an U-f\ hf.,""r
~n vaD eP~. D~~,t8t~ profp ......rr t .....Lplp7. I! l ...a~..r P .. roltrl di{'l 1-\.1)01 hon. ~(>kTPtnris i~
~, toen hiJ 7.JJn t<>t'r"t., '<0(l,..J,'I,lfl: l!i,'ld \~tI'~t~f"rl ~_1l hr't phatr;:{'lik komitN'.
In gemf'C'n. Dulls. m"".t v1ucht .. n T11U\C .\11" nopli1<nti .. , moet .. n niór d .. 15cf<.
H.all... Hq had ,Th .Ill' "11Rnrl~n ~ oI"7"T;n rijn
maakt lilt het ,n!k. maar h:j hit,ld vul Lit~'ri\I\lUlr \"lln df' dirp\;r1f>ur l'(\()

!Det z.ijn t-.trijd f'r1 IAtpr wf'rd hij VI'T- '~ndi,",uw wf"'rd f""ot'n Aantal Dopkt>n ont.~
~ toot .....n ,tandbe-<>l.l. "'nl"'n. ,,-~Ik .. I( ft tpn Zf'<'.stp gpap-

1\u Ja, ml"-",,b,en I.ordt pr I.t.-r .... n pr""i.",rrl 1V.'rrl
trtandbf',,'d op.:t"ri:-ht tor er(' r"n d,' r.u1no kommi,;.i ... - Ve.. pporu ...rd,
lIl'er ~1n)bprbt'. 1'.r .. In o, ..rond .. Ill- d.t <l ...... ~o"'ml,~ie h~ar .;Hint;»n ha<l
d~n Mlr ftl")n tr'~' 'll1''l"''H?-nt ""pcer'~'h6 r:"h:-lldpn in KJla..p~tAd. (.~n dnl hun rap-
iD de nabtlhf·irl 'r.an d.> twrc: :\rAr~t. me' n'""rt r,.p ho" vPfï."T~d.f'f1n" in Januari€'
't I!t>VOliZ .IA! ,..,n .pr->akv('rwarr nl! ont- t-nrnk"11 ,,al ,,-o~d ..n. ~
stond.mnu to"n ....erd 't monument pN t Rr,J.ot"n W<>fli: clot. inolen l'r ~ ...n
o~ ...r'rh! "n ,b,,.,,a trad d .. 'or:18k- """..,-lil!in!! " .... pnkel" kwpstip~ ",'r-
",arrint.' in. "11 nu In onze tijd komt 00 )!-""ITPn w.-rd d.,! d" depó! I"O'(*,ti...
ver .. nt'Tin~ PPT~t pn dan I>->t n1"nu- !;wp.tie voor hpt par!Ilml'nt znl gehracht
mpnt. Dt>eh al. hi...,. .... 0 !nORllm!'nt ...nrrlpn.
mN't oplT"ri,·~, word"n ,,"Or r!e .~fri- ~·:;nl!."M keromi. ~.-J)p hprpn r.
kann ..... rhTljfhnl ,hn t--.. hoort hpt te A. M .. htlrl~b ..n .1. A. Pprold ......rd"n
..... , ...n lip h..t r.tri.-t kllnl<'Or Han <I" hEon.....md op d ... \\'ijn;ranro 1,0mmis<i<,.
Paarl. of hij ,j" G ·d"Il"·' hooi to Dal- ern <l", h~er J. T";boll't. d.. g""V.,rD~
jo,;,ph. t. "Kilt dl f i< het ....'r.tp klli- "",nis nomint't'. bit t .. shan ..n ~
ken "·,,,,.·l)ro.",1 \ I, ,i., hel'r \f nip, hl',,1 tI' ",,,rIlen: O.B. i. h"t wt!rk der
w .... t in wdk d .... 1 \".In on. hnrl pr ~ef' komrnL~~i" Om informatiE' in lf' win-
bil'Pri,,~ en ,.prd,..,Jdh.·id on'T d'" nil'lI- n~n h.>tTPffE'ndf' d" ~hik1h ..id van
1I'11lheld b.-staat. kan hij rrwar sl"",ht. .~m(>r;k~"n .... sttllrlcen ~O<'r 'I""l'<"hilli'"D-
naaT mij komen aao ..lt' Paarl. PO ·k ri.. gr~nd ...n. Ii'd ... -.ninbou .. ,~'trikt
zal ht'm nplDf'n noeml'n zond ..r bijna r.a I :rijn "'een TI'Ttelrellwoordiirer be-
e.-D hili. 0', .. , t .. ,IRalI. Ik ontk ..n nipt. nONroen. d:E' in "...men"'e.k1nj!.' met ~
dat bier slecht. w .. inigen zijn rue ~V@TIl~menh be8mbtpn uI handelen.
!"mmatilc~aJ Holl8nd~ of ~ ..derlnnds D.. vol~eml$ V"M!3deriDg ...1'Td be-
1r.ulUien scbrijvl'n ~n sprt'koo, dcch d.UH- 'paa.ld op 11' ~pmber.

Beo ik ~n'..
A. B.' GrLDt:'\"HrY~

Dordrt'('ht, D,...· l!lO6.

Di1; 1aDl.n~e eD :lente' klu H,«*] » ~ ~ de hoek DIl I

8~- eD . _rateD. efD ftD de mooiste ~ iD de UCity,D
biDDjlll' .iDateD lopeu na het I1poo1"fNW 8ta~. P~ eD Te»graaf
I aalorea ea opera Houa Vele.odene ~ lijD~t-
Il~ LiCIa~ eDL. Betoek.. te l..,wad 'ti.... iD ·uThe Whi~
Ho. "an.. ~ se·...... eD wel op eeD wijse, ai. dQOr geeD _de

per tin, welke 150/200 gallons BotM in de lItad "~ wordt. .GeeD moelte wordt ~ het
Dip maakt. prief 'ftD de beg1m1tigen op ..li gebied te nnek ...

Wacht u voor Namaaksela. ALLE GERIEVEN VAN THUIS. .
EE,RSTE KLAS kEUKEN.

Sta er op om het Eagle Merk te GOED.KOPE PRljZ·EtIf J.
ontvangen.

stftDD.
7~ll,

12. PLÊI.slRaT, "WSTAD.

Publieke Verkoping
VAN

11IS-.EUlElEI, lÉltlDE
11ft, til.,

Te PHILADELPHIA..

Ds. S. P. MALHERBÉ, óp ver-
trek staande na elders, zal doen
verkópen,

Op WOKKSDIG, t9 deler,
TE 10 URE V.M.,

Het gewone AsaorlÏment Hnis-
meubelen. waaronder een FRAAIE
PIAlIlO, Voorkalner Set, T~afels,
Stoelen, KlederEasf.en, Bedden,
Gta.. en Aardewerk, Keukenge-
reedschap, enz., eo z.
VERDER :-1 Kap Kar, 1 Buggy,

1 Paar Flinke Paarden, 1 Set
Tui~n, 2 I.ooien met blvers,
1 Vaan, eD&.

J. J. HOFMEYR" ZOoN,
AfII,age ...

LEAVe"'S

TABA«
EXTRAKT,
1Jj·

Verkocht door Alle Magazijn-
houders en DepOts.

ENIGE EIGENAREN:

RALPH LRAVER &; ·Co.
PaGI. 1377, WPSlI.,

...... 1.-_ ,
a.n ... t.•ItIJd Jicht,

ilh.u"'atl~k ....ncf.n Jlcht,
leI.tlca .n N.uNlgl ••

DUlUIDE. UTIIIICHRlm ..
GetuigI!Chrift 'ValI T.-naoi.e.

En& Da7IUI IUI7I TCUiIICm'u ularijft :
I .Ik ~I""" ____
.... bil_ieder" .. U~ .. .....
JIe&. _bo aIa_ -.sw op al.i, bil .... _
... hIIId .. plja -. op. JI_loooA aij .-.-,_ma ...._.

-----

AU1IUIvlens ,
.,~Id wert. Ken proer
.IBe •• ID Yooma~.

ëuriNtNGHAM GEARiNG,
.;AJ.C~ntena Ingenieurs, Ketelmakers en

Metaal- Gieters.

ATLAS WORKS,-----
'aRANDRAMS EN WINGERD MERKER.

J EBENEZER WEG,
Kantoren .. Uitstal KaInen,

lREESTRAAT 2z.
KAAPSTAD.OOK

Room·Afscheiders. Karns.
, ...

1;c •
~ta (I)

> C Dl
0 ~

f - =-ta f/)

Gt) " ~"0 0.- ::sGt) 0 . Al.c - ....
(,) ... -(I) 0 0..c ... ...._
• •.. c .~1 r .... , , 0

:I 0- ..- -8 as 0

" 0c ..._
'£ 0 •- •Q.

•
Kootrakteun voor de Koloniale Goevernementen,

..... 'f'8Il Re-vne.., Diamant-, Boor- en Percosaie- Model W.....

boor Machinerie, Diepe- Wel Pompen door Aoom &:OOreven,Boo..
;pud .BegictiDga Pompen, ens., eDL

Ageo_ 'YOOr" T..,-l'ool ma E1ectrie CcutJ*il,,·

Grote yoonadeD StIoOm-, GM- _ Olie Machiriel eD ,_,

iM~ _ alle Iápaiewa ~
1
I

,
Goe•.,...."..*'Wma-boor ~ CDIIIr

i derDOmeD iD enig ~ .. AlI,.~",-..... , .

Standaardt i
i
INOTEER I
i --~=========---

Kultivators voOr Lu·ceme.
en Steek 'Draad.

wij bara eie ..... • lJ .. _ SteDen :ap ww.RIllIlt. : ;::_~=:-''''''''_'''''W
d' iLiI.~tiaY8l'1llGbt. Advies Gratia.,

I
1te House "Bttel'~-LA~WL-EY-&-C-O-B-epe-rld,
: K A ~p $T A O. : • . ; _:_"._'---'_. -
I • **W•• t·.G'. E"g/and,"

• ..,~ ... d. bee. B. Wb••• :r.

R. •
Strand Straat,

KERKPLEIN,LANCEMARKT STRAAT ·EN

In, ~..... '. lIBIrII '-JIllI Ultrasters.
J

Predikanten en Ouder~ die de Synode bijwonen, Z'uJlenbij ons
vinden een komplete ~ ftD al hUD benodigdheden, zoals Klaar-
gemaakte Klederen, Hoeden, ens.

EEN BEZOEK WORDT ERNSTIG VERZOCHT.
Grote Voorraden "Clerical Oat" Kl~-stuk.keD in "Corbcre",","

Diagou1a, Vic1lD&I, Alpakkas, " RUUeD Cord.," W orstedls en Kashimiers.

LAWLEY & CD. Sapid.,
TeltWTI• adft8 •• 8.kUTJ:800." T81efooD N·... 1....

G. B. HICKS, Beati,Tdsr,
LANGEMAlIKT

WE'ST
K.A

T EN KERKPLEIN,

ENGLAND,H
STAD.HEDEN VERSCHIJ:tiT .

..........b·onw Kolleget
VLEI.

BoI[,,¥stpffen voO. de OescbJedenla de. Nederduitsch·
,Gereformeerde Kerken In Zuid Afrika, door
, C. SPOELSTRA, V.D.M.

DEEL I.

HET gehele "erk bestaat uit I...... in liouen b&oden, tesamen
ongereer 1,400 .... at.. en de Kerk.ge8Chiedenis handelt over de tijd van
Van iRiebeeb dagen tot de jOng8te tijd.

~eder, die bekend wil worden met de belangwekkende Geschiedenis
der :$ed. Gerf. Kerk in Zuid A£rib" achaft"e zich dit werk a&D.

ODderwezen
Landbouw
Landbouw
Landboowlrunde,
Landbouwkundig Land!D('ten,
Boek.houden,
Wijnbo~w.en WijnIDliken,
OodennJ8 ID Houtwed.:.~-----------------

ÏI verplichtend.
_,,,,,t·,,," gemaakt worden aan

DE PRINCIPAAL.

I

Prij~Kompl .. t In 2 dil•• I' Ol. Od. Postvrij I' 21. Id.
i '
I

Uitgaat van de MIJlA. U.M.
I I

v/h JAC. DUHUU • Co.,

OSTEUS 2S8,

Plaadnmde,
c Vruchten Kultuur,
Vee Artleoij~e,

& Co.
-,DE-

~Ka'rl L,ithman
(VOOf'heenC. Q. AKEIIBERG),

Hebben te Koop:
. Zweedse en Amerik&8nse DeleIl, Yloer

PI8nken, Zolder Planken, "Pitch "_Pijn,
..KtVswnhOt,lt, Deuren, Vensters, ., ~[onl-

(liJstwerk), enz. Cement, (;q!,ál-
v$ni$eerd IJzer. " Bolinder" ell alldere

Stoves, gunstig aanbevoleIl <loor
der Ned. Ger. Kerk.

W(llrrum erkend te zijn de Bute,
Du",z~m&te en &/womte Af-
r~8, die ,gemaakt kunnen

. worden.
t

Die I !ze. gebnu"ken, willen
I dere.hebben.,
!

MO.:r...... '.... : ...Ut:h.man," } KAAPSTAD~
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Specialiteit in het R.epareren ivan
en Goud- en Zilve~erk.

_;~~.~~~~~;.::~~ "I ~ .. ~ ~ li

OnMl a4vert"nt,,, k()l~)[runen· - ~ ~ 1 • ~ I
'- TE KOOP uit de hand pracbtigE: . ! I~=fen lAai· en tuiogr00deD le I'rio; Adderley Straat 100, KjAAPSTADt!,

; 'i

NOBEL'S .p'trt amlllunitie. Jam,,: Sea- ~,~~~~~~~!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
risht en Co. bept.. postbull 496, Kaapstad. _ '"
~RLAl'GDenige oud 8oll.nd..earti PRIVATE kAARTEN VAN GE~UKWENZING.:

Ollgt~venaard voor wa&l'de, r ieu ...-ij!heid eD oitmontendl:leid, 100 exclu._-ieve Ont nr·r1 RUD SACK Ploegen en la.odbou wge- pen. Bel<tdhngen uitgevoerd billne~ 6 uren. [
~ppeIL :Enige "gent A. ~ew!ll ..rk,
Napier eD CaJedDu. P&.o<tvp voor na III aa I...

MONSTER ,. t-il" k fair ., d.",r bét Cale·
don I2ndboov.' ""n, ..::>t • ..tu.p. te Ca.kdulJ, op
DondeTdag, :.>Q Ooc~lilb"r.

OKDERW IJZl-:RE8 geVTa&2;d voor de
priv.te boer_'boul te Leeu"'knil, en een
oodrnriF-ere8 te ~ogpoort, l..eiden door
de MUIll8bnrg ocboolraad.

ONDEI\WIJZEP. ge,-rugd voor de 3de
klu 8<:bool le Gan.baai, [> mijlen ap
Danger Puint, en ""n ooderwiju,{ e1j) voor
de armen sch ,)(I I te \'og"lylei b€idpn do.',
de Caledon"" !'<.'bonlraad.
(I PRINCIPAAL gevraagd voo, rl~ goe·
vunemenls "'0001 te FerdinandskraJl.!, te
H.oopstad. O.R K .

ONDERWIJZER (!tee) gevraagd "oor
de Gomdale, plaal __ bool eeo vQOr
Gelllld'onteio plaiLLi!>;chooleo een ..-oor de
plaatwocbooI Rood ..huek, door de Albert
(t.fdeling"' ocho<>l,aa,l.

KERSTlIIS tU ni-:.l ....).... '" kaarten,
grootste keuze. Jtui"w .".ntering g.~<·ben·
ke.o. Cran..,., City \e"-8 Ag.ncy, ~ark.
ham'. gew",weo,. Hout· eo St. George'.
«BreO, Kaa~~ ----------------------------------~------------------

YEKKUPI\(i (Publieke) ..-a.n bui.meu Vermeerderde Spoorweg Faciliteiten voor hande-
bele .. , k, euJ~ l,,,v< ""Z. t~ Pbi;",J"lpuia,
op W~, I~ deur laren in Zuid-Afrikaans Slacht;Vee en Vlees.

I

TE\Df.R~ '1en-a.1gd ",ooT het bouwen
....an nieuwe kl&i!h,meflj en huis "oor cu,
Iooofdonder.nj7JN bij de L'larrmGnt !!Cholec,
voor de ",:hodr""J «>or d .. K aapose afll(,·
ling.

OYERTREDl\G .tren£ .-.~rboJeo op de
pluto klttf,,"I~in \.lia~ ~!,,dderfvutcin) iD
Let dj"lrikt <;ntbprland.

ONDERWI.1ZER (Gee) ...oorde rriate
pbat8l!<'bool te j\,,,,nlnIlUlé Cb"ft~ "0 een
onderwijzer 'rOOf ,je pri,·"te rl""t""ch,,,,1
te wtle )II"ho·n IlH~d vo'" de nM"I"
()o@t .dwolraad. .

NV R E-buishpuJmeid g.naaJl:rl, iloop
IItnat 18.

8

Robbeneiland.
De l.deD 'fall de konferentie ftD de

~ medie&l gewoclbeidll&lDbte-
D&rItII dM ".eI"lIChillende Zei cl Afribaoae
kelooieë.n, wel.k.e konf.rentie tans te
Ku.pi!1&d Jitting houdt, bf1l,:bteu. onlaogB
oen in&pekti&-besoek aan de 1DT1<:'bUDjfenI
~ mei tsen ui Robl..eneiland. Ab. gevolg
ftD d ..t bezt>elt werd de vt.lg-ende resolutie
dIlOr de .Iwnferentie meulgemene stemme"
..ange8omen :

.. Dat na het run' I voor melaatsen re
Robbeneiland bewcht te hebhen, de leden
't"IIIl deze konferentie bun waardering van
bet goede werk in die inridllin, gedaal)
_ te boek te stellen. Ovet' bet alge-
~ ill bet B.8yleen model van discipline,
ninbeid en geÏuak. - De paueoten worden
goed ~er1.'.Jrgd, me 'les en a~,itn;zinfi.
Ala men in a:aumerking neemt, dat
deze ÏllJicbting de oudste v.n ha&l' SOOI t i-
iB Zuid- Afrika, i, hel te ver,,'onderen, ~.t
er 110 weinig oude gt hreken g'l'bleveu ZlJO.
ea haar toestand en bestier ort.reltlten tol
bet pootste krediet van Je Kaapse re-
gering en alll' betrokken pe!1!OlIeo ,.

DE KERK.

PREEKBEURTEN.

ZONDAG, \l DH UIRER, I~ljb

Grote Kerk.. - '8 Morgens 10.3i:J 'I' t

(1lollande): en 'I namiddag!! Uf> an (801.
iac,hl ds. A. J Sien Ier . en '. avonds 7
~ (Eu!telB). ,k .J. P ... n lieerden.
Zoodag>iCboQI 3 ure.
Zeepnnt.-'. Morgens 10.30 ere (Bo

lands), en '. "vond. 7 ure (Engel.\, dt
F. X. Boorne

P.pendorp. - 'a ~torge08 10.30 ur-
eo '. namiddllgll J ure, ds. Z. J. de Beer:
eo 'I avonds 7 ure, ds. J W Strashe iru,
.KleIbdorp.

Maitland.-'s Mor~eD.8 10.30 are, en 8

.... onds 7.30 ure, dr. lIa.arhoff.
Banonrstmat Kapel.-'. Morlft'n. 10..)

are, en " .... ouds 7 ure, eerw. P. ~1. Spr ..U.
8eoekal.Rogr Baa.i. - 's Morgens 10 u....
eerw. Knobel en 't avouds 7 ure, ten· r.
B. Pieasar.

at-rvatoT)'.-·. ~Ior~ens 10.:1i.) on
en 'B a..-ood. 7 ure, ds. G. J. du Plesai •.

De Nieuwe Kerk, Bree..tn.aL-'. Mo
gena 10.30 ure, ds. J. w. (i. Srr asheim,
Klerk.edorp. en '" a vonds 7 are, ds. D. J.
le Il M.t,r,·hand.

Ned. Gef. Kerk, BuitenkantMtruI Z&aJ.•-
(Engel"" dieustec ), 's mOf~eD' 10.30 IlJ't

flII '8 avon~ 7 are, d" R. \\. ~'ar'l"har.
Speciale koli",·:e ten I",b"" r e van de

Buitenlandee Zendiag.
N..B,-Bid tood dr.. \\ oeaedag .vor.(

le 8 me. Allen t.ijn ...·e1kom, plaatsen nij
eD van boeken voorzien,
r, Ned Ger. K6rk, Drie Anker Baai.-',
JlorgeW!l 10.30 ure (801I2ods), en '8
.VOllV8 7 ore (Engels), ,Js. ~. J. Bruru-
mer,

Zoodagschool 3 IIl1r.

st. Bt.ephena.-'s MorgelUl 10 ure ~" '.
.... onds 7 ure; dIL \. C. Botha,

Z. Ii. Gesticht, LlUlgsua.aL-'. Mor~n.
10.30 ure, en 's avonds 7 on, ..erw
A.. Pepier.

Bondebosch. - 's Morgen. 10.30!lI'
(Holland!!), en '8 avoada 7 ure (En&ela),
da. B. P. J. Marthand

Zondag!tchool 3 ure

Kalkba&l.-·. ~1,)rgeDS 10.30 ure, (liDI.
lands).en '. avrmds 7 un: (Engvls ), d-c S,
P. Helm.

Parow. '..f:ndil)l! KerC.-·H ~lorgeD. 10.30
o.re, en .8 avond .. j' un..-.

Ev."g. Lutherse KNk, N.rand,.tra.al.-
'8 Morgens 11).30 ore (8·'!land.), ds , F. J.
Retief; eo 's ..-ond. 7 ure (Enf,!; .. I.l, d•.
C. S. Morgan Maitlacd 'e Av onds ï ure,
(Engels), ds. F. J. l{.,tic t.

Vrije PrO\.,.;tallU«l K",k, Hont.&tUt.-
A '9'OOddiellt.t te 7 nre door eerw. J. Ty"",-
DaviB. B.A. Onderwerp' - .' Zuft""'tria-
DÏIIID."

THE SIXTH AFHfC.>.\ FllL'\IlTRE
JlART.-Plein"tra&t~, Ka.apEtad. ' .. -e..I·
koopste adres voor m~ul><len, pu.n,.,. <P.1.

Nien .. ilO tWe<!1.1eb,,",i •.
TEl\DEH~ ge.ra.a~d "oor b.-t lneren

.an voer en ~s.ao. ~rll16 fn maca.lam t"o
bet in.of1D v».D hondel..t!J.tiu5,1 t~tfOr Jc
Kaapse ..fJ"ho 'srMJ.

TE~DERS !ten .."gd ..-oor gen'",!., h"p
pen enz., Juuf Je K''''I_ 8 f,!,liu';HlIJlil.

BESCHRIJVINGEN,

lcarflt o. &&llillstrsme latala,lJ UI

WHITE, RYAN
8lJ CO.,

BURG STRAAT,
---KAAPSATD.

1I1U1le~teil
EYING

,
)tENNIS geschiedt mits d~7.(!,
1enDeD Y&D ~tle 160 ran W

'" no 1882, dat. de Yunici~
~ .. ...,. de P~rl "ooroemens il
bij ~JD ~eelletJtie de Goevl'rueur
awlikati~ te maken ten till I

lof te "er~geD een deel ~~ rt
$uk Muaicipale Grond, al!!pmf.':~

ala Markt Plein, gelegen .
. No. III en '"OOt 1'1(" \. taBoed e- - I ier-

. ea. 85 vier~nt.c ...oet,
de Koloniale Regenng gr&tis

te dUD, "oor het doel er GOe-
~heak. Prij""W IJ'f:erlDellaeD'ta Kantoren, op te ricb~

'TAl~_- AJIteD tepa. deSe prij.'
. t.el:mt.n TILO Sektie 161 ha

~ Wet kunnen schriftelike
objektiea tegen boven t.aa.odt' a&IJ
~ende worden ingel~'ert
ri6r ot op 14 Dec. 1906.

Cp lut,
G. J, JOUBERT

'&6. • .• ~ 17__ SLadstl:r~
Jll.UDlCl AlUJtoor, .
Paar 39 November 1906 .

.(f DE voor
j....Jt. rapUIlII:-"'
1go, .
OliëD, ""'_ .._ L.

!Macbioe
!LiplUll
'Reu'", _LP•• IlDe

v....~.OIie
811lMry..t--AD~.friotie, ... tee.tI

3 cwt.
z.ch_p.
Pikt .... per dnlijD.
Gra"'D. Park.' Ne. 4. Ronde DeDS.

Hr dosijD; Hallle"" Toor df!
{}roe~, ~~ TUt&f 1.
~ Z4 lb; Pikkea, ea U....
.teleo, 80 duilll ea se daim

KruiwageD'. hnut ,
J' Wielela ell .!Mea

VoneD To"r de Gl'Ot'Ye
W8K narken, re' taDd '
Schot e Kar A...en
8cbntli1e Kar V.nD
Emmen, lI't>galvau'seetd, 3 gsli.
IJser r•-ed, I dui.u: tot H duim

I> Vi..rLant t duim
" TOOl' HoefijsftB

Staal •. \tlá.t.~ I> .Durbanrille
Stal Vorken, 3 taod"D 12de Mijl
OlDh ..loi"gtt' Materiaal, Staudur- •• Mijl

deo, 171dllim. 4de Mijl.
OlDheiDing Materiaal. Drud, St.eelr: VIel

ea Gt.d. llI8j. Bui
OlDh.ioiDgs Materiaal. U _reil Veld

Hekken, lt tot. lá ~
G gaI,ao_nl lJ..
Ho fiJI« ~8
~ at.oeben .. wa-te ..
Jarrah Hout, 1 duim
DeleD
Storm 1.emP""l
Aardewerk PIJpee, 18 daial tot i

voet 6 d ·lm
P_rden Bonte.
I. Dandy" Bonuda
R'II KamlDeD
Cem80t in ut.ea .ot Ib er-
Dynamiet
~RÏt
»eto.tof!>
Loot.
S..,id. KnJea, Wel.1I
OatlllDettinjp middeleo (oie~ miDder

daD 16 per ceDt carbol sll.r te
be.. tten).

zad I Rameo (eDlreIe).
z.del .Bameo (dubbel.,)
Leder
Achter KettiDg8

_IN-l 1·
.zuid-..At'rika•

i
I

Schrijft om ons Ipecta.' Pamflet Yan Geschenken,
geschikt voo. het Selz~n.

HARRIS EN CO.,

LIJN.
........~u.a.

~~-..--~-+---
STOPKBOTE,N

MApaIRA.
Paarl lunicipaliteit

KENNISGEVING
" REFRIGERATOR"

IN SOLlE.b EIKENlIOUT,

£3 ros. Od.
296,660

GROEP 2. KENNIS geschiedt miu dP2
ia ~ TILOSeL.tie 160 van W~
45 ..., 1882, dat de ~lu!Ji('ipale
~.1'IUI de Pu:-l VooloemellJ ÏI
bil ~JD ~entle de Goeverneur
applikatle ~ maken ten einde fer.
lof te verkriJgeD:-
(Á) om eeD B~huUt met Kanlore!i

(~ MunICipaal gebmiklop
te nebten "1' een J!edeelte V&I

bet Ituk Municipale grond,
al,remeea bekend als bet
M'arb-Pleio en groot 144 vief-
kante roeden, 3 vierkante yoet·

(B) om op een gedeelte V&JI ~

~md -*uk grond, groot 120
Tierbnte roeden 38 vierkante
YOet sekere gebouwen op tt
richten.aLI een Marlctgebouw

YOOI'_rbruik Tan de inwonen '&I

bet lJOrP de P_rl, onder toezicht
YaD geooemde Municip&uteit.

In tenDeD van Sehie 161 vu
gezegde Wet kunnen schrittelW
objecties tegen hoven taande &la

ondergetek.ende worden ingelenrd
T6ór of op 14 Dec. 1906.

Op last,
G. J. JOUBERT

St.ad&&l
Municipaal KILOtoor,
Paarl. 30 November 1906.

21,900 Iba.
27.375 "
10,960 "
34,676 "
8'(,600 "
43,800 "

226,300
GROEP 3.

Duiker Vlei 32.860 l.be.
Koebeqr 43,800 "
Philadelphia 21,900 "
Klipfoatein 21,90U "
BoUeotot'e Huiaje
( Victoria Weg) IICIIILL .111·"" .II ll~·IEI,8£PII.,

PASSA~'" lE"jYRACHTDIIENST
, ··TU~"

ZUID AFRIKA ~n ENGEI,AND.

Mason's welbekende Fles
voor preserven, met Patent

Luchtdichte Schroef
Deksels.

: I Pl~T. 1 QUART. 2 {JcAln.

per doz. 4/6. 6/6. 8/-.... (

87,600 "

208,050

Totaallbe.730-,000

VBBTBOIt.JrB. VA .• LoJlDJ: •• .LUl jALGOÁ Blll .. Oo8T LoJmu,
8.S .MANIC.~ 16. N""em* 1906.

VKBTKOItI[U Vil lt·."YOBIt .A~B K.u.nTAD, ALGO.l Blll~ OOST
LoJWu. N,'.lTÁL, D.~AGOABAAIea B.IBA.

8.8. BA&ALONG, 26 Nov,ember 1906.
Z.A.L Vil L.4nT.t.D V •• TUIIt •• OPD. TBtTII •• u.

.8.8. FORT 8ALI8BUR~,.ommeeb 24 December.
P.'Mgien bo_1rc.deza ~ met _ ",etje.·

Dltstallallers: langemarkt en Darling St·· ~Kaapstad
Fabrieken: Commercial en Barrack St. Jij •

-If ••
JtiVV'~LIE~,

i Paarllunicipaliteil
Heeft een Rnime leuze in Goud en Diamant

Juwelen, Zilverwaren ed "Klectro-Plate." i

i

ElEKTIE KENNISGEVING.

AANGEZIEN de heer DAruL
J..8clllfEm KR bedankt heeft &Ii
Ba&dalid voor Wijk No. ID vu
de . P~ .M:unicipalitat, g&-
eehi~t ~ deze ke~ving, d&t
nommatie pa~ volgens ,ora
in de 2de Schedule V1IJl Wet No.
45 Y&D 1882 vastgesteld, en onder·
te~end dvor minstens 5 persona
mer namen op de Kiezen lijst tU
gesegde Wijk. voorkomen, rollen
wordPll ingewacht ten Municipale
Kantore alhier, tot Vrijdag, a
dezer!v~:.!"4 ure 'snamidda.gs, en de
N OJIU.D&tie r.aJ pla&ta vinden op
Zaterdag, 15 d2zer, te 12 ure v Hl.,
en dat, ingeval er meer Kandi·
daten genomineerd worden du
één, eene verkiezing aan dit Kan-
toor UI plaats vinden op Woens-
dag.26 dezer, onderworpen a&D de
Toorzieningen. eem.a&kt onder
Sektie 23 van Wet 46 Tan 18.'\2.

latalGgus 'til IllniebedlD II liller el aum,1 PIstm).
I

Horloges, i
I

KFR~TMIS EN NIEUWJAA~S KAARTEN~
, te ,r,'Tovl.lól,een Incest ..-1U-ii'rend KeU1J'3 in de Stall. ~anaf Id. Ult 10/6 per stuk'

Onze doo:r.en zijn de frjll8le ...-II.JlrJe in de Slad, 10 arti~-tiel<e Kaarten met ge~e
enveloppen, vanaf 1/· per dor· s. P. H. DE VILLIERS,

Burgemeester.
Municipaal Kantoor,
Paarl. " Dec., 1906.

GESCHENKEN- GESCHENKEN_I
Een !!l0,.)t en ...aJi ..~d A!!5orti ment. besUande Ilit 1i>aJnett Beonen, Hand~n,
Schrijfdozen. Juweel DOZi'n, HHeD Toi.let-Zakken, &hiijf .. Corupanioos," ~,
&h~t"dozen, Si~ ..n ~n Sigaretten Kokers. PracbLi~' )Briar," Echte Meenchuimen

en Amber lijpen. Siglllen en Sigaretten p,ijpeo, enz., eos .•

l&lmeabury Afdelings Raad.

KENNISGEVING

TEGEII PItIJZf:1I "AAR GELAIIG DI: TIJDI:" ZIJ".

ZIE ONZE KALABASH; PI.lPEN.
De grooU!te Keuze io Afrik,., vanaf bl6 tot &Ol· met good ~llIontferd. in €omies.

LET OF DE ADRES: TENDERS worden biermedt
ui~igd door bovengenoemde
Baad voor bet kollekteren van de
Honden Belast~ in oeU:' Afdeli~.

Het. Diatrikt te worden verdeeld

ia twee wijken.
No. l.-Omvatten-ie de Vcid-

Kometech&ppPD Zout Ri vier (ui1-
eluiteode bet Dorp!!bestuur Hope-
field) ~lda.nba Baai, St. Hele!ll
Bui (w.bIlwte:nde bet Dvrpsbe.'uur
V red6Ddenbm-g ), H oet je<' Baal.

, Sehrijvenhoek.
No 2.--Omvattende al de ,wer'

blij.,.ende Veldkomel",happt'D in
deze' Afdeling, uikluivnJe de
Mwrieipaliteit M.lmt>sbury, en de '.
Dorpsbesturen Riebeek w,,<t. RII'-
beek. KaMeel, Moom't""hu,? eD

Darling.
Tak Aa7ÏII ......... " In de Tender op te geHu zond

uw,'\fllatUvu per bond.
Tendert! mogen ,-oor een of

beide wijken ingezondi'o ..-..rift!,
maa:r Toor elk aIwuderlik ,·n elI:
voor éénjur, t.w. :-n,or J ~~[; .

II1II '''' Tendert! moeten hij di Sd:ret.ar1!
IIIIIIIJ . y&1l de ~elings Raad iOi?f-zf)lJliec

,. worden op of voor de ! «dP Dec-
lIfIrf SIrUf.. 1906, tot 3 ure n.m.

. De> l~te of eniflc :' :.J,< Cl<:1

lIST LOU £I. Dooih .. kelik aaDg-enor!l..r ..~"'.Ir".'.IID"""IIf"""'V.""I'_OI Twee borgen ben .. ::;:ln...·,:k,
. ...1tIrIdII!fiIil1lM...... ~- .. Tender., Tender!! moeten op ,I'
'.111.10.0 ttna..• $nI- ..........,..... gemerkt worden: .. T,

<,leiUuatreerde Tebningen en ptij. Lijn ......-:. '. Dog Tu.". [ _'-'LiJ op applikatie..

., CRANE'S CITY NEW. ASENCY,"
:M.AR.K HAM' B GEBOUViTEN.

Boul. en ,')t. (Jwrgh Straten, ~AAPSTA.D.

TEN einde hl't verbruik val:: Ztlid AImaatui Vlet, aan te moedigen, lullen de
volgende ADDrnO!> El. E 8I'OOBWEG FACILIT;l'-!TEN toegestaan worden
<lP eo vanaf de !ste Jan_ne 1907 :-

strand Straat
SO,

UlPSIID.

T. R McEWE!t,
A Igemene Be8ti~er.

ALLE IOORTEN.

Afdeling!! RaaJ hant .• ,r.
Malmesbw-y ,

13 Nmem bn I9""

HOUTWOL.
Alle,beschrijvingen van
Begietings Materiaal ;RiJwielen.

Stalum lodel £ 5 j ns. ,ast WlI1.
IHel 8. £S Os. Od." bil" 'I'll .il'l til

"Btm" lIemtflwl OD 1001'.

!U~~l A. f.S I Os Y &l!!" 'riJ WIelell !Yl! YB
de Intste mlJlIell21l"~II!r" klltnste.llct.

OOK

Ballast Mandjes, enz.
Op la"t.

SCHUTBERICHT.
IN bet Schut alhier beriodt zicb

een' zwa.rte witkruia K~ merk
rechte.t'OOl' s.tomp, linkeroor stukje
VaQ onder uit. Indien niet geloo
VOOl" 29 December 1906, zal dezeh'e
op •die datum uit de Schuthul
alhier ver1rochi worden te 10

DE "EUS~ 'a~rgen.s.,
DL .SrUlfUJJa ~ .-r M. H. VISSER,

o-n.. pwocmlil!b.tetacl~",~peode 8chlliberichLli_~t.*~ ... eie KeeL Doa_ Hli' eSeld,
_Ir b~ de ~,o.... 0.. poat.- . _L...._-Iw....! n!~
bae 850 It........ ...,.. -"-I:.- ...._ ~~,,: &I_' .
~ , ----'~. ! n ... .. lt06.

o. Ward & Co.,
BOVEN PAARL.

Olnkl V&fth Fdrikalltea UJI bi P1Iá&Wl. a..a WiN' ' ...... __

~ ':!":.::':=-:.!:t.a,tIok
V~"\liiN •• " <lP bOI:>PIe k-wah";, ~ Ra-.n In t_ "*-"'" ~.ro. - _led"
" .. H - "rij "i&-~ 8~ Lncl>tl>o.£den. A£< mala>' g<a1'I .• , __ lo1l ..lo I»'<m, Alle
~cwd!oCl..a::.pt'D De tllJuebinel dJu ""U'Ya.IlI'ditrd'.P ..ne It&ndaant P"'~ beet\ ~
H&nf.~t iu 1-ubi A:tl"1Lka. tW nolige oodftodrkon UI ~t.

Up ootn.og< ,a,n Cb,t:qC.i!' mn ardet D.l de machine ~ ell
-. adreo IJ> %t1Id .ut,D.----------------~--------

Gedrukt _ ~eYell d<",,' ;, ;l·ti

.,.,. Kaat.cUppij V&II C» s-" do
ViIli.an 4: 00 .• lIePerkt, .....0 r,..: k'~

toor .... rUI Barg· <'lJ 'if ~~
I •.,.._.

v_ nrdln ~ d.....~ por bOd ..... ,_

:x>ecoventry
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