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DEEL 82-No. 7,874.
K~TAD, DONDERDAG, 3 J

StelleDboséh~

het Repar~ VaD
Go:ud- en znv~erk.

'II IET .wa~'f117.
.I".rtl'lfr,. roor Sella'.,
r.. , 'I h....,1Sr.l.i..... k.'.r du las of rol.i. '
.... Stat, a.. n As,

laeD ' •• aA,'DI1I8 .,ak.

YEBRDEPUBLllU YERlOPlRO
ALLER KOSTBAAB$TE

VASTE OSSE GOEDERENi ••

• Uw :handelaar houdt ze in alle
- - - grootten voorradig. _ _ _

15de JANUARIE AA~ST., 'Q..".'. . .. ,

~ ,

Add~rley_ i:StP88f

DINSDAG,

Sterke FrlllS€ Ledikanten, 2 duim Pilaren, Z. Koperen Hoofd-
en \ .x-t Stukken, Grootte 6 voet 6 duim Jf 4 voet G duim,

Prijs £2 17s.ad.
:'ollt't]e Eiken- en Essenhouten Slaapkat$er Sets, ;anaf

DE HEREN , ' E EN MAR~OTTER, behoorlik ge~
zijnde door de E.I: r Testamentair in bo..eDlreDOemde boedel,
zullen per 'publiek v",~·"ullulS ,"erkopeD op de plaats zel ..e:-

I. Ze~ere Woon ' dubbele' verdiepiDg, gelegen iD de Dorp • ~ ... ---_ .... -_ .. -~~~-
Straat, bevatten..le Slaapkamers, Eetkamer eo Zitkamer, ',.-~.
Keuken en Zolder. Ook Stal, Wageohuia eo andere ' N D" I 'A·
Buitengei>9uwen, ijzereu dak. Dit eigeudom heel\ een .. .. ' " .... _.
prachtige :ruin, keurige V ruchlbomeD eo Druiven, eo " "
wordt ten Oosten de Eerste Rivier.

II. E~n groot gelegen op de hoek van de Kerk en VaD'
Ryneveld ~traten, ui geschikt vooc een Logies huia.

III. Grenzende eigendom en ~legen in de
Kerk Stra~t staat een Woonhuis met dUbbele- ..erdieping, bekend
als "Maid~8 Hope."

I V. E~n zeer ., met verandah, grezeode aan " Maidens
Hope ., en , Ger. Kerk.

AI de goed verhuurd en in ROede staat van
reparatie ~ nabijheid van aUe Opvoedings InstituteD.

V. He~ Huis Meubelen. ..
N.R-Iedereen deze seer belangrijke verkopiDg bij ,

te won~, daar gebeurt dat zulke kostbare eigeodommen
in de markt De eigendommen moeten verkocht wor-
den. J1)usk,nmt op en atelt uzelven te vreden.
De verloping vau , Goederen'za] begiDneD te 10 I'.m., in de

Dorp Straa~ en VBnde Eigendommen te Il y.m.
W endt ~ voor blezonderheden tot ondergetekenden.

DALTON & HElD'S
£5 .95. 6d. i

&thmer Sets, 9 Stuks, vanaf £10 ~05.Od.
J

RIJ.
Of gij aan het zijt oE niet, het

1
zal u betalen zo gij B"chrl'YIn".
KataloguI, vol met IIIUltPoiItIlI'. Prijslijsten,
enz., schrijft. Postvrij toezezonden

Het kost u niets, en
besparen.

Qrote Zoml!r
;

uIrVEil OOP,
BEGINT

de 5de JAN'UARIE.
,

Denk! er om ! paq: DINSDAG,
Datum!: t5 JANUARIE t907.
~tlJdl: to UUR V.M.

, I--r----
JrRIGE EN MARKOTTER,
I AFSLAGEBS en TAXATEURS.

11811)lara
,c cllll.1~ prachtig in de meest verbeterde afgewerkt.

BELANGRIJKE KENNIS
Uitverkopings Ka~alogu,s vrij op.aanvrage.

Hanlt Gebouweri,
Stellen bosch,

Lange e~ Keeromstraten, KAAPSTAD.AAN DE

Schoolrad
van de KAAP KOLONIE.

,nderzoek en zorgvuldige vergelijki
mpeterende Schoollessenaars, heeft de ~.I'~~

Raad uitgezocht DE GRpOTSTE

e "Bennet" School
oor het gebruik in de Scholen binnen

Afdeling, en heeft de heren

WOODHEAD, PLANT
off KAAPSTAD~

d als hun Kontrakteurs voor
van deze Lessenaars.

GA,IIT VEa:
"

I.HT IEI}wu 'AIEElUIS JU
~, -

BARNJETT,
i

LANG BTRAAT 142, lliPST!», ,

BIJ
leveren lIoaRISON IL Co.,I

P'ei~ Straat, KAAPSTAD. Rog, Haver en Gant.

P :-Zoals Potten, Pannen, KeteIa.Hl'onet Lessenaars worden van' uitgewerkt Ei
igrl, eo .zijn voor vijf jaar gegarandeerd

kromtrekkeu of krimpsn,

Prl,......" ... E.. kan. voor ......
D.,.hel. rporraad, '0 Waarde ran £'0,000
Moet binnen d~ volgende tw .. maanden verkocht worden. NICO. J. VJJoK,

WIJbeglnn.n op ~e Eente Maart, 1907, met een "",., nieuw. Piquetberg, 22 N~vember I
Voorraa~ In de "'bouwen aan dl Strandltr.at. ----- .....---r--r---- _

: Welnu, Dames, PUb_..i ...... _ erkoping! !
Wij wensen; dat gij dadelik naar onze Magazijnen in de Plein DE onderl?leI.jl8:er.dle, DEIIlOClrUJJ:begunstigd m.et instruk-

Straat komt, en er ~stellingen zend~. alwaar.gij in alle soorten goede~n ties door de Execu~ce r:e81~m,enf~1 in de.Boedel van wijlen P. A.
de meest wondervolis waarde kunt kriJgen, die er O\J1t voor geld zIJn J. Ba.um; zal pub~ek te ' teaangebodeu. : i

Speciale Verkopings Afdelingen ,
Gedurende deze maand ziin

r
: , ." Op DinsdQ" ~ 5 Jan

Dames Voile en Stoffen Kostumes, Linnen K08tuum RokJren, UI6, I
Japonnen, Zwart La~ense en Alpaca Kostuum Rokken, Japonnen voor . De ~.,.'__"!
"'ClsjeR Ki[J(lerj urit)es, Dames Undergoed, l{orsetten, Blouses,
KOII~en. Hand."chat·n13n, Parafiols, Cei ntlJreS, "Fancy" Dassen, Veil- , -i-. .
ines KIlIJten Goed(·rcn, Zwitserse I30rduur Werken, Inlegsels, "Dress" , 7 Paarden, (~um8 en U.L"'''VD

;\f~~riaal Mou81eins, Chitz, (Prints) NailJ8ooks, Calicoes, Lakens., Beesten, 300 Scha.l¥ln, 60 ~J.~a~~"
Handdoeken Kantt'lJ! Gordijnen, Tafellakens, Flannel1ettes voor BloUl!es, Die dieren zijm in UltJl1UDten'lle
Linoleums, Karpetteó, Raamblinden, Gordijn8toklren, enz. kopers waard.,

Alle tegeh VerhuiS-Uitverkoop Prijzen.

UTALOSUS. n! PItIJSWIT PCtSTVRIJ OP, ..
_...,..........nE. ~',

"Die nu een gl'Ote' en goed uitgezochte YOOl'raad "

Eetkamer Stell"" .' /ltarpetteD' 'L1noleuma, ,
Voorkamer Ste,en. ~ .

- Sla '_er Ste 'Il, Aa.Pdew.rk. '
LeeUkanteD, " PlaDO'8 en Orge~ ,

en Gezworen Taxateur.

KOLONIAAL ,

.Tegen Zeer -Venniriderde Prijzen.,de Goedkoopste.
oopt de Beste.

gij ergens anders Koopt.

; )_

Omtrent 200 Zakken
80 Zakken Garst. . ,

1 Bak Kar,l Water Ku,
Achter Tuigen, I Span Jnlrlrea, SOHRIJF"I' OM

1 En,kele Voor Ploeg, 1 ,
z&kken. Pikken, Grama,' ,

Whit.moZakken Koren, 50 ZaJdcen Roa, ' I, '

"1
I

uur Y.m.,
• en G. SCOTT

worden opeelsden aan onze SIY'ciaJe opoorwe
daardoor vervoe-r en wagen loon besparen

pre aanzienlike bedpari..ng wordt teweeg ge
rein werk en kistjes door ne Spoorweg vervoerd

tegen KololJiaal Fabrieks Tarieven.

, Vloe..- en Zolder Planken, Cement, GeC1811lfan
~4~.eera IJzer, IJzerwaren, Deuren en Venste

,,:li' '"_'r men repliceert met betrekking tot deze ad
adresseer dan uw desbetreffende vragen aan

DEPARTEMENT A.

3 Leerwagem, 1 OpenHet zal waarlik Iedere Ilzer van dezi koerant betal.n om onl I Span Tuigen met ZwingelB,
Magazijn gedurende deze maand tens t. komen blINken, de (Kompleet},. il Du~bele V

waarde zult giJ bewonderen. WIJmoeten v.rtop.n Lot Vat Werk, ~ Lot

Schoppen, enz., enz. \NU OF NOOIT.

,. ,

mORRISON ILCo..,
Kaapstad.G. SCOTT

Postbus 24',

VOEDSEL ,LEVENDE' HAVE
ifd.. i

, I
pe'rt'e(lilgenae resultaten te ~~

, " '. /' ,1

VOOR

PAARDEN, IWILEN,' ,
( . '..

KOElEN, ~ KAL YEllS, ..
", .

"80HAPE,~,.,_'~~"'~~"~'",~,
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SCH.lUUDER.-Q
.nachLige Heer van en dood
beh_gd tot siob te nemen~op de ~5.w
December, onze dier~ moeder,
J~mln •. Maria &hrend!r, geboren
Keldera, In de ouderdom tan vier-en
zevenLig j~en, eli maan~en, na een
Bmart..,,1 hjden van bijn .. dtie m.... nden,
hetwel.lr.zij met ~eduld ~.

eit naam der o..u!nenlike
Kindere.,

H. O. SC,,*~.UDEB.

____ IN MEMORIAF. ---

LI ~.8~.NI1ËRG~l~"Jie--_'~~-Io;;
int1ering aan mijn ge.liefde iechtgenoot,
Ao~n"" LIebenberIl, die ~p ~:; . oe
19G.), a-n zijn .. onin~ Le WelLeHedeo.
Porterville, overleden is. i
Hoongegll&D,doch niet vetgeten.

leWed.M.L[E ~:-<BEH(].,
ALLERLEI.J

DE BEROEM DE Zaai.,,,,i- en Wijn-
Piaar.s .. [)rijvers Vlei," na~ij Hermon.
IS te koop. Wa.ter In overiivbed. DOf!
&aD&Oek bij de beer C. C. ~. V,LdE •••

Kaapstad. 1
;

. Wtr.GGICL PE'i.-8endiilt,baRtaard
Jongen, 2~ jaren oud. bljnl .. it, doch
liederlik, lang b_r, dunne baard. On-

.1IJ\,w'~lu",liltokennisgeving vetzocbt door
A. J. LUqW.

P.K. Si~ondil1m.--- -----+-- ----
DADELIK BENopiGD.
J(EI( Wijn en Vrncbte PlAat. in het

Paarl I iSL.. 'tellenbosch ol :--)omprset
West., te hnnr voor een of1twee ja.ren
met kooprech~ Meldt voll~ biezonder·
beden van grootte en opprengst, en
ook hIlnr en koopprijs. i.

or een kleine plaat..<,of dl(el van een
plaats mel woniDg, t.e hnnr tvoor eni~e
Jaren. Korrespondent'" omlb-ent boven~
~taAnde. te worden gericbt .."

iBOER,
pla.·' Olli!Land.r K8&psta.d.

t

BENODIGD
EEN. Gecertilicecrde Onderwij-

zeres voor een Privatë Boeren
School te ~oetendalsvl~y, Dist.
Willowmore, 6 mijlen van Von-
deling Station. Hollan~ en Mu-
-::iek (i Il8trulllentaaJ ) een: vereiste.
Salaris .(60 per jaar ;met vrij
logies. Applikaties en; Kopiei!n
va.n Certifikaten en Ge~igschrif-
ten met vpgaaf van oud+rdom en
afkomst te worden gezop.uen a.a.n
,le ondergetekende zodrai mogelik.
Werla.aamheden te wOl/den aan-
vaard op ::? I .1anuarie 1!ld7.

1

A. H. DE VroES,
Zoetend:Usvley,
P.K. V~ndeling.

AGENT

. ~....

WORDT verlangd. E~n Agent,
voor een nieuwe tak vbor Ver-
relrering en Ueldbeleggin~.

Buitengewone geleger¥eid en
termen &.all een goed ver!l(jon.

Schrijft met refere~tiën en
vyocgere ondervinding ~

i

Di': SEI\RETÁRIII,
Fletchers Gebouwen,

Jaapstad.

Onderwijzeres • GOD v~rnante.
~,
[

":
j ~:

lO.

DE ondergetekende zbekt een
Afrikaanse Onderwijzeres van
Ned. Ger. Godsdienst om bnderwijs
en opvoeding le geven "'an drie
meisjes, tussen de i'< en 13!jaar oud.

Verci~ten zij~ : I\ekendheid met
de Hollandse en Engelse! talen, en
Piano spelen. !

8alans, £5 per mBaPd, aUe~
vr;j, en jaarlik.o reisko~en voor
eenmaal heen en terug. 1

ADlt J. LELIVELD,
Hoop~tac4 O.R.K.

,
-t"--- --- - -

,I

KENNISGEVING
~

K"~~19 ~esdlledL biermePe, daL de
ondergetekende. <leeiÓ(enaar.~ijnde v..n
zekeN' pil... t'en in.de Ceres.S!"elleDdam
en Breda.sdorp I l~tr(kteD, t.l¥.:-

In de Cereq Distrikl :-
Groote Rivier.
Muilherg Vlakte,
B.."eh Kloof, .
r "w Valley, he~nd

f~ The Oaks"
~, Mond.
, Kraal, in dejKaroo.
en Onder l (\

.......... lII!lsfontein, j o. "
K ookiontein, ~o.
Blaukop, ~o.
En in de SwellendruIl en Bre-

daadorp distrik ten, bekeD~ al~ .. The
Potteberg Estate." t.W.: +

Potteberg, ;
Brak kefontein,
Cupido's KraAl,
Buffe1t1fontein,
Eilandspad,
BraHontein,
Rietlontein, !
Paapenku.ilsfontein en!

". Poort8 ~ivier, i
wursohnwt:' at eeige pen$oD of per-
BOnen, o'er!! brijdende ge~Dden of
jacht.ende op ige van bove,genoemde
eigendommen. volgen. "'er.t vervolgd
.Illlen "orden !
.Kaapstad,. A. oJtL~SOS.

31 Dece-.m

.., i .
LAND, 'DONDERDAG, 3 JANlJ&RJ_E,1907.

J

. /~ MARKTB~R1CHTEN •BENODIGD

Bout Bandelaren, Lange Str~t 55, Kaapstad.

EEN Gecertificeerd Onderwijzer
,"oor A3 School te UitJrijk, Dist,
Kimberley. Onderwijs te geven in
Hollands en. Engels. Salaris £ 1:l0
p.&. en vrij inwoning~. .

Applikaties met Getwgschriften
aan ouderataand adres te zenden.

Plichten te beginnen met J ann-
arie kwartaal e.k.

Tonic-Solfs en Muziek een aan-
beveling.

Kaaps Yel'YaaPd~gd Wijn KI~en,
Schrijnwerk, <E3> Vruchten ·Klsties.

P.Y.E. . .
Prompte Beste'

WEKEI,[J[S' VE88Lla.O.
(Voor de weel eindigende i9~.

her. lOOG opgeeteld door dt. komIDf!rClele
ag_t VaD .bet laDdboaw dep&l'~-tJ.

De proclukteo buds! i. min of meel
Ilap deze maand. lo J.anuwe en Februarie
echter wordt '0 )evelldige halIdei ver-
wacbt.
Fabrikanten 80 groothandelueo zijl! zeer

kalm. De ltJeiohandeiarenin le..enemiddeleo
en en kra.merijeo wareo druk in de weer.
V,,1'8e penikkeD, pruimen 80 abri.ltozeo'!lor·
deoDDoaardemarktyerzoodBD.Venoeeleren
sijn gestegen. A&rda.ppelenzijn erg laa_g.
Uien zijn laag, doch, zaJloiovermoedelik
etijgen. Zuid Afrikaan.. pr.um&-
kwekers doeo bun oo..t om de
uitgezocbtllte vruebt., bereid vol·
gen. de nieuwste methode, verpakt in de
meest aaDtrekltelikevorm en veoI'CÏeDmet
de fraa;"te etiketten, op de markt tellaal.-
sen. Ongetwijfeld zal dit, voorbee[ door
do l< .... ekel1!V800 gedroogde abrikozen, per·
zikken, peren, vijgen eo sppelriegen op~e·
volg" worden,
Handelaars vragen voortdurend voor

goede monsters pruimen, perzikkso, abri-
kOYeI1en peren en gedroogde ..ppelschijfjee.
Ik vertrouw dat onzes I>oomg....rd 1UU.1r
ach ..ppijen en vruchtekwekars voorbe-
reidingen zullen treffen om II.&II de eisen
van de m&rk:tin hel aanstaande seizoen te
voldoen. Ik wil er echier op wij-
zen. dat de oude methode n'l verpak-
ken de populariteit van Kaapse gedroog-
de vruchten niet in de band ml wer-
ken. De It.waJiteit en smaak V'&nd."...,
vruchten staat g<>J..ijkmet de beste in
de wereld eo er bestaat hoegenaamd
geen reden voor het invoeren van v....ell.
ten ter waarde van £26,000 uit ..ndere
landen, WlI.llD<'6]' we met zorg en nauw-
l.t'Uri!(e verpa.kking met bet vreemde
produkt kunnee il:f'lijk <taan, ro niet
dit overt.-effen. De meest oo"ulaire
groott .... an verp&lcking is de 25 Ibs.
nat.

Doch groot- en kleinhandeleren .erkil'?;6n
netto gewicbt te kopen, ""lfs ...1 mocht dit
een verhoging in prijs per pond Ilewicht
betekenen.
Verse Kol. roomboter van de beste kwa-

liteit wordt DO ter m.rkt gevoerd en daar
de kleinhandelprijs dezelfde i. al. dil' VaD
iagevoerde botersoorten Z&! de vermeer-
derde opbrengst ongetwijfeld Je ooden<teu·
niDg va.nde handelaar en het pnbliek in '1
alg€tlleen t...lijvengenieten. De lelpunllel·
lingen en t...ezwaren verbonden ..an een
nieuwe industrie zijn nn werkeli.• overge·
kOlnen en ik hen er zeker van dat de boe-
ren zullen doorgalll1om bUDbest te doe.
de nodige bO<'voolheiden hoedanigheid
te leveren om &an de eisen vaD de markt
to 'Voldoen.
V I po e8. Kol. schapenvI...... schoonge-

m....kte bru-n b'd. tot Gd. per poud.
Kol. beestevle<.·.,schoongemaakte k..rw·
vraag goed en evenzo de kwaliteit.
Argentijns ~tevlees. schoongem....kte
ka.rlta.aBen[)d. IDgevoerd 8Chapevlees,
schoongemaakte k.ark_n !xl.
Bot e r.-De Koloniale roomboterrnake·

rijen Iorcugcneen boter in <le warkl, die wal
kwaliteit betreft met de heste ingevoerde
kan wedijveren, en hijna teg"" dellClfde
prij..
Pnj. geleverd o.d h. bd. pond geleverd in
grootbaLdel..hoeveelhedeo, in rn&8I!a lso
40.
Kol. ,eral.-Vrug gering, prij! zwak·

ker. Eer.te kwaliteit nit lIla.gazijnlO•. Gd.
tot I h. tw6'.ldc lOo.3d. per mk ..-an WO
lbol.
Kol. ze m eie D. Ge. 1~. ea &.4jd

nij ....n plattelandstations in de bnurt
~n K_pstad. :lemeIen gemaakt van
i.ngevoerdetarwe 5•. IOd. tot 6•.
Er' i. nog ..oortdorsnd naag voor de vol-

geDde ",ti kelen: Verse Koloniale eieren,
Koloniale barde h&all,Koloniale roomk.aaB.
venle roomhoter, Kol. rogge, JC"(I.roogde
vrnchten, abrikozen, peren, pemklten, sul.
tanas (licht gekleurd), rozijuen in ki.ten
Koloniale ...arkeM, aeh.o.pen, OMen,
honig, 8lD&DdeIen. De a.&o..oer .....n
nieuwe lucerne i.a goed en de kwaliteit
uitstekend. Voor grote hoe ..eeIh..den
... per 100. Nieu.. Beth-Ia a8.Oge.
bode•.
Andere noteringen .arieren al naar

KelaDg de lLfot.a.ndlot Ka&p6la.d. 1,000
Balen luo'eme worden ,...ngebodeD. \'Tij
....n het .tatior! te Bex Hiner ob. per
lOO Ibs.
Nie u .. eKo I. rog g e. - Kleine

hoeveelbeden komen "'IlO, kleine partijen
vrij &anplatteland. statioos, tegen 17•. 9d.
tot 188. uit ma.gazijn Kaapstaa tegeD 190..
tot 19•. 3d. Bij de ..ermeerderdeoogst va.n
Kol. rogge zal de m..rkt in de nlUUrte
toekomst beter voorzien zijn. 300 zakken
Kol. rogge voor .lanu..rie aangeboden.
Kol. geperllt .. oeder.--Groot-

haRde! oo..voolbedeD gélev-erd te Kaap-
slad 50. 6d. per lOO lbol. ""en gOf!d
verpakt alB ele beete ingevoerde.
Bet i. een zuiver, ,."EOnd voed·
oel, vrij ....." std eo l"Il2'dien t voor g_
de verkoop te W'Ordenaa.nbe...oI ..n.
Kaapkolonie8e tarwe. - letll

gemakkeliker. Yraag ltlein tegen ge-
'f1'IU.gdcprijzen. Prijzen 168. 9d. tot
178" vrij ..800 bel .(.s.ti(}~ voor bet pla"".
land.
N a.t a I .. i tt., m ie I ie ....-It_

lILioeliee, groothandel prijs uit tnap.Kijn
I<le. 6d. tot 148. 9d. per 20:1I"". Tegen
woordig.. kO@tengeland "001 Linger.
N&tal gele rnieliflll.-Prijzcn vut,

tweede ."ul.l5s.,extra k.. a.I.,vrij -ranmijt
IÓII. Gd. per 203 [I.....uit ma.galtijo~ele-
verd. Kleir..eK.....p"" mieli"" Ik Gd.tot
1501.nil magazijn.
KleiDe inge...oerde rnieli.....-Rio Plata

uit maga.zijo 158.3d. tot I!M!.Gd.per 20~
Ibs..,groot h.wdel partijen.

Produceerden bi«ten a&ll ......... ei~
ren, varkeOB,uleo, aarjappeien, h."erhooi,
lucerne, (nieuwe ""izoen) b.ouultool, It&cbte
kau, room in fle886ll. rooLDboter.k..lh·
vleee, melk, e<>hapeD,0_0, varkeu. 'm
ecbapen voor de aant.eelt, pluimvee( 300
uk Kol. rogge voor J&Duwe, 600 zak
tarwe, 50 too uitatekende b..v....booi.
Kol. tafelaardappelen om in .J&nuarieen
Febmarie geleverd tll ...orden.

:M e I k.-Prij2oen va.n Bid. per n...
in 't !dein, groothandel 3d. Grote boe..
..eeIheden melk 'If'O'r'den ......geboden ~
S'6n lso 3d. per g.l.Ion te K_pstad af
..oorsteden .tation.tl.
Verse melk gepaetenri-

• eer d .-Groto hoeveelheden worden da·
Iteliks aangeboden, gele\""erdle Kaapstad
of voorat.ed.entejCeDlo. 3d.. per gallon.
Wegen. zijn goedbhj..ende hoedanigheden
wiol dit artikel in popu~it.
K a a '. - [uge""erde kau, K..nad"""

9td. tói tOd. Goudse of r.oetemelluoeVIllI
het Dietlwe ..,izoen 9d. LOt 9+d. IOinn. b per
cent.

Kol. g6lDJlak~ Engelae Cheddar baA.
Ka... van het nieuwe aeiroen zal
in J ~lIllJlrie wordeD aanlf"boden. De
kwaliteit, bouwen geur .ta>tt Il'elijk
met, ea ik zou mggen i8 beter daD "'Dil!'"
in,ev<l'tl'dekaas.
Er i. een ....nl&! bandelaarr., die ve'-

langen de Kol. gema.a Itte lta.r.en te ka.
pen.
Kolon i a a I h a ver Ilooi in haJeD.-

Kleine vraag. tegen Il"vraagde prij""o
Se. 9d. tO! b. Da&r lCelang van kwali·
teit en afstand ..an Kaap.to.d. ~ieu "'-e
KoLhaverbooi in gerv"n VooTonmiddel-
like a.Hevering. lt.....liteit uitmuntend,
goed vol aangeboden. 30. 3d. tot 30, 4d.
M&irlan.dpa.rtijeDverkocht ad :{.. rod. !.O!
3&. 8d. per 100 It».. Ilezigheid levendig.
Oe an ede n Kol. ba" e r b 00 i.-

4&. tot 4&. 3d. grooth..ndel partijen
vrij ~ttelandrot&tien. nur kwali_
teit. In 't klein ....n maga.z.ijn geleverd
voor k. Gd. tol :Jo.. """' ge[anjl: van
ItwaJ.iteit.
Ko [. h .. V ti r .- TIlmelike vraa.IC.Prij-

zen genoteerd. Prij.911. bd. a.d lo... op
p1utaelilte !ltations, al !l&lirgelang vau de
diáantie van de ~tad. •
N~ l..ume hooi. - Grote hoeveel.

bedea van bet nieuwe aeiwen worden nu
arogeboden "oor .ItnDtrakt., 58. 3d. tot ~.
6d.. ~erd te Kaapt<i:ad; Itleillbandel
58. 9d. tot 6e. .per 100 Iba.
Kalferkoorn_-Rod.lk. 6d. tot IS.. nA&l'

Dlang V&ll II:wali~t, uit mllgUijli wi~LU
Ik&d. per uk.
ltoJoDtale a.

i. _ ai artibii'iel!.
De k..... litMt
thm.;
te'~

Publieke Verkoping
VAJI

Vaste en losse Goederen DE Attentie.ondergetekende z&.l
doen verkopen te

Materialen.
TE

VREDENBURG~
Malmesbury Afdeling,

en wel op

~ I.BJ T_

Gemsboksfontein, alias Zoutkloof,
A. J. BOTHA,

Uitki'k,
1'.K. Schrnidts ÓriIt,

Di st, Kimberley.

(DI~T. MA L~I E~ ur. R) ),

Woensdag, 16 Ja.ouarie 1901,
Donderdag, 24 Januarie 1907,

OP

te 10 ure v.m., i DE een of ander in uw huisgezin ui zeker gaan hoesten gedurebae
ae paar volgende maanden, en een hoest die in dit seizoen wordt opge-
faan raakt gij gewoolllik niet gauw kwijt. Het wijste wat gij kunt doen
i8 om altijd een bottel
!

..AFRICURA" HOEST GENEESMIDDEL

BENODIGD. te 10 uur v.m. Voor rekcninz van de Insolvente
Boedel van Franciscus Xaverus
Prins,

Een zekere 115de deel ID Lot
No. 3. te Vredenburg.

Een zekere 1/5<le deel 10 Lot
No. 4. te Vredenburg.

.1. N. E. VEHCUEIL,
'Asst. Sekretaris
voor Enige Curator.

J. W. STIGLING,
Afslager.

Malmesbury,
29 December 1906. Prijs per Bottel 1/6. Gefabriceerd alleen door

~t; AFRICU RA/' Sept., GRAAFF-REINET, K K.
/

-- Verkrijgbaar Lij alle Apothekers en Magazijnhouders. --

EEN Onderwijzeres voor een
Derde KlaA School, op een Plaats
om onderwijs te geven aan van 10
tot 12 kinderen: Salari~ £60 per
jaar met vrij logies, Getuigschrif-
ten zullen verwacht worden. En-
gels, Holland" en :'rl uz ick vereist
Men doe aanzoek hij de onderge-
tekende tot 30ste .1anuarie 190ï.

W. N. BROWN,
Meriuo \\Talk,

I'.K. Van der Bank's Bag,
l~ueenstown.

D E ondergeteken~e, handelende
namenil de Exekutnce Testamen-
taire in de Boedel van wijlen
GEORG PHILII' TIUITER, zal P!"
bliek doen verkopen als boven:

(I) Vast Eigendom:
De welbekende en waardevolle

Zaai- en Veeplaats G EMSBOKS-
FONTEIN (ook bekend als
ZOUTKLOOF), jl'elegen omtrent
twee IIlIr van Hopefield en 2i uur
van }loorreesburg. De plaats is
!'(root volgens Kaart en 'I'rausport
17 i i !of"r!vn, 473 Vierkante Roeden
en bevat de nodige Woonhuizen,
Stallen, WagenhIlizen ene,

(II) Losse Goederen als:
2 Paarden, 1 W liter kar, lOpen

Kar, 30 Schapen en Bokken, 5
Beesten; en wat verder zal worden
aangeboden. In de Boedel van wijlen de heer

ANllIilES GI!:OJ(GE HEIlIIlIUK
LOIII~I!:I{.

:
bij de hand te houden en het te gaan gebruiken zodra de eerste
kentekenen merkbaar worden.
i Doe dit en gij zult nooit een ernstige hoest krijgen.
! Indien een hoest !l'8nva.ngt zal dit geneesmiddel het in de kortst
tn0~elike tijd genezen. .Gij beloopt geen risiko bi) het kopen van
~£ricura Hoest GeneesfDlddel, daar uw geld met plezier terug hetaaJd
fill worden indien het middel geen sa.tisfaktie geeft.

BENODIGD Illlt esburg El8kutlurmAllr II
'.aldIJ In Brand AUlranUI lut-
"biJPIJ. DE

Zuid Afrikaanse Onderlinge Levens
Verzekering Vereniging.

40 Hollandse Afrikaners
Publieke Verkoping.

Ondergrond Mijn Werk
.\AN n~ I. 1'. MARAIS,

Sekretaris.
IMMELMAN ...Co.,Afslagers.
:\1almesbury ,

2~ December 1906 .
van Leveusverzekerings Polissen.

Premiën. Lage verhouding
van Uitgaven.

INDWE KOLEN MIJNEN,
£3,368,563. InkolQsten £509,000.PondsenDISTRIKT WODEHOUSE. DE ondergetck.inde zal publiek

doen verkopen, voor rekening van
opgemelde Roedel, tc

VRE DE J'(au RC,
Malme~ bury Afdeling,

Alle klassen
Gnnatigde

LO~E;S ten bedrage van ~.- per
dag zullen betaald worden aan
geschikte mannen, nn te worden
veranderd in kontrakt werk zodm
de nodige ervarenheid i~ verkregen.
Korrespondentie wordt uitgenodigd

van Predikanten en anderen, die
belangstellen in het verkrijgen van
werk voor mannen die gewillil;l' zijn
om te werkeR. Voor volle bIezon-
derheden, zie brief mn de Bestie-
rende Direkteur in onze uitgave
van '27 Dccember 191)6.

Malmesbury School Raad.
Op Woensdag, 16 Januarie 1907,

te 10 ure v.m., het volgende

Vastgoed:
Erven NOR. 25 en 17, gelegen te

V reden burg.
Aandelen:

10 Aandelen in de :\talmellbury
E.xekuteurskamer.

10 Aandelen 10 de "African
Mutual" A~urantie Maatschappij.

18 Aandelen in de "South Afri-
can ~Jilling Company."

Vee:
2 Ossen, :l Vaarzen, 2 Koeien,

1 Kali, 30 Schapen, 2 EzeiA, en
verder 1 Kar en 1 paar Tuigen.

M. C. FOURIE,
Sekreta.ris,

E.xekuteur Testamentair.
J. W. STIGLING, Afslager.

Malmesbury,
29 December 1906.

DRIE-JAARLIKSE YERD.ELING YAN WINSTEN,BENODIGD
SAMEJ'(GESTELDE aOJ'(USSEJ'(.

Vorige verdeling in 1904, tegen £558. percent voor de drie jaren.
: JOHN ROBB, Sekretaris.
"oofdkantoor : KAAPIT AD.

A~SIST.ENTE voor A2 School,
Moorreellburg, om aan het hoofd te
staan van het Kindergarten De-
partement en onderwijs te geven
aan de leerlingen van de hogere
Standaards en de kweke1ing onder-
wijzeressen in Naaldwerk. Kennis
van Hollands noodzakelik. Salaris
£130 per annum. Appliu.nten
moeten melden wanneer zij werk
kunnen beginnen. Applikatie8 met
getuigschriJten moeten gezonden
worden op of voor 1;0< .J anuarie
1907, aan

:\t. M. WALTI::RS,
Sek., Sch. Kommissie.

Moorreesburg,
2\) December, 1906.

ONDERWIJZER BENODIGD
Voor de Kerkschool te Amsterdam,
Distrikt Ermelo, ecn Qnderwijzer,
of GematrilruJeerd of Derde KIas
Onderwijzers CertifikMt ot heiden,
moet <Iegelik onderwijs kunnen
geven in Engels, Hollands en Zang-
kunst.

Amsterdam is een prac.htig
klein dorpje, I'r:y:htig beplant en
besproeid. De IOwoners behoren
meestal tot de armerl' klassen. Wij
willen een man hebben die een hart
heeft voor de armen van oos volk,
die staan kan tegen vooroordeel e.n
ontmoediging en bovenal een man
die God neest en voor Zjjn Koning-
rijk streeft. Salaris £150 (hon-
derd vijftig) per jaar. School te
beginnen eind Janulme of begin
Februarie. A pplikatiee ingewa<:ht
tot 20 Januarie, lOOi.

W. P. STEENKAMP, V.D.M.
Bus 46, Ermelo.

aoY AL BOTEL,
. KAAPSTAD.Aliwal Noord School Raad.

HOLLANDSEONDERWIJZER.

GORDONS BAAI. Specialiteit: Vis" Dinners."
Beroemd voor de Beste Koffie
In Zuid Afrika.

GEVRAAGD voor de Aliwal
N oord Hoge School, een gekwalifi-
ceerd Man, &Is Hollands Onderwij-
zer. Moet bekwaam zijn om Hol-
lands tot de MatrikulRtie te onder-
wijzen. Salaris £225 per jaar.
Werkz.aamheden te beginr.en in
Maart.

Applikaties met afschriften van
getwgschrUten moeteL gezonden
worden aan de ondergetekende niet
later dan de 29ste Januarie.

Het zal eeD gedeelte der werk-
zaamheden van de geslaagde appli-
kant zijn om in de k06t inrichtIng
in te wonen, en behulpzaam te zijn
in het toezicht over de k06tleerlingen
waarvoor een Speciale Toelage in
de inwoning gemaakt wordt.

R. J . .MONTGCMERY,
Sekretaris,
School Raad,

Aliwal Noord.

VERKOPING
KOSTB4RE

VAN

EIGENDOMMEN. Bestierd doo'" de Heel' en Mevr. '1. HIRSCH,
voorheen van MUIZENBERG.

BEN'ODIGD
DE ondergetekenuen, behoorlik

gelast door de Exekuteur in de
Boedel van wijlen Mevr. M. J. J.
le Roux, weduwe van de heer
Lukas Hendrik le Roux, r:ullen
8.&11 de publieke opveiling ondier-
werpen op

ONGEDIERTE

VALLENAPPLIK.ATIES worden ge-
vra.a.gd voor een G eoortificeerde
Onderwijzer of Onderwijzeres voor
!.'en pri vate Boeren School. Onder-
wijs moet gegeven worden aan 5
kinderen in de Holla.ndse en En-
gelse talen, ook MllZiek en Hand-
werk; behorende tot de Protestant-.
se Kerk. Salaris £48 per jaar met
vrij logies. Dien~ten t.e beginnen na.
Kerstfeest vakantie. A pplika.ties
met gl'tuigschriften m~ten gericht
worden aan

VOOR

VAN ELKE BESCHUJJVI.NG.

Zie <ieze zelf-werkende
Muizeval. De muis, die el'
in komt, zet zelf de va~
weepopen voor de volgen..
de.

WDE.SDAG,9 JaDuarle t 107
te II ure v.m.,

OP DE PLAATS ZILVE,
I. Het Woonhuis van de over-

ledene, tans bewoond door Mejj. le
Roux, gelegen op zijn eigen gronden
op Erf No 49, zich over omstreeks
200 voet langs het Strand .uitstrek-
kende.

2. Erf No. 48, groot omstreéks
50 voet .'t 200 voet.

3. Erf No. 47, met een kleine
.. Cottage" daarop, groot om8tr~k.s
50 voet x 24 voet.

Al deze eiger domme" hebl1en p. et
front naar de Nicuwe Hoofcl Weg
naar Somerset Strand, en de grond
strekt :zich nit tot aan "The
Beach .. (het Strand).

Huizen en grond in deze lie8ik
gezondheidsoord zijn moeilik' te
verkri jgen. .

,
Burg Straat, Kaap,stad.

D. nt: PISANI,
Zoutkoppies,

Willowmore.
Afdelings Schoolraad,

Mossel Baai ,
Was Machines en Wringers, Karnen, Room-
Afscheid ers, Ledikanten en Matrassen. De
"Norrahammar "Keuken Stove, de voornaam-
ste Stove voor het binnenland. Katalogus vrij

op aanvrage.

--- ---_._---~----

Onderwij~er( es) Benodigd.
ONotRWIJZERESSEN GEVRUGD.

APPLlKATIES verg€::aeld van
geluigsehriften van bekwaamheid
en goed ze;:1elik gedrag- worden gc-
vraagd voor een P. 13. Schoql te
Klein Fouril's Kol.k IlO spoedig
mogelik. Doe aanz()(·k hij

F. HERHOLDT,
S,~kretari",

Ca.rnarvon S~hool Raad.

lOCH & DillEJ. FAIRVIEW AlII School
( :!. uren van M 088el BIUli), een
OnderwijzerelI, gecertificeerd, ook
om Mnziek te onderwijzen.
Salaris £60 (Zestig pond) sterling
~ jaar met logies.
1!12. IV AALSVLEI AlII Schoolrr uur van Mossel Baai), een
Onderwijzeres, geeerlificeerd
sa.laru £48 (A eh t en veertig pond)
sterling per jaar met logiet!.

.A pplikllties met kopieën va.n
Getuigschriften moeten aan de
(lnderget~kende ingezonden worden
v{,ór de l5de J a.nua.rie 1\.107.
Werkzaarnbeden zo spoedig mo~
lik na de henoeming te beginnen.

F. KLEINSCHMIDT,
St'kreta.ris, Schoolma.d,

MOSl<elBaai.

WEGUELOPEN van DaljoM-
phat, Dist. Paarl, op de 26sten
December 1906, een vale Men-ie
Ezel, heeft zwarte streep van mBoQen
tot staart, alsook dwars over de
voorbladu, nerti.en (14) handen
hoog, omtrent acht ,H) jaren ood,
vier (4) poten beslagen, het lutet
gezieLl voorbij Wetlington Statie
in de richting Groenberg. Geteeld
te Sutherland, K.K. De persoon
die dezelve terug bezorgd of ken-
nis geeft die leiden zal tot tCI"t:lg'-
bezorging, zal £2 beloning ont-
vangen.

EHlE.lIl.,AR-W1LLEY HUQO,
D!uj08apha~

Paarl

FAGAN & MARKOTTER,
A Y:'l LA.GRIUI. PE "RAPLIN" HAND IJS MACHINERobertson School Somerset West,

19 December 1906.

Raad,
(FLEUSS' FATENTEN.lHet Opr chten van School Ge-

bouwen te Goedemoed, IEIIIS1-£2 BELD.IIS.
al~

TENDERS.

'I'EN DERS, van buiten gemerkt
.. Tender, Goedemoed," zullen ont-
vangen worden, aan het kantoor
van de ondergetekend e, waar plan-
nen en specifikatiën ge7Jien kunnen
worden, en verdere infdrmatie ver-
kregen J kan wordeD, voor het
oprichten van School (;~bouwen, te
Goedemoed, tut Donderdag, de
31Rte Januarie lf/07, le JO ure v.m.

De laagste of enige ~nder niet
noodzakelik aangenome$.

MATTHEW NICOL.
Sekretaris.

Robertson. 29 December, 1906.

---------_._-

Municipale School Raad
GRAHA)!SSTAD.

HOLLANDSE ONDERWIJZE~.
GEVRAAGD voorde Jongen~

Hoge School, Graham88tad, Werk-
zaamheden te beginnen in April,
eeo Assistent Onderwijzer om het
Holla.nds en Standaard werk op zich
te nemen en bij het opzicht over
k08t leerlingen behulpzaam te lijD.
~ppli.kanten moeten gecertificeerd
zIJn.

Salaris £240 per jaar. Oe ge-
slaagde applikant zal in moeten
wonen waarvoor .£50 per jaar zal
a.fgetrokken worden voor kost en
inwoning. Een speciaal applikatie
biljet bn verkregen worden VaD de
ondergetekende. Applibties zullea
oniTRngen worden toi CD inaluitend
de 2 Iste .Tanurie 1

briceerd dool' de .. Pulsomete, Engineering Co.," Bepkt.,
ENGELAND.

E"ICt: VOORDELE" VA" Ot: ....... LI" .. HA"D IJS MACHI"E :

In geva.lleo .11.0 Ziekte. tn 1V"a.rmeKlimaten. In binDflnlandao
hn~n. Voor gebrnik in Ho.pita.[eD. Op Schepen en Jacht.en .. In
btnnl'lnlandlle Station .... In plaatsen "aar IJ! op geen andere 1D&aleJ'

te Hijgen is. \
.llmtlll.-lJe kan in iedere landstreek "gemaakt worden, onverec;.hJ'1lig

welke temparatenr er heerst. IJs ~ ook gemaakt worden waoileer
en zoeJs benodigd, ~volgelik iJ er geen v.erlles door het IImelten.Door
het navolgeD vao de zeer eenvoudige g..bruike I!tAIlwijlliDgeni. mis·
Inklring aniDoplik. -~='l=:";:::~-r';;1nm."'-WaDIIe8r de .K8cbine met OM en Zwavel Zuur gevuld is, bn II.
",u. worden eeoyoudig door bet: draaien van bet handeL

1oI__ '.-lrn koGprij. en onderhoud. ,
IJs.makonde Werktuigen door patent" Regenerative" 1Ibchinerie to" op

";'~7CRO07E~~"rij~SH;~V:ii~~i!i~~~1==i:'ai'~:.:-==~..l KAAP8TA~.
~I,~J,.;M.H

GEVRAAGD
EEN Afrikaanse Ge<)ertificeeroe

Onderwijzeres gevraagd vooc de
Publieke School te! Leliekloof,
Distrikt Burghersdorp, Salarill £55
per jaar en vrij logies ; Handwerk
en Muziek een vereiatel Werk te
beginnen DA de Januarie vakantie.
Doe aanzoek bij onderg~ie.kende,

W. RqELOFSE.
-!

. \., .._ ....

VarkeaafleeL EeD rOO111t .. te-- uton.t
wedt Itol. pmeete ill putl)"D tflr!'
rieY. VaD koper.. Dit vi...... ~
....,. .. beeft de tijD,""" smaak eD ~.
Vroabteo: Hopen kl...ne "II'" .broko ....

2d tot- 4-d., grote 9.1. LO: I, I"" I\~
Pluimen 4d. tot IOd. per ~", I.,. L
her ~ren 6,L, la: de "JO-:,~. ".-,':'
Pen,kkeo kleine Bd. [m 1'. l:·' ',,--dlolll
211. Gd. tot 30: Gd. grote ". 1 • -. ,_. i'!'

Ka.apee limoenen 1e. , ·t ~. per iL(J
Limoenen 40.. tol 4 •. Gd.,Il'"'' '. :..t lf .

Lemmetj611 medium :1. "I.' : ,;_.I"
Itwaliteit lO. tot 12. ,

Oanaou a&DVot'r J::1'lijk l!.··· \ ~"'-1.~ ~tt I

lÓB. tot 21s., per kll;t Yell" 't "", ue .
1000. . "'I
Pijn ..ppe,Is.- '..1.10" (/. f'"" .- .1 30.

k en bOL t dO"']DHr ... I.: lO.•• , ".1 ....
van grootte eo kwalit.-u ~

~n dienen speciaal <lp &a.dacl.t
te WlJden .....n de ...,rU-·<1 .. , v an bllIl
vruchten indien men ....TI Je el..." ~

ID&rktwJ voldoen.
Bon e n . - ~ata.l· e-t . •• 1~'·r~"lOetI

seer acb.a&rS. ~.DdeJa.&rs w·~n ...··n [&.'ll'be
te k.open, EOIK6zakkeu '"" ' ..1 4i ..
Gd.en 508. per Illll Jl ..
Sieowe a "rdapp.:.rr_ ....Il.

voer overtreft ver de "C1lA.p{. ,l',. :..i, a..o.
merkelik l&~tr. l ste kwali:' I: , .... ~'l1t
sd 68. tot 7.. per zak 1.'>·'
ltwaliteit 38. eo 4s. per uk

Pa.L&l8.8.-\U &a'Jt,!t"1i![,&,;
6s. i\ ijs. per zolt.

Uien van 't Uit.·\I\.\t' --t1':U~L ',<IolJ\'-er
gelijk ...mat vraag .. {;',:t:dt l.\I,tl.I:··~: ,'1tI._1

6s.. e~ iS. per zak va u 1_:, j"HJd ...,·rri4~d.

MedIUmtweede k,.·"I'!klt .l- &d j. "'""".

groene nien II!. 6d'1 :2R. per 11)1,.1 j, .(1':1"',,-

Gedroogde vruchten. I ;~!dl<)t· ~"'LJ~.

ken VaD geringe kWfl.lrtJttl: ~lrl,,:' :o(l(]tb

voor 3d." ong6Sl:lIilde -id. J'rtdl!lI"!: C',~
kwaliteit Gd.per lb.

Pluim vee, g~" ,!la./] \ ,'t'f J':-l Jlf" lpu!
hoger. Kleine hoeuder s I !II ~.; ::!"-.
medium to.. 6el., 1(1"0!.<- !-. "rl f>uJ ..
rned. lM. 3d'1 :!M. li<i .. ,l{Tote :_!.. ~i.L t«
36. 6d., ;1,. Gd. eli 4,. IIIJfJ"" k.:t."", ..
iu partijen vt3rKclo(.' IJt zeer kleine :1"~tD -k
en bs., medium .~a. Gd. "r"l<' ,~. (..1 tot '"
Gd" mannetjes, rueo iIl III ~ri. t.d tol ll~
grote 13@.. Ga.n~o medium 4,." tol ',~ I ("rOLe

6tl. tot 78. Slru18vogelclI'rt!ll v. "IL~'fer.
kocht. tegel! IOd.en I•.

Kol. verse eterelL-Aanvutr l:eh II.

,,-raag. Prijzen ie.tt! huger \'''r ..;
128. eu I ~... gOl.·(k, doch niet ge.·..,.
borg \1a, en lOs. per 100.
G roe D ten: renl" -loperteu

a.anbieding, brrnene bnnen -;~, tut
per zak var:. 3 bu.bel. Kolen
6d.,tamelike I. Gd. In! 1•. !Id. I""
Geelwortel8 Gd, per elozijn ''''p
86lic Gd. per dozijn },c.. ]es. Boeten
eD \8. 6d. per d",.iJn. bosj"". pan!D1pt'
en I •. per do;.. boel"'" 1\10.111.".1
aangeboden. Me'1l"aJl KT"enkuI. Ivl
Gd.per dozijn.

O~ZE TAAL.
.\3" J" Reda.lrteur.
W..tEd. Heer, Hl·t h...·1t mijn

lI:o"d ge<i,u," om ht't ocllri)"en VlO.
t,N'r D. ~. Bot.ha va.n Bath,,', H..!t.
[:Ed. blad !<' 1""">1,: hl) r()pr:
~nu.a.c of w-u.t a.,;n, dIP h~·1 W:W,

t.ot oTerd~uki n.g ,'m'st p·k:k_ ....o. ,'Il

ttlt"11 in acht n.emt·n m~
Hij spre<>kt ,,"d"r mHO!"over

jon&,,' trJ ....·rde :\'l'rllUI ..·\lId"rR. ...
hnn wekom"tig" !"<lpb",,1.J) hetreli
bet is soms nndig <>Dl W'n.t v.".óorr
gaan eD tf' ~""" h"" d.. w..kOOlllt
hPt v",:.led...,,· werd boiD'lóf,d.

Wat 011 aeL mt'D

dit namelik, dJlt a.J d..
de platte spreekt"':!1 om di..
taal &.an te Dem~n) diegenen
in 't verleden beïndoed ,.,jjD
door de vreegere beweging
J. dn Toit, en da< i~ I("DO<'I(

sin bij flnig Afri.kaa.nrl .. r t ..
Zouden Itn&ppe jong ... \frokn.and...
..oetsta.ppen willen drolkk.'n illlI

ZnlIt een loopb&<UIachter t..o 1",,,.. 11_,'
boop va.n neen 1

De nW' .. ,
.J. ('

Wol'CMt.".,
24 D""ember 19Oti.

OPEN BRIEF.
Arul u.. F,diteur.
Mijnb""r, Dn..... Ik ..g..u.

..eru-..Jt naar 1'ri4>&k. .....
v-a.n 6Choten PD ... ·houlra.a.d,,1
h"b bet mijn beleefd
d bri.P<f iD uw g<'i'erd
nPIDt'D. Tt·rwijJ er V-OOT ll)
K''''" ...-bolen in hPt -"oord
r..n. Wll8 hel. mij _0 I!}.'DO)o

I'('hoJ...n mogAlik op tA. ricbu-".
minder bovoorrpcbt.. k.in.1......n t ..
opv....d'·n.

En ik J!<'voelhet mijD phch!.
dit~. ouder,; en )oDd~n--n, Orl.Zk!
dlnlQ' dep>tr!.BOlp nt hA.rt.elik t,··
voor ri,,, onpartijdige, mild.....
de ...ijZf', "':uu-op ow! altijd ,;("un
p;.~v ..n ... oora.! met de Y04c,wd.
I,,". nO{!bostaande.

I. In hpt Pri.,..k" di'Lro.ltt·
I. Marydatp; 2. Orootdoori

fonu';n; 3. lïtsplWlF~; 4
fori .... K.oI.k; .'). Klelnfori",
K IiPl!l"t.t<pa.n; 7 V
Wilde"-t.pan, 9.
~..,.jot..,n); lO. DOOringpa.D
"lo1('n).

Il.

y IJD bt~e hoop (On Vt-r1.r01.1

dat b..t 0pvoeJ.ioll7'
Li .. DIt-(U9.,p Wf't- ~ll hindpr :J..aO

nn!",,' ~v~ing nog eeD,g het
,.a.l d,....n homibm . ...oda.t ~et. v~r
dat rlf"r and rt· laJldt>D is. l!etijk
()(~nJt .. k l.> n dat 7A) l.1Id...rd,,,uj
dipnen.

r; bij .oor-b<,a! do.nk.endp..
mIJ 11'1 olldf>.rr:la.nI~P..

D. J. \"A~

";"-IJ ovn !("l'.lcfJ,.
Oalj""''''Phat .

:?-4 I). .....mber. 1110,.

VEl..}; MENSE~ IN KAAPSTAD \"
DF:"I ffKT UIT.

Hebt ge ooi t prikkel ing .-u11
gebad? Daar y;ijn rel..
enig eeD Lich on;"do.J.~lial"Q;aktlll
Am bei<o". een
geen rust ..oor
E'.ozem.aook; omloop klinken
'I>'JUlrlik.maar ,;ij ve:roorzal<en
genoeg vuor de een, die O'n,'<>!uJ,Jn
om d lI.a rtn<>e g"J>laagd te
7.a..1f i. _" ....onder voer.
Ó(oonpnx.keli.ng van di-'
~nde, verzacht6llde
woorst.a&n. \' eIe rnenscben
sted ..et.-o h<>-t. M.en. Soph
van Qll<><"n Victoria 8lraA
J<tnd. ZRI{t;-''Ik ~

aJ~ een huil! IIp<!Cifiak;ik vond l...~
""hjkt voor pui..ten. uilFoITljt"" .
zi.n~n. Het is oen "-l.eDd .Ul JP
tend midd .. l, en ik ben noOI! wa:-wQi,;
der in mijn huis. l1iju man "'D ,1 :.. IU
ben heide DooD'. Zllif 1-'" brw.k!. ,m ,k·
ben dankbaar, ..oortUID<'lik voor hpf.
grote nm. d..t ik daan],!
kinderen !!"trok.k..o !Wd. M."....,.'".,~,.ti
beveel ik het ""n voor '....0 •

huis zalf." .~ambt>iffi'l,
re huidriro.:ten. h<>t>.......1 Dl~t
mg. rijn toeb lrwelloend.'
zij ....rstoren de sba-p,. m.~ken
knorrig en lichtgen ...h "" d_
rig de lich~ltracbten ..,htM'lllt
Doan'. zalf .-erucht d" r.nl<ll:"lIZI.11:
OD·Uteki.ngin elk "evru ra"
ecsema. aambeien, omloop. roos.
1:&, .puUten, >rin ter h&nd..n "n .
en .)eumg V&D lUJt. ..el. 0..
..ending geeft verl.ic:hltn.g....,
ie ~oonl!jk genoeg~"".n
r<eade ~ 1:e-w te
Het ....ordt 'VérlrOClht
bra el) Wi:nbiIi.rn., of
J'ooIter •.KaOellaa Cb., Loop
~ (p.L .B.-.U!!'}.
I*'T'.. ',.'~;--. =- •



.0 room boter !abrie:
~ iIl P&rtijea tea
I.'tvf_ia~
J"8 te lIDI.&ak ea s-
kl.ine rijpe Ilbrik~
9d. tot lso Jl'!r 10()

',I per lOO. Deceoa'
de ti jnste 2.. per 100:
I. tot Is. 6<1., medilltQ
"te 6... tot &. per 100
, .1.. tot 26. per lOO.
'. SJ., grote 9to.. tot lOa.
~"n :\•. 9d. tot 6t!., 1~

~..Iijk met Vfqg, ~
...IMl van Om en de bij

" O. Provincie ad li
'erlc..:ht naar gelao~
.u-rt.
'!",<,i.a.a.l de ....n4aoh\
..orten~g Tan bllll

n..n aan de eillllll dar

.d..£20,000
t'~' . t' Fondi;· . £138,1)32
,~,' .,.n onder Administratie
.~' .ven £2,947,05.6.

llIHEKn:nu::-; :
Je \. dbe,., P'rOk<I{OU',

" oor stt tAr.
F. W Mill •.

.t al . en .oilterbooeo
I...J....". ....~Men p;lL8;r'Da
,K~ell verkocht ad 47..
!.....

i~, .t us .
J J).·mp<'rI,

.,. H. MArderll<!
: rnard. E. J. Earp.
" lA [SCBA PPIJ n~"mt dil .d
".. op .ach • an Boedel. en
.nmen si. Exelwteurt!n, Admi·

,u.o, V~den, Kurators, Tru.
," In.dHnte Boedel. en onder
~ \r on:w&&rden, luapek.t.eur.,
.,·btigd'lD, Re<-",iven, Agentm
",~~etenen an niet-Ingeset ••• a,

: ,,' 'euTl.e.n Ma.atacbappjjaA <>Il
,., van Firma' •.
,T GKLD CJP ... nta ",rband van

: Eigendom en Onderpand op U,·
l -n, belegd Kapitaal, koopt ,II

I: Grond en londer Eigendom.
.:lE.RT Veresnden, Winel. eo

, " -*hulden in.
i, I' e~LT HUISHUUR in, Intar.-'

.nden en and ere Bekurit.!it8ll,
,0 :" ieder. aoort ..aa Tnut nl
\~~," ,uigbeid.

G. W BTEYTLER,
8ele-"tari •.

f ..

r ,I .. pp" I e !f.-Aaa.
" \'faag. Prijzen un..
« e kwaliteit verkocht
ulk I [lO Ibs, t.,.~

;"~ruk.
,', t,1~d,,~ deze "'Ê!e~.'

yoc- -eizoeu . Aanvoor
1;,,._.Je k.waliteit :....,

'~I 125 pond ~V'''''gd.
,"lClt 3.;. ad 48. "ieowe
2_. per I00 bundel ...

'."11 •. I.;eschilde perzik.
!\. w .dl tiLelt aangebodeu
I- ~,j. Pruimen goede

II

1.. 11" oer. Prijus ietl
..' "der. I.. 6<1 lot 1•.
._:r,.t.t-- '2",. ~.d. Eenden
'> I.. ,{Tute :l". \Id. Wt

I·. WiJf)"" blk""nen
',I Leer kleine tegen k
,;.1 , grnte ')8. 6<1. tot !lt
·,]lIlIl! &I. Gd. tot 110.,
·'",,!ium 4 ë, !.o' á.'>P"t.e
)~elelt'rt!n \l{eiD~ ver.

fJ 1~.

-.\"ovoer I;llJijk !Del
.... l"l<er \"6"'6 r~n
I". dodI Diet gewaar.

, 11)(.1.
\'"roe r1op<>rten geen
I ... ·neo 714. tot 8A.

··".bel. Kolen
I ',,: l .. ~d.per
. l'Jli~o b()~)6tJ.

,jil " ...jes_ B>eten
.,: n hoo)...., p""'nips

Ili0etIlkooi

A.FRIKAANSE
OnderlingeVoogd II en Alluran·

tla Maate., Bpk1.

,PI, KlUCHT woo
E," 'H<er Zllid AIrikaan ... Inatellu."
i ,""d op Oa.derli.nr Begiuel ....

.1 ·",-.aal Kapila.tJl
''1~.", ~"'eVCJII... • ••
M.'·d FontW· 104 SO J""'.

. l06

\
il 'Kantoor.. Malm ... bw:y.
: ".' ,raJi ... A.d.". "Mlitual:'

DlREC'rECRE!'I ;
\ C. Koch (Voorz.itter), J, A.. Dreyez,

V. Lout> ... r, J, G. Lou .. , J. H.
\l,"", L.W.V., A, J. Roome, D. J,
11 " .", A. W. Eksteen, J. P. lIlalan,

Y., D. W. Krynau .. , A. J, ChiIlp--
l. J. J. van Aarde, A. C. de Vil·

.•. £lOO,{}()()
60,000

E TAAL.

TAKKEN;
'. :.•hoorn- TelegrsIillll Adre.: "1llltn-

Beatu uroer, J. J. P. de Kock.
I ..1:1-T.lepfi.,. A.dre.: "Mlitualu, B&-
,; ,urder, S. p, H. d.. Villie ...

", " eoter-TelegraIi .. Adr.,.: "Vutual,
;:.·stnurder, Daniel Bl•• d.

i., JeLl>erg-TelegraIiee Adro: "lh ... ·
•. ., Be.tu lIrdar, P. J. A. Olt.hoff.

i\ "'. p.tad- Te:legTllfiee A.dre.: "AIric ... ,'
V.otuurder, P. E. da Wet.

AGENTSCHAPPEN.

:1"'.

. aangegaan op riu""
a.:rd, tegf!'11 de laae_te 0.-

• prijsen.
rsekeri.ng nn Hooimijtea. en Boe.....
·,eten eeD .pooiali tei t.
VOOODU DEPARTEMENT.
Bereddering van Boedals, OnrJll&.

Voogdijllclu.p, H.llwGlibkonlrak.
en InROlvente B<>edela, Likwidaii.
F!m a's en MIlIlt:achappijen, ea AL
pn Trust en A.genten Werk .....

&...<.pj aard ondernom~n.
OETROUWHEIDS TA.K.

·.i .arborg voor Eerl.i.kheid, Oprecht-
~, ~ en nl'"troQwheid vsa Voogden,
I. .... dateul'1l en Admia..i.trat8o.rt1, Ka ...

11'11 on t.xekutenl'1l Datief, Cun"'-
Boni, Bslju ...., Landmeten, Btwtunr.

j '. en Sekrctarisa».n ....n BAili •• Vel.
,.., "ng on ande.... Haatecbapl'iJ8n,
\" j, lingo en Stedelii .. RAd.e., Klerken

"1'1 ~nder8 ~tfo. in dienst t'"a.n Fir-
r:;u e. Publj.~, .lpteUingea.

.~I. P. MARAIS,
&netarn.

('

1 ••

N BRIEF.

KOLONIALE
WEESKAMER EN TRUST

MAATSCHAPPIJ.

No. 4 KERKPLEIN, KAAPSTAD.
!{ap1t.aal £20,000.
Reserve Fonds- £138,632,
r'ondsen onder A.dministratie

boven £2,947,066.

WAARBORG TAK VAN EERLIKHEID.

\ ,

De M..A..A TSCHAPPIJ reiH Pow.lIen
uit ..u. Waarborg voor de EerlilLheid.
Oprechtheid en Uetrouwheid van Tm.
toes, Li.kwidateura en Administra.teur!,
txekuteul'1I en Voogdes Dstief, CDrato ..
Boni, B..ljuw8, Landroete"" Be.tierde ...

SelU'etari •• en vsn Banken, Leges,
en ander.. M. .....t.achapp;.;en,

en MunicipaliteiteD.
lerken e. snciAlr. Beam b.
van Firma'. en Pu blieke
voonlelige termen.
worden in ont-vangst

Je Imperiale e. Koloa..iale
alle employeerde.. door

, ..

11\';

G. vr. BTEYTLEB,
Sele-.tarn.

KAAPSE

GOEVERNEMENTS SPOORWEGEN.
TENDERS VOOR
PARAFFIN OLIE.

"orden gevnagd voor

Gallon. Paraffin Olie,
voor de dienst ..an be~

Departement gednrende het

grenzen
als volgt te .

"De M
don za! . uit het dorp Cale-
don 'a Is vastgesteld, tussen
de vo)gende1grenzen :-'\'anaf een
punt beken~ als de. V e!lste~ Rock,
ID een recht~ oostelike richting naar
de h~k baa~ onder de. berg van
bet Caledonte Badea eigendom en
van daar ~r de hoek baak: va.n
Oatlands-van dur tU88CD de oude
eo nieuwe VIt consteden te Oatlands
naar de greP8 muur, en van daal'
Daar de Ba~ Rivier Brug, gelegen
aan de ing~g naar Mill Straat,
Caledon, eli van dAar 11111[8 de
zuider oever van de Bads Rivier
Daar de wallvan de Populier BOl
Dam, en v~ daar langs de Weste-
like Spoor,f('g omheining tot het
Spoorweg flek nabij de Vlei, en
van daar $ar de suidelike Hoek
Baak van ,t Site" No. I, en no
daar langs; de achterkant van de
"Store Site, " Lijn in een rechte lijn
Daar de zuid!hoek van het Ert, thans
ill eig('ndcq van de heer Chsrlea
11a1l, en v&.Ódaar in eEn rechte lijn
naar het Kfuit Magazijn van de
heer Fran1r;Laing, en van daar in
een rechte! lijn naar de Venster
Rock.''' ~

Enige Mrsoon of personen
enige bezw~en hebben tegt'n
danige voorgestelde grenzen worden
verzocht hui bezwaren in te leveren
in geschri4e bij de Stad8klerk,
CalE.'don, Oil of voor de 31ste dag
van Januarie 1907, Al~e vt'rdere
infornIntie ~an verkregen worden
van de gezegde Stadsklerl.::.

DEIPias, 1001£ , !RIlE.
, Prokurem'en

voor de Raad.
Caledon,

27 Dec. l{P06.

GORDONS BAAI.

Mo,10

........ ' ..0. ill do Vacbine die
k_ ~Ieerd '
Tlng en heef.
rbou",d Op het
t.OeM ~n teken." (

kleta OlD te litW~tre're~,).

z. I. JOST

O~, o~r van wijlen de heer
:;;;;:.J":. M. ROSE.IIONT.

L. J. DBUIFF, G8zichtkundige,
IDDWlITWT 111. KAAPSTAD.

DEDIU ilOnEiBUllS IEIEUID.
.. ........ j ... ":.:::- .. _kola ...

;

Publieke v~ orkopillg LondernTBntoonstelling .
Stevig -Gebouwd Woonhuis

EN

VEE.
, ---

DE heêr PIETER BERANIl
Sw.-\ltT~, die van plan is Gerdon s
Baai te nrlatcn, heeft ODS gelast
per publieke opveiling te verkopen,
op de plaatá z~!ve, op

Woensdag, 16 Januarie 1901,
T$llt.:RE\·.\I.

OnmiddelIii na de aankomst van
pa8sa~iers ~et de ochtend trein van

: Kaapstad,

Zijn onlan,s gebouwde Cotta~(',
prachti! en~centraal gelegen. Het
huis dat jujst ge8chikt is voor een
kleiDe familie, werd slechts om-
streeks een :jn.ar geleden gebouwd,
en wegens! zijn ligging langs de
" Hill Sider heeft bet een prachtig
uitzicht. ov~ het dorp en de zee.

Dit is cef! gelegenheid voor een
gezonde géldbelegging, daar zo-
danige" viflas," die \'erhUllrd kun-
Ilen worden' tegen een billike huur,
zeer schaa~ zijn.

Terzelfder tijd zullen verkocht
worden ;-:

lO Trek: O;;~en, in uitmuntende
konditie, geschikt roor de Slager.

6 Eer~te! Klas }lclk Koeien iD
melk. '

FAG~N &. MARKOTTER,

Afslagers.

Somerset W e~t,
22 Decerpber 1906,

BENODIGD.
EEN G~ertificeerde Onderwijzer

of Onderwbures voor eeu Private
PlaatsllCho(il te Leeuwfonteill.
Salaris £50 per jaar met logies.
Werkzaamheden te beginnen in
Jan Dane I-Cwnrtaal. Aanzoek met
getuig8(;hritten zullen door onder·
getekende :ontvllngen worden tot
niet later !lAn 15 Januarie.,

J. MIJRURG,
; Leeuwfontein,

Ii.K. Wildfolltein Siding,
Colesberg.

LadiBmith School Raad.
ORBAAT A3.

APPLIkATIES voor Tweede
Assistent~' voor bovengemelde
School, Z~~~ingeWacht worden
tot op 12 . nuarie aanst. Salans
£60 en lrl o~ies. Werk:zaam-
heden te ~ginnel\,._op 21 J ánuacie
190~, APvlikaties 'eet getuig.
schn[ten té worden ge. ;-;l_.t aan de
ondergetekiende. '

l~. LJ. MARAIS,
Sekretaris.

Ladi8mith !K.K.,
24 1906.

IS

ST ALL ETJES voor de ver·
koop v III U produkten op bovenge-
n&mne Tentoonstelling d,mr
tentoonstqllt'rs kuont'n IZ'ehuurd
worden op applikAtie, welkt' niet
later dail; de 10 le Januarie oaoet
gedaan lllP.t worden aan de Direk-
teur vaD, La.ndbouw. De minimllm
grootte vtin el n stalletje is 40 vier-
kante vdeten en de maximum
grootte 300 vierknnte voeten. De
hnur is £1 p"r vierkante voet. De
pacht zal. lopen gedurende de tiJd
Jat de Tentoonstelling open IS,

t. W.: Voor omstreeks 4 tot ó weken,
eindigende op de 18de Maart a&,'st.
Het Londense komitee zal h t
recht hebben de verkoop te beletten
van enig' artikel, dat niet, an goede
kwaliteit ;5 of niet tot eerste kwali·
teit kan gerekend worden. Het
recht is voorbehouden om eni;;e
applikatill te weigeren.

....

OP PA (KETTEN E! TIKKEN

VERKOPINGEN. 'fREE IruOI.d~
flU, 1/1, 1111, ,

. .....,
Twee yard~

NIC(' J. \'LOK, AFSLAGEIt.

15 Jao., 1907.·· Harde Vlei, di.t. Piketberg,
le~eod~ have en lOMegoederen.

19 Jan., 1907. Wittedrift, ali ... Redoling·
huis, .fd. Piketberg, 'lOU enen.

2:~Jaollarl,;,_-Zilurfuntein, di.1. Piketberg,
lo."" gbederoo.

A. J. DB VILLIERS, ll'SLAGER.
If; Jauuari~. - Morray.burg, slacht· eD

aan tee I vee.
16 Januarie, 1907.-"De Vlei," di.trikt

Murray.burjr, leveud3 have.
17 Janllarie.-" All8vogelkrantz," levende

have.
G W. DRENT STEYTLER, AFSLA·

GER.

19 Januarie, 1907.-" DubbellIerg," afd.
KnpD", Ooeriik landgood.

JAC. M. THEUNISSF.~, AFSLAGER.
_ Prius Albert, vlll.J~~oeduit de band te

koop.

JOHN r STONE, AFSLAGER.
t5 Jan, 19(17.-Unioudale, va.tgoed.

B. VO:'< M. LOUW, AFSLAGEH.
19 Jan., 19<17.-Calviuia (dorp) v•• tgoe<i,

il. R. Du PUEEZ. AFSLAGER
23 JanuarÏ<l, 1907.-ArTli.ton, Bredae<iorp,

IS HET

Echté Merk
VAN

Kwaliteit
OE

uit hundat honderden .,.n dui.lleuden

ONS
<Ëen.t zijn ont ..lngE'lI, uit priva,te.. Il1O-

...el als .ta~tsdienst., dat de spoorweg·
w",kLied ..n maar 5 ~n in d.. week
kunnen _k<"1\, ..nz" enz., en dat selfs
de straten van de goudat,d door 00 vo&-
ten ....u bon derden en bonderden wer·
kelozen worden gedrukt, Voonraar een
"'ondel-like tegenst..Uiug. MaAr dit
wij5t op de ncoru..kelik!heid om toe te
Eien. dat Zui .. Afriks geen 8peelbal zal
blijven in de bl.nd \'nn de grote mijn·
bSJlEO, die door de inl"loed van bet
enorme1tapitaal, waarmee ze werken, op
de politiek deA lsnds EOeen verbazende
en nadelige invloed habben wet ..n uit
te oefenen. De befta.ndeling van en oot
toezicht OTe!' de delVfTsmaat.;chappijen
nweten recht..-aardig, doch ..treng zijn,
en terwijl meu de belangen van hen,
die bet ~de kApitaal voor bet ont-

waar. ginuoo VIln de mijnen verscbsffen, zorg·
goud ruldig beschermt, dient men te wrgen,

dat de mijnindustrie een biUik deel zal
bijdragen tot de p<'rlll;&Uent.! ontwikke-
ling van bet land, waaruit zij haar
grote roordelen trE-h.

Onla1lgt spra.k d. beer JaaG"',
L.W.V., de associati .. van bandeluei·
xigeh toe en Je.idde ar nn de flarere!)o
de t,Oe8t&nd "",n de mijnindustrie en

de Y'OÓI'Ui~g van eie lan<ibon"w -
"eeteelt, da.t de ~ in eie _no
del tans de bodem had bereikt·, en dat.
lDen een pnllti8eJ' tijd ..... inptndtm.
OM mmt, bcl, sqor, .llor die t.l~ nog
iD 't ~I nW i... npbrok ••. :Ken
moet wat. ,eie halIdei terui
.... :cif' _~. f66r ~.~'._. '

• Á
• f.' ~ '~_:>o ~,'

erven.

( I' NECT AR" is een ex·
pert mengsel van de" uit·
gezochtltc oogsten van
Indiese en Ceylonse
Theeën)

DONDERJH G, 3

J. W, STIGLING, AFSLAGER.
16 ,Januari". _. Vredenbtlrgl afdeling Mal·

me.buIY, 2 erven, aandden on levende
have.

16 Januari.,.'-·Vrooeullllrg, afdeling Mal
me.lJu,y, 2 een vijfde delon in Per·

ceel No. ~ 'In •.
24 Januarie, 1907. - Hopefield, lev .. de

hsve.

EN

G. p, VAN ~JL, AFSLAGER.
12 Jan. 19ii7.-Montsgu, vastgoed, lennde

ba ve en 1088egoederen. Waarde.
nGAR 4 MARKOTTER, AFSLA

GERS.
9 Januarie, 1907.- Gordon'. Baai, nven.
12 Jan., 19J7 -Sumereet Strand, bouw

perceleu.
16 J.ouuarel.-Gordon·. Baai, T&8tgoed en

levende bave.
KRIGE.l MARKOTTER, AFSLAGERS·
U; Jilil., 19<)7 St~.rellboeob, vut- en loa

goed
f1l.'OUlA)i " 00., AJ'8LAG.IU

24 Januarin.-Gemsook8fontein, ali .. Zout·
Idoof. dietr. Malm.bury, ..lilt· en
1000oed.
J. W. lIl00lUlKJ!8, JR, " 00.,

16 JlllIUlUie.-MaJwe4!bury, paarcltn.

BEBGMANN EN MARAI8 AFSLAGERS.
14 Jannarlll.-Pri". Alfreda Hamlet,grood

J. B. VAN DRUTEN, AFSLAlnm.
12 Januarie - Grikwutad, venerlropill

geD.
U Janllt.ri~ - Matap, 'feevelkopin~n.
9. Febnwfe.-Poetmaab1lt'g, veeverkopla

."gen.
13 Fabrnarie.-YamagbolM, dim. Kara·

.an, "'.. 'f.. kopi .... ;·

goud- en diamantin
behandelt, 5lecht .. ""''7'' ,11V\.'.1

~n.
in NOV'l!1Dber diam.nten
de .....11 ,£161,574 uif, en
£2,148,U9, De .. ~ van
uitgeT'~ &rt.ikeleri
£53,725. De goudui~oer
bedroeg '£2,453,607. als
de offie1ë1e cijf!e", I

geëindi~ 30 ~1l,telI'lli<>r
men, <1ft de

BIl!t<o

(Iedere Tin eo Pakket
"NECT AH." is gewaar·
borgd het WERKELIKE
NETTO GEWICHT
THEE, ala buiten gemerkt
op zodanig pakket, te be·.
vatten, zonder enige ver·
mindering hoegenaamd
.voor OlDlllag papier, ens.

" NECTAR" levert I!Y 1
grotel'l aantal kopjes de-
Gcieu~ Thee. per. ~op
dan eruge ancIeN· en
is daarom de ALL R
VOORDELIGSTB
iD de band.!.)

.'f'U • De AdllliraliWt ~ ~~~~~_del iRt' Hoac~ __ ~t -ua'
uit _tal j~ ••Qlriaa, ~ ja M tit

-blaotliUl . _" 'I'ft de KMp, (Jl) ,- grot. ,hut· _
·m.1tiribltltie bellarti&- .KOGI.IIWIcl&a~ Bowdea - Smith,

krijgt dUI IIteu_~ .ItoaamaD.daat. TU
• .L.' 'f1~blPt _eerde op .30
IS _ toe- !Jer uit. 1Ilqtlaud te ~

• prc)CfuMreocllt! berOIkin~ d. T oI&enle lDQI:gen om 8 uur
ta.1l1I IIOdanig, da.t ilj .~_ op de been ID.&Itdo~er.

kxJ.mt~doch xij meet ~~ oude 'lIChlliden
l'ereffenen en ru..r plaoatIleo' en VQOI'-

raa.d verbeteren , Vee!" gt!ld bn dour
h.,&.r niet aan het rollen ...orden gezet
in de onmiddellik. e toeko1l1st. Als er geen
~ Yel'a.ndering komt in de ha.nd.ols-
.,0 indusu-itWe toe.t.t~d, dan ui hét
nog rel geruime tijd durea ~t wij
kunnen zegg~n Dl"" Tolle waarbeid';
'we U"" turned ti,. ooruer'.

ALLERLEI

n!i"(l."~rfAll""I_,.a-
t'll """'t-,1'iiiclr· fttir.llrllik ua Bnt z.w..'Mri11 ..', ' .• '. , .

.' _,lU Ill.: ~pP.I~.
....... cijfefjr'~ men' IIlO8ilik

.,. ,_ ..........kóweet .,.. de iDYOel' in ",,_

bud[ ltut met. de mijllindustrie.· Meu
~,nCg niet de eijfelll ~ bet ~e
JUl' ~den. De ,ut:yetT zal ~

.tmaén de "'1 en 48i miljoen
l;bedl'&&'l.;'!111 'en de inYOer lIO.... t lilt mil.
joen. De lI.it'fOet' OIYart,reft de in __

cru. met ongev_. 116 ol I1f miljDl1D'
Maar Wat YB1t hieruit af te ~eid.n ,
OpperTlakkig beschou .. d mu _ Belg'

pa, dat· Zuid-A.frik!\ een zuiver .-oor.
deel heeft. nn Mer de 11 miljOlell pond
- het afg.elvpen jur. Doch dit i.
ge.rÏÓI niet '!et geval, .. ant .n heeft te
~ met grote IlI&&tsehappi.;...n.,die bui. Brandziekte bestreden in de
ten bet Iaad, ~ sijn-di.t pldt O.lUt.·
TOOI'aIYOOI' de mijrunalJStri&......en '!tUI'- :0." Friend" public~rt het. rapport
nn de winsten hoofdzakelik naar Mt nn de heer Morgan, hoofd.i.napekt.eur
buitenland gaan. . ... n schapen, ever het werk ....n het

De jaar geëindigd 30 Junie 1906. De
Da Beers maat,eChappij is nomi- uitgaaf in ..erhi!nd met de uitroe'i[Dg

naai in Zui"Afrika geftl8tigd. docb ook van bmndsidtte in de O.R..K,. bedraagt
bear win.ten ..loei"Jl 1"00r het grootste ....UD!I;'''''''''' £12,1XXl per ~ De N!'uJ-
~te ill de zakken van de in het toten wordeu als zeer ~vredigend be.
buitenland ....onende· aan.deelbouden. schou ....d, De heer Io(~ wijst
,."..... .r, het ' : de ~wee grote moeilikhede ,n, .. A.rr......l~
\ftU"rt'D_ J .... r, geëindigd 110J!lnie1906 Iijn deportemeot te: lutmpen heeft,
. ,- de uitga4f der _tsch¥Pij nl., die ...·elke de gren. en de kr&len
£3,00i,181 en eer.-acbone ...imt ftI.Il opleveren. Vooral heeft men rnoe;lA!
£2,103,536 .. erd gemaakt. Dsan-a.n ...erd met de grenzen van NaitaI en de Kaap-
sliechta £118,898 in de IiCbatCi.t. der kolonie om too te z;ien !lat geen brand-
I:u.pkolonie gestort bij ...ijee nn in. ziekte van die 8ijden u\onit inge-voerd.
kometen belasting. Nu komt het bericht De br.a:ndaiekte wet ilJ'biedt de ont-
uit Johanneeburg, dat de Rand goud. met,ting VIIn \.relen, doch de inspek.

I teuro xijn l.ot de geToigtrelrlring ge-
de Y'I!Ir8 mA&tacbappijen' gedurende 1906 komen, dat IUets minder' 1"()ldoende is
de aam nn £5,ti6I5,970 aan dividenden dan de algehu .....rniE4i:ng door vnur
uitbetaald hebben en de an __ Tnaa- van de bosmett.a Itral&n, "l'aJu, na ses
,..... Iae gOllddal~ . ma&~jen maanden, i! er Yeel minder brand.
£169,197. WIJ hebben JlO!t niet de cij. siekte t.. bespeUI"8Il da,n zes maAIlden
rers 'rOOI'do. g~brengllt yan het·g .... geleden. en de inspelrteun, die eie har.
hclro ;au, maar ~ opbrengwt zal ~_ telike samenwerking gtlDiet.!n van de

grote meerderheid der boeren. doen
dan 30 miljoen bedragen, De Premier hun best_ om, zo mo.gelik, a. peilt 'rÓÓr
diamantmijn heeft meer dan een kwart de ...inter geheel uit té· roeieIl, M &0

miljoen aau divi<kiDeien bet.ald .. De na. mogeli1l: dit d-eI te- -,-,",iba. De
goud. en dillDlAJltindustrieën van' dp brandsie.lrte wet in de O.R.K. is ta.ns
Transvaal alleen hebben in 1!)()6 d". zeer streng. Inspekteurs hebben.de
(I~er de 6 miljoen aan diviclimden Uit. macht te gebieden, dat troepen acba-

pen geheel gereini~d mooteD zijn bin-
bcbald en toell nog grOt.!r win.t alse· nen ze. ...-eken. Geel! muns behoeft
'IVOrpt"n.V.;,agt men daarbij dt' 2 miljoen
.-aD Je De lJeer. en d" ...illBten V&ll d..
~n,I('1'a grote in 't buitenle.ntl geYecstig·
.Ie m~a.L",hat'pijen, roals de SllUlClard
Bnnk, dan blijkt het, da.t ne winstl'n,
die uit .Ioet land gaan en waarroor
Zui .. Afrika geen quo pro qtKl

krijgt, het YerIiClhil tuso;en in- en uit-
voer meer dan l"ernietigt.

Voor OOt expl:oiteren van d. go:ud.
mijnen i& natuurlik groot kapitaal no-
dig, en diegenen, die dit kapita&! T«'-
!!chaffen, hebben natuurlik recbt op
goede dividenden o'rereenk0tn6tig de
winsten, II1&Ir bet ia ook l\e()ht Ml bil-
lik, dat het land een ~ Tan bet ..-oor.
deel zal on t.yang8n, dat .-erlrregen ..."'*
door bet uithalen oor delf.totren 1rUd'.

door de bodém verannd w..-dt. Dit gddt
de gowlt- WreI als de diamant-indn.trie.
Na de oorlog xiin door enl<ele gou~.
maat.;chsppijen roods enorme winsten
gemaakt op het ui~en t.a.pit,aal.
De Ferreira. maatschappij heeft bijv ....
dert 1002 tot OktoOOr 1900 aan diTi·
&nde~ uitbeItaaid 2,565 percent. de
<Town Reef 1,869 p<Voent., de Durbell
Roodepoort 836 percent, en 26 a.ndere
over de 100 p<'roent. De di&m8.ntmijnen
hebben ook. gedurende dit t,ijdperk di-
videnden van 500. 800 en 1000 percent
uit.bet_ld. Het i. dUli duidelik, dat de
mijnindtJrtrieën in een flOl'El'ende to..-
.tand .ijn. In het a.fgelop<'n jaar beeft
één m.aatschappij 300 percent diviQend
betaald op hrt uitgegeven ka.p;t ..al, en
... n n.ndere 220 percent. Er &ijn echter
vele maatschappijen ,die goon dividend
IJt>t.l~u, en EeU. sommigeo, die geen
rnijnwerk. boegen!Ulmd. doen, Maar men
..-oot, !lO(> bet floteren van mastschap--
pij..-n ooms IJf!w'etrkt wordt, ell boe de
Mkken van enkelen .. orden gevuld tot
naneel VMl de dUp<'n, die zoda.nige aan-
delen k"P"n. In de Laatste pur jaren
zijn die dingen zo grof gedaan, du.t. de
buitenlandse geldbel~er geen nieuw
kapitaal verstrekt tot verdere uitbrei·
ding, En geen wonder. Maar tocb blijkt
uit de enorme winsten 'ran sommige
maatscbappljen, da.t de gouddcl-rerij
uitstek:end betaalt. als de aaadel.n niet
scbandt>lik Ter .....terd wont..-n of "wen·
dclnrij plaat. nndt.

Maar hoe steek:t hierbij al het feit,
dat hier in de KAapk.olonie de publieke
inkorn'!lten minoo. xijn dan de uitgaven,

aangenomen t.S ... orden, indien er op
de plaats ~~ water ÏIt om de i.n·
.troIttiee uit te Tooren. De" Friend"
denkt, dat het verantwoordelike parle-
ment va.n dt' O.R.K de 8trijd tegen
de brandxiekt.! met - deselfde ijver
voort ul xetten.

Aan onze korrespondenten,
Bij htt begio nn dit iw weneen wij

opliien ... enib_ UkeD onder de aandacbt
..an :alle korreepondenteD breogen. AUe
.tolt.en voor de ~111 hcatemd, moeteo
met inkt ~bre ..eD zijn. Potlood·oobrift
wordt "'M.k ouleesbav, Tooral a18 de poet
'fan een verre aflltand IIbmt. SoIDtl be-
derven de sett.er en de i }>rOeIlezer bun
ogen om bet dolfe tchrift' te onloijfereo •
Wij kunDen dUll niet ondernemen eea
kÓlT(!5pJndentie ts pl... tlIen, we[lr.~ niel
met inkt geechreveo ill. ;

V-oolta IiClnlj'fe -men> ineen cp eéo zij
van bet papier. Een ..,t!.llr hn de acbter·
sijle no lult manuskript onmogelik
achooo bouflen, en eom.e i. bet nodig,
..ooral wanr.cer grote "ellen rapier ge-
bruiU worde", bet iD twee of meer stuk·
keu te verdelen .. Met papier, dat aan beide
sijden beachre veo is, kan dil niet geda.ao
woden. Pari.r &an beide z:iideu be-
tlChreveo, veroorzaakt GDnpdige moeite en
t;jdverlillll .oor de reU",.

Een derde vereiste ip, dat el.keen,-i:ij
bij .. hewi. van een BoDdetak, afdeling. ,
md.· cf ocboolraad, of ....ie ook a1,-in zijD
acbrijven duidelik 1:..1 aangeven zijn elgea
• .. m en adre. en ",oorQIIliet ui Yergoten
de nUIIl nn het dorp of h~t distrikt te
melden. T.ns ontvangen wij verschill ..n·
de veralagen en korre8pondecti8l!, .... rv.n
b..t zeer moeilik gaat uit te .inden "an
.. aar se eigenlik komen. net enige mid·
del te ODzerbel!chikking i. aom. de lj em·

op de postzegel, docb dese is ecms so
onduidelik, da! het haut oamogelik i. uit
te YiodaD .. aar de hrief gepOIIt i.. :0.
redaktie plasht geen ttuk iD de lloerant,
t.n£ij z;e weet van wie eli van .. aar bet
komt. Weet zij dit ui6tt dan gaat het
atok de korte WIll: nur de Inipperm.and.

Nog een puot, waar"p .. ij .. "n",n te
wijzen, il dit. Men acbrljve locb llteeds
t.lIe n&Oleoduidelik. '?it geldt ook t.dv.r·
tentieft. Wat n,en "faeey" bandtekeDUtJe'a.
.uu kunnen noemen, deu~ hier niet. AI.
men zijn handtek.ning, d~ moeilik n. t.
make en DOgmoeiliker uit te maken ill,
gebruikt, dan acbrijve meo tocb de naam
in g. ...oon acbrift daarnlll8t of daar·
onder.

Voor!" beden ke ID en dat een venlag
van een gebeurteni •• 1, mosterd na het
maal komt, ten.ij bet dadelik wordt op--
gesonden.

Wii T6r,trouweo, d...t alien iu het vervolg
op dese pUDt.anzullen l6t~n-in hun eigeo
belang-om teleurateJling eo onnodige
footen te voo' kOlllen. Het geeft de zen·
der tocb geen moeite.

MARKTPRIJZEN,
• KAAF8T&D.

SI Dec" 19( 6

" ,d ". r
007 080Perziken

Aal dappeien par
lOOlbe. •••

l!:iereD...
Boter ...
Hoenden
Il:eoden
Kalkoenen
Prnimen
Gan.en
Abrikozen
Ui..a per zak ...
Pe ....n .. ,
Limoenen
ZuurlimoenelI ...

0 4 0 0 4 0
0 9 0 o 12 6
0 0 10 0 I 3
0 I 6 0 4 4
0 ~ 2 0 3 3
0 3 6 0 7 6
0 0 4 0 4 0
0 3 0 0 4 2
0 0 2 0 0 6
0 3 0 0 4 0
0 I 6 0 Ó 0
0 8 (l o 10 0
o lO 0 o 10 0

z..&o. de goeverneur DIIDI
dag ochtend hi~ aan "all J.oIw,nei!'1
burg, ..... r hU een be_k
bracht &&Jl Jo:r.d Selborne .
trein kwam om 7,20 's
rivier &an, 'Tanw,aa-r
.nur N",,·Iaruh. Lady
is Dinsdag met de
u Se.xon," ....0 Eng.land

VeneheDeD Zat:erd", 1l'f0Dcr weid bet
laatate li::oqert ia bet atadlwla a1bi r
gea'eYen 'fan _ kODMrt .ieUOen dat",el
het1U1glte a1:.ïju.. Het eente kon..erl
'fUl due reelra werd gegenn op 25 Julie
1006. Hoe ... ~aam bet voor bet pu-
WiM la QUI in da plegeoheid t. ~j D tegea
een ier~ prij. beerlik.e muziek !.II
bOreD, 11&1*Ier het er oYer MIll SÏ'jD, dat
de mede ...erker. da bllD "",,-reD l'DlIt "el
'I'II'dimd bebben. Met YtlrlaaaR wordt
aatllumlr WMl' llitgeaiea naar het tiidatip
4at bet rollend ",-0 begiaL •

'.

HOOIMARKT TE M
publie.k wordt vriendelik uitlllll.,.id
belangrijke ver ... ~leri,c"
bij t. -.rOIleD
Jan~arie a.I., dell
de _k bet:retfellde de
land te beeprekea eD te
~latiee le mak_, we ~tOOI~

lteoWng .... d. markt. geven

MAGIST-RUTS WONING
-Naar de lO Alieea Timee" me".k Al
de reprillg zeer -.rMnlCb.ijalik I.a Ii.et
Diwwe et ..derdeelte, boven de ~-
lijD, aan eie weg Tan Alioe Dur Fort
Beaufort, eeD pielt Qitki_ "nor ha·hou·
wea van een magiatrv.ta wonÏDf. Naar
men ver .... cht al in het begia ....an het
Dienwa jaar met de bouw wordeD becon._.

TE 'KElSKAM.A HGEK
.ouden ....an dagen dat de ~ena, die
ploegset_n gevallim ~ijn, alec.hta
leken kUDnoo .. ord.eu met de.
10 ot Il jaar geJ.eden vielen.
er bijna elke dag gedureade
pilar .. ekeD, ea nu en dan
regent .op een r.ond~lood. Bij
de ri.iereD andoorwaadbur
moeilik en gevu.rl!~, ~m (lver
rei.en.

.; ....

-<-".

ONDERZOEK NA.AR DE
OP DE KATBERG.-Wij
d" "Alioe Timl!8 ", dat de
ten beeft om door de
vaD Fort Beaufort een

ioatellen !laar de oorzall.ell ~il~_brand~ op de Katberg. Het
een !IOd.nig officieel ooder_k
aan, doeb zegt ware te zijn .an
ledig persoonlik oader_k, SOaIa
gODnen door de beer Adendor1f,'1;, 'W.

BEURZEN IN HOLLAND.-Ilet
Ituur .an het Itudiefonda voor Z.
den ten in Hol.land heeft bealoten
v<m:lerin(l nn bet .tud.ereD van A[nII_,,'

dera aan Nederlandee' H.OgaJCboleo
eeD bellrs van.£60 des jaar. ~ltb&ar
te BteUen, sodat er
het Bet man Co.tet,foJ~da
sijo. Het Btu1!iefo.adlI
een paar Afrilraanden, die
willen koweD .tuderen, reech
geugd.

DOODVONNIS ""'IU',A\"11
u Trao.ke.ian G'uette"
res. mag, aldaar
dat bet dood vonDi, door
den rondgaand hof U'~fC"pro.
natorel "an het 'raamo di..t";'cP1
zal worden
nellr bad geen termen
Tan bet recht Tan o..".ru.ati""
maken. De
bevonden ua moord en ..er·kr,.cl>·8oi.,

\'m.SOHRIKK.ELIK
·Een verschrilckelik

aIgCt\pedr.l iD een dorpje '
Daa.r ,..ou de doch ter van een
de boer in bet hu .."Iik
k.e." Kasimin....k.i.. een
oon gew=. minnaar dreigde
~n als JIJ} de verloving ruet
Toen zij lIAll die WeDl
volgde d:roighrief op d",,'i.. l,ri.,f
zelcere dag !SChoot de
naar op het jonge pllAt', terwijl
wan deren ........ Into_n wns de
heid V<I n hel m..isje op de dUUT
sland Wjzea. de ontroeringen
....n aanh!>ud ..nd .. onrust,
d.., P<'fi kl.eht bij d., politie . ,
en d.. d.£l..r voor uolter.. tljd na., de g.
vangeni ..... erd p;e7Alnden. NJlUwelib
"' .... r I,.. b..p;on bet dreigen ""hter op-
lIi~u" ~1nI~" tijd geleden kreeg het
m<'lSJp ....." nau..-' ... en stelde de dok. ." .._
t~r n't <bt het le.v~n geweken wae.
Middf'I~,.,.iJI "-!IA KJutiminski in Bu-
~t illk0p"n i()i"n doen. Op het be-
richt 1'0 n <If' d(>O<! van zijn _loofde
k....,t!~ hij in ,)I,'njl t.-rug, oveNtelpt .
v_n 'I"or' HIJ hf'! lijk toej(el.ooten.
n~m,n zo In d. 7.,,.1p:etroffen., dat
voor zijl) ",."'and begon te -rrezeD.
~Il g"l.tó'lI. trok hij een TevoLver 4$
legd .. d,P or tafpl naa ..t de dood1ril4
Rij Ic"", cl .. lipp<'" cl", doo .. en ach"",
....u bn~fj., d., bij 7plfs in 00 dood· ...
van .ii" geliefd .. ,,;I<k. g'1!I;Cb.eiden ".."..
<len. '[""" vott .. bij Il1Pt rijn l'inkerball.d
d.. hand nn h..t mei»je. eD «hoot..aieh
IDPt de rooblRrhand door b~t hoofd,
Plot-tlelinl( rN>cls de lZ;ewaande dode op
m"" e;>n !ril. De (amiliel~Il., die op,W
hOT .. n Un hl'( schat _ren .t~eW1
dei nod.-n onttrRt terug. toen sij iJl ct-
!rist. de jonge VMQ'" ~a titte.a ill
baar dooQo.kl ..ed, wijd haar 4I'lDen ~
fMId.een uit de Iri t tracl!_d.« u,.,
moo. F.en.t ~\mll tijd lIIté __
mm beat' te bel~n, en' ·114
lie ~oIlr.omen bij h.... oo.lAlItfliiiia
g~, dtoob zicb
noch lrO)l ~n.
Tevd; ~.-Yen t;.o. he!di~IJi.;""_·''''''



Londen SJ Dec 1906
m la ID &hotl3.nd
de begon nen
et verkoor op de """"""",, ..lr
nMUW g~trQmd k<
Il De passagiers werden
eboudon
[)rie IokomohM'en die ~be.>Tden
oenschip te maken werdeli 'Bil de
I geworpen

Totaal voor zes 1I1cltets 96
Op do Wanderers opende Gnk

wnland Weilt hun WedstrIjd tegen
OrlOngII' Nu 4. wlckots voor ,10 vef
loreu te hebben en een tOUill1 van 153
voor het ,erhes van 9 wiekots brak
de t ijd voor de lunch 88 I'

-Emnd 'p€"'lde een mnmgs voor GIJ
en \ erh ..v. Il 11 Olver l5, eu 'VIllli or
(n""t UIt) 1-1 wa reu d~ enige a'1-d re
srwl, fR, d'" dubbele cijfers hanldeu
ne mrungs vnn Grjkw aland W. t

,I t en met ]tiO r ins WInd or tnu a k,
te 1~ tel'11 Ijl Fletcher niet tilt was
voor IZ (,I" k
) runs
1-911 ndr-rh I brak los voordat

Iwt spel voortgezet we rd Pil dt>
st rr] I 110{' t wordeu IIltgestpld

fallop en (Ilr8tt, Bepertt
OUT HANDELAREN, '

SOHRIJNWERK ,
NT.

Londen 1 .Ianunrie - De Iaatet e
wedst r ijd 'I1n de zo suks~.volle toor
eiudigde ongelukkig voor d<lj Sprtngbok
ken die to C rdiff du grO<kste neder
loag INle n van de gebeIe Itoor De
"elah over won nen met. 1 goal 1 pen
alt) g' al ell lrie t rres l~1l nihil

De toesta nd VlU! het" ed.". II as met
ten g mst.e 'all de Springb! kken daal
hPt gel egoud bad ..n de i rollel ,.ach t
en verrad ..rlik wns De~tlg duizeud
per, I en woonden de w.d,trIJd bIJ
De Z Id Hnkuanders ,"ail:del or n iet,
In Olll nail de weke gron,* te gt"won
ue n De Spnngbokkell ~~eltl"n \OOr
de P" 12'" teg~n de stond en "",d<'11
door de t ak tiek van hun t~gell"taoder,
0\ er t Hen De for ....nrd..'i werkte t

met ~ezalllf'll"k en de ,le .gels
wam-deloos hoe lel de Iorevur ds
ter \II ren ria n tie backs I

LOl len :Jl Dec -Berc~ IS outvan
g' n dat J op e KlI!!~ her~tellellde IS

>E KERKPOLITIEK IN
RIJK

fRANK
i

samen werken
Na nog over deze zaak te hebben ge

sproken w rdeu de voorstellen tot stem
filing g~oracht Het voorstel van de heer
J v d Heever" erd met meerder hei-I \ a Il
sternmen aangenomen,
ue vergadert ng glOg vervolgens over

lot luozen uo nteu we OOStUUC8IOO"n
Ala koruitee werdon gekozeo de heron

I S dil lOlt Veolont VleI No I W S
S 11It, Venters \ 101No 2 P fi du Tvll
Karbonajes Kraal N J Lubbe Bosch
d In ellkQI', J t;truwtg Gr8sfootelD li
I rt tons lhat Viel J v d Bedoer
Kareepoort J v d \~ alt, Groenpoort J
S Hmll 41U;AU lplfoute'D

N iets meer 'oor de Iverga leriog ?IJocle
I ed a' kte de I oorertter de vergadblwg eu
verdaagde

liet g"-Wlcbt vuu grul"S_T'WH I" ~
TIlichine I. 10 tou ell zaJ lopen v.1II brIef "erd ot li lUg' n J
3 tot b tnllw,n [>er uur, de tocslillnd laudmeter &Cg we l<Joe<,,,,,mtor ~
vno de "eg UI aanmerking nemende, rCJWontligrolldf.'tl I'UZ un. ta 'I ,

n "al von 000 tot 1 uoo lb koleu In \\ rd lot n om de !:.Mk Il I I

10 uren ...,r'orwKeu den ''''11 de voorZltt r en de he.. r ,
De oo"P' ektnll: Villi d e bnef n prd Uit iS Lombaard te lI..ton 0111 defiui u-

ge.t ..Id schikkingen met l.a.ndmet<'r Bergl
LItroeuIIg HIO onkruid Brief jle mak en

lezen ged lt...,rd do <ldu dezer vali de Stembus regulat.ae» Met OOtrt'H
II aarnd resident llulglStrant VIlli "or tot de petatre ontvangen gaf de 100
r-ester om Inlichtingen voreoel ende ntter kennis dat hij op de volgen i
vun do direkteur van landbou" en b ('- '''rgadennK za! >l101'Ste1l..n dat j

wnderW"1I t. vernemen bl"lreffelldo st ..mbus regulat.lCa 10 1\ e-rking zuil,
de toesta Il i , II d<>Ze .. Ideling op bet "IJIl bl] aanstoande afddlllg raad. ver
~..bled van onkruid kleAlIlgen

\ oorg leid door do voor-sat t r e n I>e h eren gebroeders \\aiteno
~"'ckondL,..nl noor de lt"", Oe '0' til Moorree.burl{ deden aanwe-k ro.:r ""I
ll.nn~p<non fir dat de W:l3111d r(,HI(J~f1t venters ~rtiflka8t om
1I1J1~lstrH1.t mee.gP<l ... lrI 1.~1 lordel ,ht ,~rkllJgon
cl" raad n ct Ix k end IS UIOt lt",t I,.... \\ rd besloten om al
st nn n I n .. nlg .. Il Itleh~ .. pla nt e " r rill( lo .... nden aan de heren Walt.>n
~t prokl uu .... rd of au der- .. " 111 cl ,'" on !UIt heli meegedeeld "",I werdec
ifd e 11l ~ 'H'lke specia le Jnaatr"I'"I"n cl; t ek, naam van de .... nter voorgele~ I
"e-rplS<n U t~"N",,,t te .. orden lI}(J('t norden ou de certzfikaat v.:» Uil

WP!'; van TUll's BII,,,r naar Ler i as g..rellrt worden, indien goedgekeurd
kraal ~lpnJ1)rte ~.. I6U'<n ge<ls.t.-<>rd Y.1}Il naam na de volgende I ergadem ~
:\" II hn ]906 "a! ."""ulten lnnd vun de raad
"PI lUlrs bo-ren en N'Ltlg ..r~ \I Oil" I Briel gelezen van de bib4'mot<-r ge

cl" Il hp[ I eldkorne tsehap Achter Hex ner aa 1 ~edaLeE'rd de hte Dee<>ml" r
I < cr cl" "and: ('ht bf'palplldA op d" 19Ot! Ul~ betrekking tot d" l<,..j~r 1

t I"<ttilld ,nu I.. ,,"t'!; nn TOIHlsr ...... h.."Z.tn"InIl>~ lan de Groot Khp 'a PT
I ar Lel1.a~krn lJ sil. Z1Jnd() onll' sch kt lns)lIllllllllg
0'" Ol r tp rt~wn I'n gt I aarhk ,<,oor a ..not'lloord
le ,o~r1 IIg('n t n Il..t I", en ZIJ loon Rct dorpsbestuur Hopef .. Il I".,j
d ..n Vt nlFr U" lIt j!ed<.·..It P van tit ""n7" ...k om ""'Il bela&t;Jng '~n Id
(g "",101"" II erd door rand-Lid F hE'[ C .!..rLing op te leggen op II.

H I~O "" el gf"en lJ.hoorlike hekk, n Pll(f>udomlllen h1nnen de IH lieten -an

I
I <'I dorpsbestuur voor het )oM 1 ij

\ onr!; ....t .. IJ door de lt.,..r Hug.... 1'1>- Oe III'KretarIS ..-erd gel""t d" ,f""
sckolld"",rd door de heer \ "n d"r \Iu )7", te volg<>n
n' ell Ingenomen dot de sam 1~1l I Bnef onlvangen ''"U h..t dorp"l ..
LJO l()t'g ,tH.n zal lord"n om d.. 1\ "!'; !)ll1'liDj1: dat de rMd 'I"C1'ZO<'kt on
• rt>p<lrer le lIord,," U tgelocrd ou \ o.,lastlllg acht ...rstalltgE'Jl '<'al ho-
Ier hPt pz I t ran de I t>t>r \\ H no...mde dorpsbestuur nn d.. 31st"
1'llIp" ('n btot .ttn,,; te i/;""Chlt,dln na ('ember 1906 te ~aardpn
Il'p"kt e 0l' hpt certlftkaat nw raads De ",Jcn..tarlB ",,,rd geln.t I ~
Im Hugo "'''''AJ<>k te handelen,

\ oor~f>';t<ra door d~ h_r De \ '" n.. posthollder te \ ..Idnft
~e.,.kon ieerd door do hoor Hab",. ('" Ilnh) dIt> gedu ....nde 2'1 Jar
,,,,ngenomen Dat daa;r de "'li ~""" d,pnst vnll dE' raad ~ ....,...t ..,.,
d" 11 t e'p mhullj!; h...,ft II deze huurt ~9 Jaar o"d IS legdt> zIJn IUllbt
p lp 1..1111 e door <I" he<>I Bn!;o ~ en 'Nwcbt de raad hem een ~n
II..okt '''II "e "I~ ,f geen belang I toe te kennel,
Jo r:lJ I I et Ol nodtg b<;""bou I t uil De sekl'elans ,,<,<,rd ~ela.t Ilr
I ge t ppt Il I de '-" tk tt dooll lp erkerln"" t'U de ht>dankwg a
AI!!" (' .. I I del lar ueentl" BrlPf nNllen terzelfd"rtJJd de h .... r "In I

",<'(Iut,erd de 'r te UItUIlO I r7.oek ..n om een OJ>"olger auu "
n de h rel J ~ d I Pr", z en Co ,Ien ell heID ookenn IR IDakeI ,

ti e aH w..k d", ti 0 neen ('<'I",dlk,aal h"t de r,ad speet dat deze h..m "'
Jl' l t rllk 1114 \ an eeu dge lWDe l-utn ~I1SI-oe-n kan t<>ekpunen
IplllTl> I enl'" mHcht gelid" ten hu Df klprk van de ra"<l (do heN (ro.
ne flHurp 0l h(_"t t\lgpndon ,an t ~r) noog om vprh~ng van sa-I ...r
I", r \ P H Il)! r \\ 1ge ft.ner n Dl' h ..er Lou" stel.de "oor g<"""k n

J " I '" J" g "_rd door de beer Lou" <Int b ..
\ (I" ge "IJ JoOf de hf'(Jr Habl" 1.0 rt" r.al blIjven ~o IJs het ll~ ..

,1'0 Id" rd door le b,,, r Hamman II ~Is ""n amend.!ment stelde de '" r
D lt de "pphk.n tJ" w" ., t ter VOOr gesokoudeerd door <le 1
rden ('1 hpt llootge ...r Ver<feld dat het s.al.."s ",erh002c
do b('krt>t r I t~t'r .. kt \I orde II met £1 per ma. liJ

\ oor het amendement "temd. rt,
"elIer "" de sekondant 'Voor bet ""
prol1 kollke ,00n;t..,1 de heren 'fr.1.r
\ n dt r Spu. Lo"hner en de
.I,Ik-r ..n sekondant

H~t oor.pronkphke

Londen 81 Dec 1900 -ENl monster
d.,moD.-t.",ll~ te Buenos Ayr", b""ft op
~1l.tbll<lll:rt.l""e w'JlIe h.ar g1"ag.,.unng

...ri"s es prokan OVer de kprl'l).~il!e k •• n
~~t. FraMe goever n ....neut

\ ---
~ PRO.\lOTlE

Londen 31 Dec 1906 jHedl\'nrth
:ton IS tot Vlce-8dmll'lln~ gepromo-

I
D;VOER rx F.l'\GEJA"D

"ngenomen
glOg men over tot I t kiezeu van
bestunr81edeo Al. "OrlSflIJ( ''il r

deu gekozen de heren N vnn der ~[erw~
LJ "ill der Merwo B Pienaar il P euaar
J \ iljoen F Nauda. D P -<'an der ll,r"c
Oudl( Plas.ttl Tot voorzlttrr werd gultOWD
de heer N 'fan der Merwe tot aa lotent
voor~ltt.l'r de heer C VRII det;\1 rwp tot
.eitNlt" I. de heer B ['.eDllar tot a•• ,.lent
8(lkr<ltaflSde beer R Pleuaar

G<jkozeD tot d18lnkt be.tuur.leien de
berell N "Ion der Merwe cr R PIeDaar
lot Bj Rundl de hereu E N al Je D l' \ 1\1
lor Merwe
Báschn)V1nSpnnten voor t d,.tn kt I

.tuU! 1 BelastIng op duu,," le 2 lJ t
g lCreroemeot to verzoeken de I t etBI 19

VIUl prellllfen op t clodeu vaD 0 i(ed ,rtP

DIet Il'eheel op te heffen !llaar lu h 1ft ti t

\e btjtaleu
V4rder werd de wIJksb900e )iS er

~adtll'plaats voor het belIDen en vno par
lem~tlme kandJdaten bepaald (p t lorr
ten DUlze van de voor<ltter

De vergll.dermg werd lOst ~ebe j g .1
door de heer D van der \1 r" e

13 PIK:>; A-\It
Sekrutsr "

\\ OROEOIEH

'\ hF1)ELINGS.RADEN

N J LUBBE
S.krelans

Londen 81 Dec 1906 -Ill het 'pr
• 111gde Koninkrijk " er d gpdutend~ 100j
r a n anderE' landen voor een hurdp van
1<38 368 0'20 1n~€'Vc...rd ~n po de ko-
10n",,,,0 voor £126651897 1

1

\ F.RMD;RDE."RDF GRU1l.-nOGST f"
ACSTRALIE

UOI'ch luivenkop
Philipsrown, 12 Dec 1 JOS

Londen I J I De ~st.erder van
het Z I d ~fr klUll se r gbYI span ber ( Il
I{" tN' a!le t ,hap dat W ti \f r'
lek rt gll .. den eer OP<frat.e onJer
"Ing "egens 'I rend c ~ wor li I tii:lIAO
de

W .éLLI~GTON,wnnen 31 Dec 1906 -1:>e !V"an
On rt In Au tral e toont d.t Jaar ....n
\er rn.....rdNl ng !Wn .nn Ic'()(JO000
).."'PM' n

lle pbr n!!.'t vnor h t k~\rtaal e.n
er I 31 Dec~mber toon'! f'en <er
er lt r ng lUI .un £l(\() Q07 t rWljl

J '.n"f I Ipnl tot 31 !)"", '" n ,. r
"br Ier n", Ian £1 -uO f Fil .. antoont

J \ \HI J KSE PIUJb( ITDELI"G \ \"
DE JO"UI::"S 1I0GE "CHOOL

\ F.RliEIIJ",~-;[JE lABEL

, ("ra:ad

n" \\BSDrT"ATER ~nD\ BB-
GIL\. Fl'-'," I"

11 C

T_ lopn 1 J,n Fr Il'ordit bencht
t t,"ronn .... B Ir .. tt Coulls Il bet
t"'t n nster Abdv ~TlIv(,~ zal 11 or

len

A Plodukten teI.ltoou-
stelllng ln Londen

2
11
f
4
3
I
4

• ecn opgaaf van
Id, .p~I~~, btlba..IJ -

1 neB P_h D K ['
6 Il ~ 31
~~ &&

g:p.nonu"n
De , ..~.d(>rlUg gmjl toen uIteen

:\1HMFA"iBCR\

).
I
4
6
4
I
I
Ó
I
1

UI ~U\!}1I \ G

• I

Tvtaal

3~ pI
II b pt
:l4 P
30 pt
3 pI

bó3 pu
~I H \t I.;BB l R \

Curne Beker WedstrJJd

....UL()'> IL

i

J
\ ENTEH PBII II STO \ "

BpoorwegontVlI.DgeteD van
Spoorwej!'en over de _it gEteilildldlfli
Dec 1906-

" D Snooke b Tom 5
Rorwoon c 8
Dl !ford c pn b 0
8 J Snooks c

clair

J

1 i~ ~.

Veoter nO 3
\1 k.8terfontem
1906
Een kom tce <"ergader ng werd vooraf

gehouden door Iet 0 de kIOtee om oude
\frkzaaml eden te r gelen
J)e voorzItter 01'80<1e dc vergador nc

nH ,,;ebed ootlllen der vor ge vergarlen.
g6)tZel got'dgekcurd en !l€lekeud
:De heer G van" urtll otartte Z Jl ach

e.-stall 1(0 , bsknpt e an 1 Ih ele 'un
I\n i I 7 s d [Jc Itper 1 [J d I le., 8

érklaarde nog n t gtkoll"" t errl le I IJ
lte:n De 8ecreta,," werd Kala<1 de a hl r
."Ihge lenen kanDIs te geveil rla~.1 k te
nlheten betalen EnIge nil u Ier ~wlcl Ige
werkzaamheden werden af,,"tlhandeld door
I 4t onde komitee waarua met febed ge
.I"ten werd door de heer N Lubbe
,~1<relan8
lVervolgena "erd de algemene ,prgade

nps gebouden
De voomtter hattte de vergadermg

W'~lkom en gaf ZI)D bl JJscbap te kenDen
0ger de grote opko'loet A I. Dleuw hd
~ltfnde IQ de beer Ct!arel .. enler Groot
verlang
De voorZitter 'WIlde de gevoeleos weten

van de vergadering omtrent de gekombl
nl,\erdedltltrlktsbeatuur vergadcTlng gehou
dén te Pbllip.towu betrtffeode het af801)
d~n "lIU Ulk Venter nO 3 Pilllrp8toWtl eo
a~Dexeren aau Petrusville alsmede de
vtrandertDg ,velkO<lllll .:al plants VlOden I
bj_}t dletnkt8be~tonr De beer P S du
T.Qlt ZClde dat één ~"TIonlle dl.trtktsoo
a£uurl!ledeD de beer N LubbP tegEn" oor
dig .. a8 bi] de gekombloeerde dIstrIkta
biI.tuur ~nl, phoudeu te phlrlp'

Pa .....gJers
P&kkf'twn en~
Le"ende ila ve
Goedéfcn en

Mmeralen
Posterl JeD en z

,....
West
il

20372
1430
1620

9099
1302

j H "~ntldwf tp ,,,rT
J at D.311~t..aan le ,er~l

I('-nng
De '-fkN'tar'Y ..<tppartRerde d.a.t d ..
r ( cl r> p • " ..""hro.en had

lo "nd... oor 1.-.....no(>tlllug als "~'"
"nl Ti'11kornct I OOr :\{jddlc Z '''Tt
.0 n I

WeId b<> .. lll .. 1l rle o...no<>tnlllp; "JIn de
h""r \ ( f:,te~n "an D">pl-rVl~r ,<,oor
Ir P')'lt e ,an tp bev..!<'n
Dp ",kmwns d....lde mede dat <lt'

h""r Il Rml t< MDge~t..ld IS als void
k rnpt roor Honmgberg veWkorntir
",hal'

J), "kr'" a.' rer,,'Wgde de zaait.
la-t ~('{'n Rntu oord ontvangen werd
van dr BOllX ml't hetr"kklllg oot
h..t te "'.... 1 ""t.naW.. De sekrt>-
Ian' tiffin .. \ "rd ..r moo" dat hij ....e-
de<!" mM. dr Rou za~ ondeJ'ha-ndele»
en " .. rl' ""hu.., dat eeD "e .... ffem1l.g zal
!1;_h,ede-n

Dnef ontv ngt'lJ van de hool' G W
Bteyt~'" ntuDen de boedel W CraDko~.-WffgjiélAdiiit~
bek~nd nuk-end.:,. A3-n de OOwOneT TM!
bet 61gendom om de 'XanthiutD.
nm;um ' groeiende op de plaats,
t4l roele.n,

Pa.ssaglEln!
P&kketten. lID£.,

Levende Hne
Goederen en

Mme:raleo ~:~I~~~~~Poetcrilen, en.. , •



", DE ZUID-AFRIKAAN VERENIGD MET "-G. 3 ';ANUARIE 1607.

TAK r, HAY; .. •• 11,. ..
UI. .. 1tIIIaI. UUL ....

T~WERK: , _, dat dit

....-as. en de
or 11& .. eel

te bobben, In
fQUt W L!I ingeslo-

mt Scbotla.nd ontboden onderwl.JZ6rs.
Z ExcelkulJe verIdaarde, dat het
ogonbllk gunstIg soheon osn vol effekt
to geveil aan ZIJD bevelen,' eo hiJ der
h...ho gt>l.astte. dat, tit> Engelse taal
.Ut>!IUJleod 1~1 worden gebruIkt IU .. 11.,
judiciele nkten en v..,-nd,hngen, het
ZIJ III .I" hogero <Jf I"o,,,,ro hov .. n dozer
l\.OlOIHl~, en HUI us, de h.to .lanuarie
'JIl hot jalLr 11:127,' wus de opschud
rllIl;.!; zeer f;root. Op de Jd" !Sopu'",
f>. I J 1'120, passeerd .. u de lj raaff RpI
nt t....o heemrudeu OOD resolutie, protes
t ("reo(h" tf ge.n de dude like un: oerrug
vu n lu t f njl,ol" ell le'OIden hun rel"g
"awe '" Dat men IWL ,>diter niet (e
j1,en do f:n!(ol", t aal, a b '1.J<:I"ntg, had,
blijkt, lilt IH'L toau "unmu ë n bes.lui t
ZIJ ,,'rkbard. Il, dat, da Ir zll u., 1-'11
~cts" taal ruot .v(,T~t.ond(,"ll en onde-r
d(\ mouw 110 01l1st:'tl)dl~h(~pn hun w irk
n iet, III 1--f bohorou konden doen ziJ
j!.i uoodz .nakt w lfl n om ontsl~ u' vra
;.\"11 I Il hpt ,h-t r t kt wlf \I ar en or
"ltC'ht.s t,!,nkf"le };nj.!; ....6en. ml \\e.lnl~~11
\I, Ik" die InaJ Verstonden Dat d.

K \AI'~ llf.'1GF.L!"GE"
(lt I" llos b.,,,,,hOld IS af "uda.a.nDe GeschiedenIs onzer

Kerk.m Adres Rijdende Politieman. !:\otulen •• m ge"on,' d"...."a.nndl'iwp
blJ06nkomst. g..houden op 19 December
1900 TegenWOOTdig 14 le&n

Bl] ~gb<'Jcl van d.. voorsit.ter, die
voor hezi).!;!r",l U;UtT de Trnl'lSvwt rs,
wen! de heer JH, III d~ W(>!ltbu12;en
aJfl'.mloon tot wuarnemeud 1;:OOI7..Jtter

I("'KO'E"'n Do "ti gilt""" ng werd door ,le
Ilt~'T I I &hollz !lIPt g,.bed ~t"OJl'",d

n.., notulen VLn di vOTlgP v~dpflng
w .. rden " .. I",..,,, "Jl bek r H'hllp;d

De Iu ur J r. H ibbert, ~,f hot \ ol
~p.nd \"f"rJlf!: "l.., afgl?\ iardigdo IU1..f1.r

de Jaat..to vergn.denng 'un ,J., afd'&-
liugsrasd

1 7.'J we'g<<N'fl laU het ,er,.ot4;. t..
voldoen om hnn not ulen Jh 'On' Land'
te pWtloOTl

2 L17.",ke hes \, r7.o._-.k, dat pIk., p;rU'ud
8lg<"llaa.r t .. et" hondv-n gratts 7_•.,'11kill nen
II vnbouden wan" Z1) ook n .. t ,....,.Iaaj!d

3 H e t proklumeren van , ..ker" ]>'MCII
10 hl t drsinkt \I.,..d t"T"AAetrokkpl1

De heren I G 1,11bb(.rt~ I, no.""
grnndp-r ~t<t-,.Jdf'O \OOr dat de ...., kretaris
andee-rn ,,,,,,t eau (\t i.IHl.,..rt.: t akkr-u hun
me-dew t rk Ing 7...11 \'Tagf"n f n ~ lf de-
liugsr- Hul aOd~'-Tn1AA1 t(> \TU.g\ II hun no--
tul, II In On' I.JtIl."d tf' pl-a..')..t~'n \.JID

gt ..norm....n
Mltl Wil..,!; da.arna over ~ot hC't l\lw.e-n

\ a.n ~'t._t1 \\ IJk!oo.Qei.,""tIlU_f \"'001 dp \ Olg("l1dl~

tlO'e J,..,..'11 Dt' h.",... P J \, nt,,,, ,.,..,-cl
hf\rk07.(>-n als \OOl"'Zltt.er Verdt"r \\enlPlI

g.'kM""" (.ot ,.,,,,.._vuorz;lttOT d" IJ...... J
J Scholt1. tot ~,ru< de IJ....,. J ('
, • nt..f"T tot. \1C(~krt'lotan-s ~ ht"P-.t J
,\ \~ Il d<"r "\\ ",,!.hUlzen, tot. 1,,,,,",,0 \ an
h~t bestunr (I<- bH"" J H \n Il d....
\\ ."UllIl7",n D TIo'>'Ouw pn , r.
H,bt--I

AI. lfKm an rd Ip;d.en noar b",t cl,~tJ litt ...
b,,"luur I\""rde" 1<""01,( n d(, I.. reo P J
\, lit.". n r G I!'),!x<rt ,Jy, ""klIndl
cl" I"r .. n J 1 ",-holt"l1 D It.:..Aou ...

Dt- \---oIJ,l;-~"''IIdt nH' u Wl I. df'n 90. roPu op-
,,('rt hV. l(~£"I S <"Tl ":1..11

de
luatste

~ll
0" hoor Vosloo spr a W toen over de

¥hool,."t "'I r...deo .'uz Hl) \l1L~ vun
~e'''Uel"n ,}u~ ook daru Itl \orBJldenn!,"ffil
l11oo~teu kQf(l"o, hl) ,,~, m't !lIet eens
tuet. d~, """d<l,, 1]IiE" cte~ ..,;hoolrruicll in
rromm'gR ~"v'~LIJ"n, daar scboolgebouwen
~ .... lon oPl'\..trokk+"1l \I~lke zeer ,......1
!ro.;t<'11 '" III ,d" ~"'ILIl,,"Iu.ur Ol' de
1>0"''''11 :""udil," ,Irukk..."

Daarna dankte de '"09' zn.ter de hoer
"\ oaloo ,0<11 fZl)n (J' erkomst. en hoopte,
!litt I... t met, de 11l.U,W ÓI ..... I zou \I ,.z.t"ll
dat, lUJ (de "'_'Or V""loo) ulhier In all"
D110rh'1l 7J:lIIl !v<m<crujnen,

l)e. notulen w.vdun toon ..r~lallddd
D,> heer lj: Wlute '"l'rwcb1: d", ver

""rL",.,n" om "'jD rapport, re ,~d·"'IllR
Yll.J1 ,.olveJ"("lllgJnl!: le Highland t.> LLLPO
onm;t.ll>1l tol d" vol~'Ild.. vprl(adNlIlg
:roog.",tlla.n
0" "elln,~vlnjl: \ '" <ko neer (j du

Pr",,]) ru bOlld<,~Ia. ..lln~ k wum In b<...
h ltl(lt.:bn-K IlK, \OOl"'ZIU, r JUt"'tl-nd~ aat
}H t t)nn)(>J.~{'hk w is ODl (fr nu I ...t~ :1. ..m tJ"-
W'Ioll"lI ti sa.l f,lf 1Ic:t.-"__r~\ 00(' ~ 111\ orrk TI ng

va n dl" ""'1n+t,III" alr.~ h"" r:.agd :lJJll
U.. k. nlll~"""j£ ,all d" """ r M J

lAJmU:lrd Ol <Ir polth ... u.mblt'1I1H Il k" 'ol
\. r "prak,' Op vooffitel \ an M ]
J.umbllTd- l'!III'\O'lhl\'CJlt " ..'rdl lx ...lot('n
r<'" ,kpu IJl tiet I'" ""'nOo'men "Ill d" plan.t-
fi{"hk.t"lo pollth:~ tf\ onttllOPb n ont hun ~n{_-
\ Pil te I>ndl rwpk ..n 1)., IlPr< o]\I J
1.10mb t!ru t lt f.. "hlT~~' .'nlt n op du::.
kO-lllIlll"ll;fl(, ijt~n()l"_md

De \ olf(pPltp hM;chnlT'In!"'plll,t'91 ". r
d. TI t,()('o \oorll:psteld

)'tlill 110 , P ;11OTOf'h ~J
T.,I~gr Lr,.-;1"l) h.>J,ort'n hl' .. 1< ~ln).!;t'I .. , ell
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Up ultllohgwg \&u t:nkele kwameD
heden avopd een aaula.1 \fnkaancif'rfl ~n
hUlloe ...an de heer II St" 0 lliJPen tol I,et
I esprea.en van eeu gewi htl~ Jnder

" erp
'\ ~d Il door de lwer H S(.\ n uet doel

Ier IliJeeoL<olllRt w.... mooegedeeld, il I de
opn~ htlUg' V&iJeen afdeh:l~ van de \frlka..a.n
der nond deed I J het "orst.el 0111 \ "or
de goede orde eeD voor!0IJlg I"'.tllilr voor
dIe 8\ ond le I enoomen Algemeen '" erd
dIL ~oedgekeord eU wenl"n VI) lr dIe a' ond
gekozen de heren A J LIebenberg tol
\ oonltter eu E L: d, TOIt tot selrret.e".
Beld.n heten Zl lJ J, •• ,,~ ")or he
avond welgevallen

De v IOrzJtter lUi een paar a.rttkrlen ""Hl
de "t.etuten \ an de \ fnkAAnd~r Il ",r\ v oOr
bptreklung hebbende p het ,'Il / teil
afdeling

~lgc11leeo \li, enl :lAU de I Ct!preluD~
de w.nl!€11 k held ell 'no ~",&kel kheld
gODOlllen Enkelen 14aren t..'r w<.:1 \ 0 r
maar W11deo ilev'3r een of twee \\-eken
wacbten 0111In de gelegenbe! I te ZIJL '" k
andere ID het dOlp en d •• tnkt let het
voornemen ID kt)n0l8 le stellen de lIleer
derheld vond hel e\;}lter tJE'ter om
t t de opn htlOg over li: !l"an.n
d.n ok n~ If n dn kke d,skn .. ,e loor de
g-ehele , ergadenng be.lo(en werd

Ann Je ord. werd nil gestel,1 het
..all een UItvoerend bestuur

Met weerderheld vao !ltt.mIlJleu "enit n
"eK zeil le heren W J Sailer tut voor
~ltteT \ 1 Llehenberg \tl('e \" HJrl.ltter
\\ dief \ enter Vl "6 8~kreta.rl"" (.J' 1oubert,
II "te,n I"'per Vent.er en J HIlI.",an
sr oellretarlB die "lien Je b...'f1oellllDg MD
... ,udden

~an }Jd be.sttJl! wer 1 \ t:'rw jlt l)

spoedIg rnogehK eClI l'llolllu,"" .erglldenng
te I .Ieggen 0111 de ~po~i e1oendo ?.alpU te
re!,lelen "la de beer Il Sloe' u dank be
LIlIj(d te bel ben v,xH ZIJIl beLOonde gMI
VriJheId, werd deze goed bezochte en
Leven" il'oed ge.laagde ver~enog do.,r de
vnorzltter gesloten

"orden merk waardLt?"e dagen gewoon
bl! ID de J!lJIJ"l>Qakeu l\aogetekend,
_ Hopen van gil.Ol<6rbute dat il Decem
oor (JUISt de langste 'lag) al. opnchtlDgA
dag der afdehng DOg zeer lang herdacht
mag worden

Q,J<:i. zegeo ruste op de AfnL<under
Bond (n op al "'JIl afdehDglln
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11I.l~D REDT" KIND-Dc Leader
maakt meldlOg vaD het wolgsDde voorval
da~ nolaag" te Krugendorp pl1l4tB vood
Een gekleurde d,enstbode glog aldaar, Z<I
Imdt het verhaal, eel) .....llJkel blooen om
eOljl;e Ulkopeo te doen eD het de klod«
wageD kID<!Jeer lOOp de tltra&t
.\&&Jl de beweglllg<C<Q "aD de kleme

wagen JO beweglog eo Itep
af Een bond

n 1110_1 te,. ).!;P\t Il

OIt~:tA)llri~ r.. "trdl(~n"lt ..

If rplH.:ht "hu>n In UJ
')0. \. lW"! gf" tan ...r.-..lhnQ; nUit hM

pknm' Ll I ,.!:t-L':Hht cl lt J\ g,tJ.egpnbf'H!
I I 1 \ ,J IHll t ..." \l1Ton het beol.Jt d. r

! n ....t I....> t \:lt t.~ rnn.kPD
w"'t rllk Vf"T" , .. ti

Dit '" ~n1 (-'lH~.!l' JH.rpn
Ivor _"t lj k( nr.I~"t'"\.,n~
"".1,.,. ".rd i>P<;< hOIl" cl Do i(<><'Vf'l"
!1plJr proklJ.lmf'ltordp d.",t .:JI .... [lan (l,t
l"t"':,::eT1n~ ~er,cht'f'i doh.."'11Olf?'ol:.e:n m()t'l.~tpn
~,.,.(f.td ZI)J1 ,n do Enp:oI-" t..'W.1 of 'rpr
Tt'i'.l'ld < In oon Rn!l"l"" ..."rtnhng_
-.la ,r ,li" amiNe ~"""hrtfton ronder
ol1deT<cheid Z(}Ild"o ... ord~ teruwr",n
,1"'Tl ",m (teg1l'DeD, door ,ne "'J !noch
ten ~IJD lllp:_,doJo '

r.. n nil li' 18lf.!,

H

AA"G"AAft{1L ,

PURGEER MIDDEL DER NA
"Cahrormll Syrup of Figs" geeft de kracht terug
aan de verzwakte mgewanden, bevrijdt het bloed Vlill

onzuiverheden, geeft kracht aan het z.enuw geste~
en brengt de werkmg van le. er en Illeren m orde,
mdien deze organen wijzen op een verstopplllg
kostelike genezende werk mg van "Cah£ornta S)
of Figs" OVel"WlDt gestadig de llelgmg tot V
de Verstoppmg.

II aaa .... audit, "1111)1 IIl'trGllwnar
IIDum ,IJl slIuk, zacht val w.rklll, uRltlUAi II IIV
Het meest aangename HUismiddel voor ve. b1.0pping,
slecht "erkende lever, galachtigheid,
neerl>illchtl!§heH:l,koortsachughcld, gebrek Mn

trek, hoofdpIJn, en alle dergelIjke ongesteld
het bl'engf spoedig gezondbelol ectlu .."t,
een goede gee",t terug VerkrIJgh<l<'lr biJ
ll1 t'\\ ee grootten,

AAIGElAAI, ZICHT EI ZEIER.
t

Bllllal81. RII_lelai.
I tUUIN ..... Jl 'IL fISt WIll.
..... l .II IL lt "..."'1'lI_ltl e.u.... lIIIItIIItII na ,..
••lIl .II tiL -II1II" ""I WillII twee nl

t. lUtStI ....... "111111''' IIIItIatlllel.

Dlratt v.. ft F.~ 1Mt.......a:. WIM' - -
.................... II v FMlrtbat.

T ....,.,1I8t.

De Coventry

Petrolene Gas
In, .IUPltad. Idres: 11 VOl DOIP,"

Petrolene Gas geelt de goedkoop8te, meest schitterende
verbchtmgl en verwa.rm1ng8 vermogen die OOit un ht't pu
boden werd.

Bet apparaat IS automaties, werkt zonder geraM
ID m8tallatle. Geen toezLCht 18 nodig. Gewone ('ras
worden ~brUlkt. Het gas 18 met. ontplotbaar en IS vnj
voor de gezondheid. Er 18 geen ophopIDg va.n het ga.s, dat
produceerd w<tdt OJ.S het wordt verbrUikt. Dadelik na:la.t de
,rla.m wtgedoold IS, houdt de werkmg van het apparaat antol'l1&tle8
De Generator neemt w81Dlg munte Ill. liet systeem 18 door V
nngs Maatsch"'PPljen goed~ekeurd. De Genera.tor kan
opgezet worden zonder emge liItwerkmg op verzekenngen.

Het 18het beste en goedkoopste stelsel 'OOI kook- ep
doelemden.

Een komplete Installatie kan ge~len worden aan het
Straat 44

De PetroleDe Gas Generator we
PriJ' toegekend op de I nternahonale

Voor volledige blczollderhedcn
elIIge AgenteA voor Ztpd Afrika

VOM DORP, SHA
BURGSTRAAT 44,

AGE NTEN GEVRAAG D.

w. W. GREENER, Geweermaker, BIRMING
W 'DC or I,~",~~,~~:_~~:r.~1~~9 I- e' ,. L
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" , DE ZUID· AFRIKAAN VERENIGD MET ONS
IXWERR: ,

TU\. I HAYIUt SohotJa.nd ootbotlco ooderwlJS6n
Z Lx"eIL< u Ile verklaarde, dat hQt
~.,uhllk gunstig solieeu om vol effekt
I", geveu aan Zijn oovolcn," eo hiJ der
11Il"" ~LII.sth.. dat tIe Engelse taw
rutaluit eud 7_,1 "orden gubrull<t JU a,lle
judre iele akte-n en v"I"nohtlDg,m, bot
ZI) III ti" hoS""" af I"gor!) hoven dezer
1\.010111(" t Il HUI nu de Lst.e .Ianunrie
'u, hot, Jaar Hl27,' wus de opschud
rlJlI~ ,,~'" ~()(It Op UO IUe ~'pt.'m
b, I I H2o, passeerde n do 0 r.J.uff R. l
th t~ heorur ulen 000 re.-solutle. pro~
h rp.nd{~ 1 "'"geJ1 <lf" dudr hk€! U1VOt rln~
\ ru hl t l' nzol-, ell leverden hun re~Hg
11:1l1f.' I U Dat, men bt~t t~ ter mot t,
).!;t Il elf Engel ...o tanl , als zodanig, had
hl ijk t, u rt, het 1,,.,1l ~e.1l0Illen oo.,IlIlt
ZiJ .... rk lnnrr! ..u dill ,I urr z'J dA Fil
~t lse t lUll 111, t .' e r-st.oncle n eon ondl r
d" ruouw f~ olllstandl)l~lH..dl H hun w i-k
1I1t.\t. n la.r b-hor. Il konden j()t:lll J /.IJ

h~ UOQtI 1....-1 ek t var- n om on 1~l~ to vra
~L'n In h. t.. d ist r ik t tAU w nr en ~r
...It r-hts Hnkf"lc };n~rl.sen (-0" \H}J Il I "wil

wol ke die taal ~n~tonden
In\()(lln~ dpr Enj.!;el~ r.ne! 1.0
mUK' lik 1U()( ..t puult", vinden t I Ir ,
\\ art n ZIJ ov- rtlll~d, innur I r u "'" t
v. lik, op d .. lwhoorlik. t ijd ~. ,chi I II

rHn~ .~ht, r st on d hun n rr-t-, lnd'''ni
t o dl)f'loll dan hun bednllkJnJ!_ JO t e 1.t n
le" 0,,1>< k"lIdl .. id lIl~t .Ie BIl)!.I'"
t ..l..-d t II !lit t \ IJH••lld~ h.a p ~r t 'gt"'fl \\ I"
.IIJ' h,. r~.n .I. ()()17~'\,Hk Ook III Konp
,I..'ld I",t~" ,,,h 1I01IAnd, "prokend
ach ok ..t Pil en prok Url ur... In kl I('ht I~

prptPr--t horelI w(Lut.. d, \ ~ \\ 1rT1HI!;

l!,lllU lO\\'f=!; ~roter "erd ~ n~f'rI11!);

\ lo; ,L!;~>'J1()(){lza.akt t()4;' to gM( n (>n hpr
rit r III D~,<, mb("r lR26 d lt l,'\~l drl
prokll1llltH~ \I\on lR.?"2 dnt hit lw;'Qgrfl
\ n tit F lig; 1~1~ ta Il 'r rpll('htf"lId
mankt.:. In do J!.i rochtslH1\PlI \ n.n lFt12

t litt r k" lJll tIt OOTl-.pr )J1b.HlIk~ prokb
nltlt\ In \011." \\f'r~i.I!}j,!. tll \\f!rcl r"1

1- 1l~('1",(' t l'U\.1 b, .....( hn!l\\(l -d" cif'- ("1I1~ )lf--

()o rlo(,lfd{' In on1.('> ~t ('(ht-f-l! 1\fln

Ook t KI rh. \\ .....r I l)l:"',dTf'I~d
p ti :tl,le \pni 11<:19 ~If ll"

I
n lf!, klllIlI~ d tt 71J nH.t kOIl

'ip." (l.'l.t III d. tOt'kom t In cl, Kololl10
1.!;t l~ rPIl k \n lid lt, n dt- \OOrkPllf 7AHI lPII

h, hht~n bO\t:'1I nlutt"n'1I <bt hl) 1 \\t

K",.nh{1t \.twn \ 111

voer<! vlees
OOD zaak
heer Vosl
(1\I'r d"
do laatst"
1"'11

))., heer \ esloo sprak
~~oolwllt Hn raden e u
gN'O<'lol1 dat ook daar i
1Jlqe.....tf'L1 Kennen, hl.)
nl tit d" ha ndl I lOp'" tl",
"'I'1ID'g" )I;,w.<ill"n, claur stbool1~'~''''''''"
'nln1<-1I opg .. I rok k .. "
1r~h.>'II, t n m H,olH );!;ffi UJ lu.tA r op de
b<~ n n zoude~ ,Irukk ..n

Da.:trllll dl\llikte do ,oor.zlt..l..- r dl' hoer
\ osloo \001 "1J" 0\ erkomst .. Jl hOOPk',
d,rt hot met, .... lantete m~,1 ZOIi "1'li'1I

dait luj (de hj""T Vosloo) • .nH .. r in .m~
mlOd"tl zoo. vl'Tl<chiJ"en

D", not ul ..n w.",den 10<>1' lLf~h~nJ.ld
n•. hoor}. \Vh,t., verzoclu. d., ver-

glldcI1nl!; om zIJn rupporf 1'0 vOlW'd, rltLI!;
van ,.olve""'n1~nl!; I" R,~janrt t.> bleI)
onu-sta.all tot, dt vol~(\ndp vfr),{lld1:rlug;
r"">p;.""t<ULn

IA.~ kOllnl~1I1~ \ LJJ <te lifEr G
Pr.,<,z re hona..'b<>Ia-.llO;!: k, ....m In
hunch hn}!: Do \OQ!7.:IUt t1 HhPUJ:.-

hl t ()nmog~ h~ "l~ om erlnll It~'" flJUI tt"
(kl.,-"')!L d Ill-I t .. ,Idi rs voor ~ iuvord- rw,!;
\ u n dit'! ~la..,·,'tll n~ a.lrt-'(;'(l~ :"'_"P' ru.a.rz:u Z,IJli

De kt"IIIlI~f'iVH1K 'Ill ~,., het"T:\1 J
Lombard OH-"r, pohtu>., Ullqtl'Uu.n n k":J1Il
t, r ~prak~ (~p' 00""1,,,,1 vnu :\f J
'Á}lllufLrd- ~)r,g.,.H)1<.>Cht ......nll b<",lo!A'n
'" 111d ..putJltl" tI' bt-1l""m';'J om d" plnat-
"..IIk" pohttf> t~, olllm""I " 0 n hun "nl'
• ~Il le .mdf>t,v,(JI·k. n D b. r. n ~[ I
J"'l11bo.-.l '")'. \\ 1"1... ~ ••nlt Il 'p r\ .. ,
kOOIOlIS~I(1o Le-~H)( mei

D{ \ oi~( l.,rl~ t~hnl' Hf~rl1lltA 11 ,,~T

dt II tOPO \()()~f ",teld
'>unl 110 I r 1'\0TlI. n--J I n"",!J

T"It.~rtLfl!"!"" I><>hor,," h",.I. ~)D~I.s.. en
1I01l1lld".-, lullil mnchtl!( If' ~'l"

I'unl nO 'l P I 'i<>rd.'n ~:n!!:pJ.
brll( ht \ A I\,IIJ" nJ (I.nUf'r d .... kl''-lLThn
.-('JI te 1)(:.\ tt~n

PUilt no ~ (, till Pn'Nr \1
I.o.nlharrl 1-:ert b. 1u.....1InJ!; np dIa.mant. Il

l'llDt no ~ L W'"t.- P flos< h D<>r~.
\ t"Tg:n.clPrJ II Il: L'1._\ a..11 ~t)\ ool ...n, J Lt ko OP£'"-
rutH \ I~ b lllkt'li I4MUcuurl dOOI ht>t f!:O&
'M'n.m,,"\ hoo~ lloodwk.l,k "')11

D,.. 't"rJ.'.Ht, rhnil glfl~ t~n n'H"f' om I {'n
1l1e-1I\\i t.. ......tIIUt lt. kl(V....~~ Tot V"()()r7.lt-

t I \\ .\nt h.~rko7Rn df'" h,,,~ J F Lom
bill I \1('.-\oof"zJtt""r tri thl"'"' MLR
~'t-tt r M krt"'~lnS C J flOOll \S" Sf'>kr
\\ '"I R Il~bllrl( komlt...,I.~\.II \I
J 1.0111 b,a I'd li II"" h R.u- I I Flo.... "
(. dil 1' ..... , .In t \ lt."' ....

D4 .. ol~~n<.l(' \~ 1~IIh'>r?lllI 'w\t ,\1
p t.t~t op III ~\\ ,-"t·d~ hat. ntag fil
Lniune

1>, \f"-r;:'Ht.'trlll).!. \\, rd Jil t 1!.' .......1

I" res Rijdende Politieman. :\iotulen vu n ~"Ol). dll<'llr\3"d ..hluw
bijeenkomst, g..bouden op l!l Dt>ctmlOOr
1!lOO T'~lUwoordig U leden
B,) ...f ...._,P1''''d '"" do VUOrl<ltt .. r, die

de voor bez,~u. III n ra r 'w TI'"ns~a"1 "
weT1l: do, h..,. JH, 111 der \\ esth 1I17..etn

rug+~t-!en tot \\ Ulro\\lUf"DU voot-zat.t er
~ko1.en ~ \t·rgac,," Tln~ werd door (ie
l",.>. J I Scholt z 11I~' ~t>b<>d !l;<"'I" ml

Do not ulen \ in Jl ..nTl~l~ \n~,dt)"'fZ.
wprc!t*'n ~,,-..it"IYkJl eu MkT I( ht I;,!;d

D" h"r I (, Hibbert, i:'lf hot vol
~I nd \ l ..nlutL; L~ nf~P\"",a.Nh~lo
do laatste \e'r~u:len ng HUl de
hllg>rr IIW

1 ZIJ WOIg;f'''T''f'1I ian hs-t
voldoen om hun not uh n In

I. pla~n
:2 IH7 __'ltke IH' \ rzook <\.I1,t pIkt g,rolJd

Ngf'ttlUar t.1\f"'-- hond~ n ~atIs za.l knn n eu
;il:l.nhondt"11 wa rr II ZIJ ook nu t, r- ",laAc:d

3 Het. prokl lnlt ren \"m z"kf\r( pad_ li

111 hf t (]J.·.,trlkt "t"!rtl t4~ru~~trokk.ml
DH Ihr." I G IhL.hert- L (, ..a

~~lDdf"r ;-..t.('h]pu voor dut d~ "" kn~t.tf1~
u nder-ru.u .. 1 ian cl Indt"rt> tuk ke n hn n

mf"lIt'Y\\ ( rk n~ 1_11 ..-ntIl,' nIn d..... IIdn-
ItnJ.!:",r I ul lIod~'If'nL1Jll t.,_.. \"T11h"- II hun 1I()-

t d~ II In Olb Laa d' t e phk'\.t.p.("lll -\ in

~t"'l ornr-n
,tt II ,QII~ lll.arnl O\f'T 1 t h, -t k iezcn

\ ll.n t"4; n \Ii ljk ....~t,lIl1r '\oOr ti \ olg;f"'nJt"
tWf~ JdN II n~h,~ P 1 'I Iltt"T" W"I Tcl
hti-k07.RfI all'J \"1)()rzlttN' 'erd r \\f"nl.(l'11
II' k07A-'t1l tut \ 1("(" VOO1'""l.1ttf'r dt- h.f'ffi' J
I &-I><,lt, tot "...jcret..n" ,k- h",'r I ('
\ I ntf>;r tot nC(,-;.;(-'kr("tan~ <.k h\"'(loT J
A '''311 ru.... """"tbul"",n tQt 1,,,,1,,,, ,an
hl"- ».",tuur ,ko h"TPIl J H 'nl) d ....
\\ ... thm' ....n D ]1.,..,;0111< ~n ) G
R, hOOrt

'tI .. \rK't-"\ll ,rd ~dell II l.ar hpt lh:-.t;rlkta--
b",h,ur "PI d"" ~",_'Iu.. , TI ,le h ..... o P J
V. ntm ..., I .. II hho<l"1 il, M'kulld,
<lf" h~rf>n J J ~holtz til D flt.J!"r.;,ou\\

Dt~\OIj!Ml<.L nlt"lt"'~ l...dRIl ~~r('wn op-
t4'eon CJlfTh? I r.prt h-'ln~("I t"fI

, IJ'1,,"'n

(u kou II \ trI ti.... il I

I\. \ \ J'~ U~ 'Icm. I "G"f~"
I (l.h. llo'« o.ZII!,hllld " .,sgoo JlI,U

( Iv t r\p<lt Il 1n tk:an oude r dom 'Uil

II. t '\.,..t.,r,llllt"d,,, Zu,d
T IJd,ehn ft zeer be-

dt 'I t-ttid!1\ urm II tan df'
If ...LllllIll,llnj.:t"lI \;JJ1 \ ill

~(}eschiede~s onzer
Kerk.

ve to
~t\ !lIlgen

~'" tein t om tie
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II Ue neer
u def 1D1tle~
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I ,,()

I" ,1111\ tt
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ml:fO....JO om t 7.orgt"'ll (\at. "llA }~'\Ot_""gdp
pt rSlHH n ITl wIJk [ op tit'" rl"f;(l",trnttf" hJst
~ppll .t ~t ""1'11"11 dl. h".,. \ I Bnt«
111 plHltl': \'"all ..lf hn("1" (, P J C!,Of' te,
d ... d, .,,-nor ht'ltankl h""fl
.. Dn ~T'P't JriS li\....... ("('rl clrk1l1u.lr(\ unt ...

V:JIl)!tln \!lll tI komml~"'I~ \ 111 t(J~:~:I("ht
op ...l.kll\"" QIlJtr;:ttUTlIIlj.(\ï'lL!;fn<L tAr

bt-.tn,lll~ n.1 ("'v..ntu~l( onk~t~n VIIQr

rH):!;l'"t Tnt lf fil cl, cl la.r-O¥ "'u1f!'''n<lt- (li k
tit \Ij t IId.7 ..oll~lpr liK \ In (-"t li P 11.T t.('

k nil ) lll~ Il (ij('l t4 h""lI\\OOrlh~ VtL\rtm

up ti llJ" ..t \ prei, r l\ 'u n..an t\\4"'1 l~lf'n
opgt..orngt n om IIlt"T Il.l It! nJOr (lit ~I
t.' k"lld.l...ren

1)0 h"'r I (, Hd,l,..rt !l:af kpnl)l<
oat hiJ op (lt Yl>I)!t>.no, 'J>f'< Ull(1o n rf,!:l~

• 1 d,,, ~houden r.d "~)rd~n op 30
Jn.nllll6lf>' 1007 (\t~ \oo~l za] Jndie-
nt n omtrHnl het houden v-an "'-l*-CIA}p
'H,(>"I< nn~PI1 In de ..-,jk tpil "md .. ooZe
tnk t~ \pr.;.-t,.t.rkt n

Df--} ('T L '\ "" ZIJl ~loot dt" \ ('rf!;adp-
rtll n \q;!;eob<c:I

IC' K'l'ER
&kreta.n<

Hf~RFlFJlT

"\ ()ork. liT 7AHl \\ nrd. II ).(1~t~'\ Il fi.Jll kti.1l
did Itt II ht' nh. t gehPt I Nl nl
\ rt'ellld llnd lLl-(ldt n ~ '!.tudl"'t rcl

D,"';rA' k n!lI"'l~p'lrlfl: f' ht .. r llr}) 'P
o S) noJo ...10 Jf;.12 til wk

h Ir g:....--"n H1f\ldlng \" Ul of~hoon rf..oos
Il 11<:1-1 op d., rro.ag of.J.> ~hnvod.,

ht'",{ gO't_dkpurt ruit ,"r In nfiTif' k IK
1 raar-. I Il hf!'L .. n~t>ld
"""nl ~~Int\loord

P-I Il INl"l' \ rIy.h, IIi: b .. hl:wn .. n lil nJ.!(-'"
m()(--dJgd \l (lrd"", w·a H zulk:'! ~~{'h 4~\' n
k ln I Jl nodl~ I" om dJt te OOt n III t'"
wndr nau",,1 """n de Holland"" ~.>mN'n
ti t Il Hl t \Oor If~"-~ant-- kt--.nnl... Hnn
ft.- k~ rkl r lild omtrf'llt hnt )lf brUlR \" In
ht-t' kor~("oollw ,,('of n So} nOOP i',AJll

h~t g~dultl h ..btwll cl Lt ZlIlk ""n" k, II

111~M"lng uJ", ho\'"I n ..t.wnc1p In \ft('-rH ng
tr I f-t t Z\'\ l.J!f Tl 7A Kt lllQ '\""("-..1

OOTII \
~ krpt...lri'"

\'(JtI11f!] tJh-r \HT'~l(_l""'ln~
ilO I lI<,rb. tt 'n.k ,n.11 (1.. -I. B )o.""hou
.;. II Op d ... J "xl.. D.,<:. ml" r HlOt:i I.' Th<
Gr.Hl!!:"nt~\ t- rg;u.d~'4"III~ '\Ii, rel gt"Op' nd door de
'H10f7llt .. r W~LLa;rna. tip !lotul,"'n gt"1.7.Jt n
g:o" d+!,I k. un:l ~n ond ....rl. kA n<1 "N'dpn

Op ~ool-st,,1 ,ft II J,., hfTf'n P Wud Ir
G d.,. Wd. '" nl, II d. h .. ,m II I'

PO T \: In dt\1l Rf'I"',z: til op \ Of_:m-rtRl vnn
rh, I" r(jn G de w..t I Wtill d., h"r""
P '''11 R.-.kn en H II .;.,,,~t ""II
~nl\()m.""n nl .. lt-,d~n doer iTPT't'D (~lng, '[)r(l.
hIlL"h.md .. lik<l rev; .. I', d(lor het ht-tunr
OPKt~tJrokk('n "t r~u door c.... 4PkNo1!oln~
V()oq!tt)( 7~n t n op \ oo.rst-4"l \ .1.H d~, 11,,'--

rAn {.. ne 'Vtt .."J VIVIflITs t1,z;tm .......n
a.i.n~t-'n(ml0n H If>rop .. Qnu.n er rlne I>f"-
1"nhflJ" n~puntt n op~p,rnna.kt diP Li"
,.>1_'1 IDidcl.,,;\
\ "'''K' ,!"Ir! door ('b lj. r \blh." 'on

J \ Holtzl\lI1""11 Ir De
rl~rltl~ p \..i"" rt- (lol I) P. t"11JJ~~lt"\ (lo we.t
l(d4 l tlL!."radIJ.II ht t rpdlt ~t\-,;t>IHlt f t;n
,nPlI h~:"JlQt.l ng 2.. hd P. r ~wl nil t t.-
~)I()'f Il l!;ull.ndl: op 1.(' \.e~('n, ....Is ~n jr.!'f"-

"""It. lik., oph('fflll~ """ ",,!!;I.;I ...!11IjI;
(2) \ ooq.(.hU Id door J A Hol tz hau

Mn J \ In.-"f'; Ht~ nt nt:ra,d btfltUllT

h.,......prt"kf'l (li~ \\, n:--.:oltktHfld (Lit U4 rq.~~
rlJll[ h .. B"t'ufort "ott I.. ",hllt lOwe

lit? Hr\.IHlzlf'>l~_t('\o\tt In Wt:>lklllJ! br" n~

(I) \ om-;...,..t,.lrI d.K>r ( I' ",t h. ",son
G ,l(l \\ {,t De J"\;.1,~ng \ erlt I1t :\.an

b.tI<'...." hulp np Ir<>l £ ~OOI C "~I I,. I biJ
h'i\t W \.l"('n flln pUt.t(lol~ naa.r " ..t ..."1" n lt-

.Llt lI( t ,1,. hl~kpn 1:-. Iblt r.nlk~, puttA n ""I n
{"liI'ldOt 11th !Jf,t", ~1oplh~ Id ~.It~., bt hbf-n

\ I n \~ nh ~\'Td" n lOOT
hrlt"fJf>-..: d ... 1""ol,...f'n(\-4 hY rl Il tert
,..tlllJf ,L(t k<Yi.f}1l

J A Holtztlll1~ 11 \lI()IZ ft
\"1Ct .....\oorz (1 II" ra M I til( \\ ~.on ~kr

"ud \1("-"'" kr, \ T F nrh ...m
"ud Jr' Jl I \ \\ ud
\OOIZltt. r ~oot d "r~ld4~rllll!

1!lI t .-' }}t"l Iql ]l1(11t tt" lt dl Il lj t('~ n ~r('--

~l-it wir 1 k'i-\ lm ht-t b~ II r lI1J'" r
1)001 mlldJlI,)n ,_.( ...!011 n hnMj ......\\1 r
lJ, n J-fiI koopn t.ot .."" n kOIl ltt-"6 V ,li \, ItaM:

nL 1mhf'ad d, lil rf'll (, ! i, W ftP "uti
Ir 111 I ,\ \\ url ~I, ,h,tr kt ,b.~
..ifll 1T',",h"<.!" n "rInUIrtl J \ Holtzhlll~~n
Ar 11 (, d .. \\d ~llll li r .....P"" ktH

,hk)1 \ \\\ld.Jlr 1 \\nllr
HI.-.nll{...h "" lP n I. \t In t t II)Z~n }f

'I ~ .....Jot"-'Ifl t .. l1t\hl,. I 1-'11lj:!.

]ti I HR'" \ sm TIr, o:-.-nER. Bl FFEI ...<;'
Rf\JER

\utlil. Il ("nt r dllenllalldf\llk~ V(\i"

j1;Ld...nJl).; j!;\'houc}.>.n toe Kan.",h<J"ch op
le J!)ct, D",,"'" he-r 12 I_len l<'jl;f"I1

Tberoll Gp'('(nd('

Afnkaa.nder Bond. cl_.. \ ()(lTZIU ... r (ho. IPden l!(';eft
",,""'I<'n "'''I'd .1.. ",·ln·..u.nq

V{'-r7A)( ht d.." notuiJ n d"'T lashtf" V~

ru nn~ I.f' I. >'Am
Daarn, pn1!, df' ~prll\d.mng O-\t'\T tot

Iw.t k:iC7..en \ a.n ..-en komitee C 'Pht"-
ron voorzItter 'V v 111Hrerrlel1, L~
\tJor~tt,. r F ~torll1;S ~S'

J \ an rtPT Me",p AA- .ekr "'jk.he-
...tuu~I('(If'n C TiH rOil '" Ta.n H€'t:V"
,lo", F Protorill. I ,"U ""'r }11'rwl'.
F R<>tl.-.f J n.o."""..-. n P lfnJherbe

D,'ltnk><t.J,.>.;inur<l..deu C Thpl'OOl
en F l'l'<'tOT1tLO

B<>schnJnll~<;pllnt",n F
F HRI" f H..t il:'JO\erneml'nt t.. .".a
~f'1l d~ lnt\-oe:r '311 ~tnllqOJ.1:t~llO; u..'lo.3;I'

wd .. r" In ndit-n LeD ,t ....nl!ï"' ...' lo heW-
t_L'On

Il.> h"I'''11 J nll1 d, r ~ «rW" F Roe-
tl .. f 1),t \\l.11IHi"'Cr 0t:n ...~Inlpo ver,.c.a--
df'"nn,.!; nH~t g'1 houc1or:wn ordon d(~ SIf"-

kn"'tan'-\ }wt 111(1'4"'1. p"hlrctr .. l1 In p(\-n

k",.,.:Int
n..hN'r P \lIJh"rb.. ,Ioor ~ ,"'lO

IT... nl.", ",ht h ..t \\ en"",hk uat :dl.
\llj!\.C),-..r n;Z:i"n op t:"(II C"entnl.k:) pIlaf. ....
J!,t.'\tkHHlt:"n Zl1U0-n l\"OrlU Jl "",aa.m' t\'"
llf"oflo-T ( rhf>n)ll _g()(,uj;!Un'-\t l~ 1.IJI1 \oTOll1nll
\()Qr .1, t UoN ga!

£lI )w",~r \\ "1l0 fIt""'_n.h yl ~_(1olde \ oor
duL II (~ Bond.qmufl Jl L.;1.f ~l~(">n gt>ed
think n ~Lf1 tit (\:1f'ktJ~ ,..al ~f\'f'" I

D, h.....r" ,nn Hr~'n ~Ioot IDr"t

I!('b.'<i

\\

~"""
DR. SHnoOH'S

~ MAGNETIES
~ SMEERSEL

Al~ I' Ht \ rgHl. rlTl~ h
In 1--"\':"1-(' !It-font ... III 'In Ih ..

•• In' Ik \ 1\ • Il B \ !lp; Dec
Dt. \ OOr/It t r ..~ kn tin, kOHlIt.f'e le

II d 11

\\ ~ Itl";~teur
lIrrhl€'ven op-

Il I ~ I .... I ~l,.'(t HJ ltd ,....f''' 0111
t '1-. 'l\n_)()nll~

\ \... I II" 1 t I kl I (it !

)(\n lltf'!en
GENEE5T

~RI R \

Rb.u•• tler... L.aaCIe 1'1)..
lamme R.;. M•• r..... WIe·
tef Handen In Yo.taII, I'TIL

DR. SHElDON'S
MAGNETIES SMEERSEL

doet van lijn deugdeD
ijlrelr.Bn waar ooi

gebruikt.

F PTlF:1'ORT,S

Bondstak gestIcht
Allwa.l Noord

te

Up llltnQ\hglllg ,au unkel~ kwall1t:o
hetlen .. ,oNI een ..ml.1 '"fnl<aander. ". n
hu,ze vau ,le heer IJ St" 0 I)lJeen tot l.el
heRprckell viln een gewl hug vnder
werp

~"d\\t d""r de he... , il Ste\ n bet doel
Ier IHJeenkOlIl"t wa. rnedep:edeel I II I de
opnclltmg vaneen af deling van de \ fnk .... n
der Bond dood hiJ het ,uor.tel 0111 \(lor
de goe<le orde cen voorl Jplg betltllur voor
.he "ond te I eDoernen Algemeen" erd
Jlt ~oedgekeurd eD werrl"" VI) r die", onrt
gekozel) de herel) A I LlCbel)horg LOt
voonltter en E L dl TOit tot sekretans
{lelden I,et.en ZI li de keuze '01)r die
avond "elge.allen

De v tQr~lttdr lag een paar lilUkelen 'lUl

de htatuten \ an de \. fn ka.and€"r Boud v or
betrekk,ng hel bende p het -tl< I lell

afdehl)g
.Alge111eet "er 1 aall Jp I éspreklO).,

de wensehkh"d el '00 .d7.akel kbeld
gcnolliell Enkelen" aren ~r Wt.'
maarwddenhever een of t\\ee \\ekeo
wllCbtel) 0111ID de )\elegenhell te ZIJl
andere 10 het dorp en d"tnkt I et het
voornemen ID kenoiS te stellen d~ neer
derhe,d vond het e<;hte( heter 0111 I. lelik
tot de oprlLhtlOg over té !laan
dnn • ok na """ dril kke .hok I••,e
hel cic ,crgadefln~ L.esloten werrl

Aan de urde we. d ou gel!tekl I e. kiezen
vall eCll uitvoerend ~estuur

Met Illt:\€rderbeld vali fltemweu werdeD~e" zeil de heren W J Sailer tot vovr
~Itter \ I Lleheohe~ \)te \l)()fZltter

\\ dlel \ enter v, e sckretan' G loubert,
H "t.e, n la.per Ven. er en J HIll.man
HT sekreta.ru~ dlo allen le bt..,"t)oemlflg' aan
vaardden

~n.n hd bes-t III werd '\ t'r7A) 1 t zo
epoe<hg mogelik ecll hestIlu," .ergadenl)g
t.e lelegge n Oln de 'poed elSenrI zakeu le
regelen 'la de heer li St.e, u lank be
tUllld te bd ben VUO( Z'JIl betoonde gM'

"'Jhe,d, "erd deze goed be7.ocllte en
teveo" 11000 geslMgde verg ..cenng door de
voorzItter gef!loten

'\\ orden merk .. aardtge dagen gO\\OOD

Ilk 10 de ]aJlrboaken aAngetekend,
~ !.open val) glll)_ barte dat 21 Deoem
ber. (JUISt de Illng@te <lag) aJ~ opncbtmg8
dag der afdehng nog reer lang ht!rdacht
mag wordel)

Gods -egen ruste op de Afnk .... l)d""
Bood el) op 111Z'JD afdehngel)

J BII,.,MAN,i:!r
Sekret&r1.

\1

\I H I' \1li I I t ~ \\ ,,( I,
;-....kr t r

('II I"

I k ...t \ I k I ~111;t

\ 111 ..!.,t "ont?'
I~ VI bfonl. liJ

,"
el

'BIICHAMS
PilLS

0, n -nt"rlf!" n V"'Ir'~jOo'T" ~I)t_~ en
.._~ IlL~nJ

• e.. ... ~"'l.i . bou

\ .,.t

£

.. E R

"ti ~ U-..jPASSFll"'\.4YO

CElJ':~ ~ AN liE TLU.
TRAOe'

!'oiO etSrI

~EH ...'TO .....P'NG En. II
B"ECHA.M S PILLS hel eeo weer1!L

.tI
\AAN BOERENIf>
I

\ lJV1 RTl FIWEH I" ...:.rt'(

1 • r"te kla.~K,wp" EI~"llrll)tll i
IllrllJl te CTe\Cll voor "elI, I ~

1" I

lh ,,(',,~hlkt voor \ l'e I,.,
I l Idl)()u\\ \ lIt" o.xrt
I )n~ Lapd" Kantoor

t,
fil nl ... kf\nfl ~\jfl-.

I t"- ttf- li t
..d II lt hOt 7,.,11( r h II

Il .11 k --lt\ J;Cf'T"f'pHktl"f'.ïdf'o
-. \ dl n fllOJ.:..{'\ t~)f,_{ \ l nun

....., I I T \:ln hll zoncil rt .. TPr(li~n ...tof
h" " _ U,.. "I ,..rpbch t Icht",n In ..J
I O. ~v!1 _f" H111 ....ti( Illfure:n uil h.f"t

pk nm \od g......Ln,( ht cLlt. dt' ~ol~enh(\l{i
I ,I I' t l" I_Ln t .. I",'on het b<>L,1 u' r
\ n..!d .... t lal ti mf\.kpD
~(....rllk v~n l....tP

D1I "erd rilL!!'" Jar .. n
((lOl ~ Il kt'nnl~'\·'-:ln~ UI-P nog ~ .....
\ l~ndpT \\e-rrl be6< hOllwd Df' g()fWPT

I Pflr proklulll .... rd.. d.",t all.. nnD d ..
rf""heJ"1nr: i!:(\Tlcht~ rloknmpnlen Tnoo,;:tf"n
h... tf'ld ZI1" 'D de "f}ngel'" taal of .. er
........Id ...n ('<'Il I"Dgpl"" .. f'rtahn~,
.Ia>lr "14' and .... e gl'!'('hTlft"n zonder

"l1der'che1d ~d"l) "orden t0Ml~n-
1"1\ n.an degen IL, door Wle ~lJ Illoob-
'en ""JD 1l,!Z;~n

T,~n uu In 1822,

n '''''

tllji.';
[w llf'"4 r Jl ~._niNl ~-p-rnk topn

g'"II]k .. r<"l ht.-n """ ,le Holland"" taaJ.
pu"r<l<¥ d., ho"-'r \ osloo of rip En~elFe
PD HoIILn<l,..., t"I"11 "eli]k .. rpcht"l) In
h, t parl ..m .. nl (."<,not",, Tn uDtwOOro
,..Nm. <1" h........v.".}oo ,lat dit omt,."nt
d .. "n1~ pb",t< I'" .. tt'" "'I gf'hjk", TP<'h
I. n h"d<1rm RIJ ("pr"k&) mN"ndf.. dat
h'J d .. oorstkom ..ndo """""'" .."'Tanilenng
In ,b .. nr.htm:;: oou jl;em!l3lrl. word\'n

De h.,.,-r M J Lombt>rd 'I"T'Oej! "",t d.,
hoor '\ osloo dacht "'Ill ko-ope~H',""
banlren, waarop deze ,.eld" ....n m a,n!!
t~ Elll) d.'\.t.Qe voobooren daar ~n OOT,

-ll'el brJ zodI>n beb&n
De t-r P V~ l'aQ

do tw,e,

Tot nlf'-l1'ftf I,p.(lf n vIn lut konllU"f"
..."rd ...n ~ek01.An d.l \o1jIPod" u·,_
heren
J W W Vlok, ..oorzlllRr 001 """,

stent-voon~Ht"T P .Coet,_ !o<>t ~1..1'&
tar .. E I!I"""'o".... tot ,...""-1,,,nl ."l......
'-'lUI>' J G ~!Jr tot If'<l<>n c\ ,r
G Vpnnf'Qleii J )) vnn (!PT P""I ''11

I P V~"",I,m
Voorg,.s!'eld door ,T 'an oor P""t-H

('0«1'''__ cw '911;"n de
~ de f"Nte \V.="~'""

op

KEATING'S
POEDER

Is SCHADELOOS VOO" Dieren.

DOODT

..
1.&. .. KalI-

.....".._ ....

AANGNAAfttJi ,

PURGEER MIDDEL OER NA
"Callforma Syrup of F\gs" geeft de kracht terug
aan de verzwakte mgewanden, be, lijdt het bloed VIUl

onzuiverheden, geeft kracht aan het zenuw gestel,
on brengt Je werkmg van le\ er en meren III orde,.
mdien del.e organcll wijzen op een verswppmg
kostphke genezende \1 erklllg vali "l'ahforma
of FI~ " ovenvwt gest.'ldlg de oelgmg tot V
de Verstoppmg.

Is un 'O"IIGII, YlIllOa 'Imu.bur PIII'II~\
IlBum UI SlIut, zacht val .Irkln, URllDUAI IR In ~.
Het meest aangename HmSUllddel voor ve stoPping,
slecht \1 erkcnde lever, gala.{:htlgheld, mdlgestir
ncerlSlachtlt§held, koortsachugheJd, gebrek aa.n eJ' '
trek, hoo£~p'Jn. en nlle dergelIjke Ollgesteldt· : '\
het brengt spoedig gezondheid, ectlu,t, ener '
een goede gee,.,t terug Verkrijgbaar biJ che. u.'I>U'>U -'

iD twee grootten.

AAIGElAAI, ZACHT EI ZEIER.
I

RIJwielen. RI)wielei.
,taHIII1 ..... !5 '" ,ut .111.
.... , l !I eL Id. "l1li" 'I'll '181 e.

" l1li" lIIItIIdII III ,.
..... I. Jl toL "l1li" Yrtl .'11 ft tw.....

•• lIItItt ....... "II1II11''' _.tllO.
Dlntt "" .. ,~UII liet II_ wint - .I~~II ... -

~ II v_ Irtta , ......

T""~"''''''''''''''",L
Vdva,e.rdiiJ VftD oe hooCltA! ........alitelt oodcrdelcn. Ra.meo ln t;woe k.le\l~ ~'" .. Plated '.~ beIte
.. b&ll V rij '\\tel 8land&ard Loobt.bandell Alle ma.teJl" ~ 8ffln~D a.1s N.r~eu, A..l1e
~ppw De maehillee dJtl vervurdig"d van a.lle IttAIló.\a&rd ouderdmu, gvvolgetik beeft. iedere
Handelaar ln Zuid AfTib de noo4f'3 ~ in ,oorraad . ~~~~~:;.'.~wcrrd: =:~t~::~:A~~ be«U!lli.ng zal J,e machiM verpakt eD 'H~) :mn ,'4

't' oor 'Verdere tUe10ntÏerheder doe a.a.JlLOCi. per brief aan -

Ooventry-

Petrolene Gas Generato
an, Adrls: IL VOl 00"1"Te I811'1.11

Petrolene Gas geett de goedkoopste, meest schitterende
verhchting. en verwarnnngs vermogen die OOIt aan lwt pu
boden werd.

Het apparfl.l\t Iq automaties, werkt zonder ger:lAS en
m mstallatie. Gecn toezlCht 18 nodig Gewone Gas benotli~~Uted
worden gpbruikt.. Het gns 18 met ontplofbaar en IS vnj
voor de gezondheid. Er IS geen opbopmg VlIJ) het~, dat
procluceerd wordt als het wordt verbnukt. Dadelik nadat de
vlam wtgedoo!d IS, houdt de werlnng vlln het apparnat Illltomatlea

De Generator neemt wemlg numte m. Het systeem IS door V
nngs M:aat.sch~ppljell goed~ekeurd. De Generator kan gebOtl"'.
opgezet worden zonder enrge wtwerking op vcrzekermgen.

Het l8 het beste en goedkoopste stelsel \001 kook· ep
doelemden.

Een komplete Installatie kan gezien worden aan het k.l'ltoo~
Straat 44,

De Petrolene G a Generator weJi de hoo~te (gouden
prtJs toegekend op de InternatIOnale entoon~telhng Le Mtld<ln,

Voor volledLge lJlczondcrheden
ClltgC Agenten \ oor Zyld Afnka

eheve rnf>n :lallzo('k lI'

VDM DORP, SHA
BURGSTRAA T 44,

AGENTEN GEVRAAGD.

w. W. GREENER, Geweermaker, BIRMIIG
OPGERICHT 1829

WJneropl

lOGEl· EI
HlIEL GEWEIEI

ST. LOUIS
1804 PATRGIEI.
~ lron, ...,l1 .t~\I'PT .l,.rtvn~lln 1\OV"'~P[lBarv.f'~~U. A..dre5al8 ", ...n

EIEN GEwtER DAT GOED BLIJFT GREENER GlEwtREIi H_'II ZICH
GIEHOUDEIi VOOR 30 JAREN ZOllOER ItEP ... ATIP' _r.--' '>

.75~OOd.,
RUDGE-WHITWORTH RIJWIELEJ{,r

Dit IS .. I •• tw'Jfilliur
... lls In dl papilla·
rltelt I. wtlJ1e ,all

DE

ludie-W~it,.rtb,
MIll .I)WIII
Irttt1IJe.
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\ 6

';;';n-F,-,e-rw--. s-....HlliiiaF,t_---(\)-----~------~i

l
j~..~:•.bj i..· " ...i!

ZU<ltIl<,",h..rg,t. ~ .

: '~:;~:;~>:~':';:::~:;k'f KAAPSTADiË;;;;A~NESBURG.
,~ w.u e-r III dl' K aapf'l('

.....\ nUlL· ~,·7..~g:U \\"t.~ over
.... II -(IIW\ r , e n (h·f WOOr-

'h:- 1:1t~t'1.It!lbl. tillt't dp
w . d't\V" ,'n kl~Jt;'I'en

, I<"I'W .S. H, Wat 1",r gP-
,,\\ ~111 IJJ t t"rt"11 wpl.gf(_mtWo-oJ

dn~ t roo-r vul, ~n ,ij g~
. '\.ltlkh,uaT pr f'oo~.

~.' \\.' llt·t III HUW Vrans,-
• h III d" kcrk('!i." ads-
\ ,'I' l\f'rh \'an~'Zout-
I Il d ... R1T\~~\"tlrgn.rlp-

.....\ u,.·~ ,'an 0117." Kprk
~r' ~ 1I11,:",lrukt ri\.'l de

" ~:~ .r- r . uf u-t. ... ~t-'/A ..g~ van

"'~';.\ ~rot" ",·",11.·""<,,,. n i•.tt"~l'lttllan-I_'..·1 I Jlt'I,1 F.~nY •...,. I-I r.oP'f'l :t"11 7,1)
'. ht"t·t t L,'t"Wt·,-kt I II "Il v •• 1' ~ d\'7A!
. ((,1'" ,,:•.,: hrllt.f,'uil rnli, aJul h.. t ;Kude
j rt 1.1', ,\ "I-\'f'nJJ;!IIl~! h ie rover, werd

... ,)t'r ~1)l111HI'nt~l ~!Y""lf,!:"rll ()~t'llO-
r , HO"dl-'f1 lF' dil oq.!;U~ln .

1 n'lo,rb\;tt d.ll:kt·nd,· "I>or J}ln.at-
• ',""'i I'll T11f'"td., bo....tf· W't·II ....I.I~ VI)O!'

1'11 :'\a""lwj-I:lr,

In de Boedel van jj; de
A. J. R. S . i

Met onmiddellik bezit~ing de
'plaa~ "~a~tu Rivier," :gele~n
lJl het di.etnkt Ceres, grqot 3393
morgen, tezamen met 500' aanteel
achaapooien.

Voor verdere informatie gelieve
men zich te voegen tot cjle Heer
Slier, Ooastable, of bij de onder-
getekende,

-lt DE GROOTSTE tl-
I

rl'tJe Yll dl lOldellSe lIarkt.

IKATIES
voor

WIJZERS(ISSII).

, .

leubel fabrikanten J. li. N. HOOS,
Sekretaris .

om RIJTUIGEN.

iCbolen
:Reinet

(j"""rt'II1""""<1"
(ell8en) .
Scbolen i
,Broml(orstfontein, teg-ell een

Salaris ~an .t60 per jaar. Doors-
~l, teien een Salaris van £60 per
JUT. I.hpgat, tegen een Salaris van
:tOO per laar, met nij logies in ieder
~.,..L P~icbten te beginnen bij het
J,ulUarielkwartaal isor,

Appli~nten moeten gekwalifi-
ceerd zijll om onderwijs te geven
iii de H~landse en EDjre11Mltalen
ell moeten melden of zij onderwijl
it\ Muzi~k kunnen geven, Piano-
forte en! Zingen (Tonic-Solfa) en
Handweq'1r, dat een aanbeveling
:aal zijn. ! Getuigschriften aangaan-
d~ gedrag moeten de applikaties
vergezeUbn en applikanten moeten
kopieën ~n8luiteD van hun certifi-
k,ten ed, wanneer vereist, het oor-
sproukelike ervan voor leggen.

Op; last van UA Rssd,
W. MEYERS,

: Se kreta ri II,
School Raad.

KllDtoor "Rn de Schoot Raad,
GrlUlff iReinet,

.. 15 December 1906.

Kamer Gebouwen. KaaJl8t.d,
11)December, 190fl .-+-IN-

ZuI4~..A..frlka. Onderwijzers-
Private Plaats

en AmerikaanseSpiders
on. ,peel.al Pamflet van Geschenken,
geschlkt voor het Aelzoen.

Schl'ljft

DE ondergetekende heeft ge-
durende deze Maand een frBaie be
zending nette Rijtuigep ootnngen,
direkt ontboden van de Fabri-
kanten, getlChikt voor de we~en
in de Kolonie en naar K.oloDlale
1DlUk. ,

Een inspektie wordt uitgenodigd,
die, naar wi~ vertrouwen, lltellig tot
bezigheid lelden zal

J. D. 1. ROSSOUW,
Direkte Importeur van

Tnlbagh, Rijtuigen.
29 Oktober 1906.

KIIPSE GOKYE~ ft EIENTS
SPOORWKGD.

I",·.,

, (111:1"'1

" REFRIGERATOR"\
\'illAAD.
\

iN SOLIED ElIU:NHOUT,

£3 fOs. Od(I H'

\''':Hh-nll' \ad

.; np dt~ tr,di'
r .

:. :':1,,1.'1\ ~\','nl-
, 'kl,·r 10 dt·

J j l .. ,tl\hllrd rl'III/,

li "Irl .11' .....1" " ·t."j ...kll rt..
tit·, r"pp()~ \.11] .I, .. tl-p,·ktt dr /'-

t ru r'tr. '.\ , .. ' ..::' v .LJ.·t] \';1/1 k.,or-t ...
li'I·111 ,\,'r\,,'I' .

l(1' dl ]'01)1,", II 'Jl "1. F ~ \Ior,
Tende ... voor Gelmpol't88Pde

'toom Kolen (tG07).

DE $derget~kenden hebben
CCJl Kleine Plaats te Helderberg,
nabij h~t Raithesby Zendit..g
Station, or. rm:ddpllil, lp koor.

De p~t!< is prachtig gelegen,
beeft een: uitzicht over de zee, en
de groudi is uitmuntend voor alle
doeleinden.

FAcllN .\: )!Al{KOTTEf{.
Somerset: West.,

20 Decem ber 1906.
I

Mason's welbekende Fles,', 11.1.1' 11l.p'~II·llr

)\j'h;.,·r!i·l, .,.: '
",'11 ;...:,••~ •. \ •. , II ~,I,'J\I voor preserven, met Patent

Luchtdichte Behroef
Deksels .

TENDERS worden uitgenodigd
voor het leveren van 1,000 ton van
2,240 lbs, St.oom Kolen, benodigd
te MO8IIelBaai, te worden afgeleverd
in drie verzendin~en. gedurende het
tijdperk Februarie lot Oktober 1907

Een voorkeur "an tien pe~ cent.
zal gegeven worden voor Zuid
Afrikaanse Kolen tegen andere
Geïmporteerde Kolen.

Tenderbiljetten, Kondisies van
Kontl'akt en alle andere biezonder-
heden lrunnen verkregen worden
van de Spoorweg Ma~azijn Kan-
toren te Kaapstad, Port Elizabeth
en.Oost Londen.

De laa.gste of enige tender niet
noodzakelik aangenomen.

Venegelde 'Ï'euders geadres-
seerd aan de V oorzitter van de
Tenderraad, Kontrole en Auditeurs
Kantoor, Parlementl!traat, Kaap-
stad, van buiten gemerkt; "Tender
for Imported Ceal, 1907," zullen
ontvangen worden tot Donderrlall',
de lOde .Januarie 190i, des mid-
dags te 12 uur.
. CHAS. COCK,
Hoofd Spoorweg Magnzijnmeester.
Kantoor van de Hoof,1 Spoor'weg

Magazijnmeester, Kaapstad,
20 December 1906.

PLAArs TE KOOP.,. 11.1r .11 .' Ill' L II.~ "I J
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h.,/ : _' -1I1I!1I"I' IJ; t ~: ';,r t.

It'l. I I,; ,r 1:,
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• 1CABLE" HEK.

1\." !

Vermengd!met J(oud W .. ter.
Is de mee t verb- terde Zwavel Dip.
Ve.t.igd zi(/hz"lve in de Vackt.
Scbudt O~a&it niet nit.
o..rom ..i n sijn uit .. erkingen stand·

bOl,d d.
Vlekt ni.t~of doet !,cen nad..e! aan cl,

Wol of de "Inn" van 1\ a~ornbaar.
MWt de 'tacbt niet kieTerig.
Genee.t Qositief de Braudziekt.e bij

Sohapen of BolLken, en voorkomt
h.. r. :

Dopdt alle' Pa,...,. ieten .
Wórdt nu gebruilct door de voorn....maLe

Boere~ onr geheel ?:uid Afrika.
la ··lIp·.to¥ate," maar geen rueu" ex·

penment.
H«1t hest.e foor ~chapen en Bokken.
Gepruik hit zoal. "ang"geven, en gij

. Enlt ÓDdervinden dat onse ver
1r1arin~ "aar sijn en de juiste
"aarlMjid.

Kiljten bev~ttende 10 locht dicht sterke
Tioner, elk 11 Ibs, bl·' g"UOD8Dip
makende of l,2S0 de Kist voo!'2,000
8chaMn. Gelieve hier..an te den
ken "teneer gij prijzen van Poeder
Dip velllelijkt

EeQ- Kist ,~"t 55/. in Knap KoloDle, ou
60(- in Orangi., nacht betaald.

,I, " I"r t . '\ , 'I \\~ j 1.\ I

PLAATS.. "".\
'II. \.j') ,i., -(.I,j,

:,\ I" .1.111~· U;,.11 ,j,.

, ,. i \,' r,j. 1,1 ..:.;~ I_I!...
OJ Hot RA.A~l. \'erubl,' STUTTEN, eo diagonaal KOPI'ELSTVKKEN .ijn aUe

... n do te"te ~talen Pijpen, .0 vastgehecht dAt het oDmogelil<is dat ae Rkken.
Uegalva",,"oorde St.alen Kahle8.\
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HAMMEN.
HAMMEN.
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I" 1'0 I, If' f-. I' \
~/II \,j, l. ..\Tl,llt·\\'"

Deze !Ietken zJj{! 4 yDel hoog, lerwlJI alle booglen op bestemn, te nrtrtlta
Zij worden niet geimportem'd. ""ïj ZIJN DE MAKEil S," vand!.ar de v~lgend6

lage prijwn, Vrij op 8poorweg, KaapRtad.
5 voet, 25:-, 8 voet, 32/&-, 12 voet,
6 voet, '27/6, 8 voet, 3::';', 14 voet,

voet, 30:·, 10 voet, 40/-, 16 voet,
Paren Hekken 2;6 extra.
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en ('.0 '~nk --B.I/lb.' "orp. J~pt
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Onze Plaat.G" Cable" Belken zijn .. ondervoUe "ar.rde voor het Reld, vandaar
de grot.e ar.nvr~. 2eodt uw bestelling vroegtijdig.

Zendt vandaag om onze Prijslijsten,. inslniteDde &lIe Boorten Omheinings
Materiaal. Prikkel en Glad Geg&lvamseerd Draad. -tanda:.rdJ!, .liloek:paIen

enz:, enz. De laagst IDC'gelike Prijzen.

,

HAYWARD"SMERK "IRWIN"

Deze G, ederen kil noon verkregen .worden hij alle" op-Lo-date " Magazijnhonden.

De " Cuelone " Hek aD Dmhelnl~aS M~tschapPI! Beperkt. lAGER, IAL~ VERS.
Postbus 168ï. Uitstal Kamers en Kantoren: (led H' , d). ere am 18 gegaranl eer
Telegram A,lr('~ : "Cyclone." Illtln,richt Strut 83, IA.lPSUD

Ook te Port :Eli zabeth, Postbus GOi. f/3 PER LB.
I

PIANO'S, enz. WATER WATER. WATER. - OOK-, _ Superieure. Kwaliteit Picnics,
MEUBELEN,---" I'. ......·

DE "South Afric'an Mart,"
Plein Straat 3, Kaapstad (zie naar
de RodI' 3 op de Vensters), is de
plaats waar I-,rij priyaat superieure
nieuwe of tweedehands MeulJE.len,
Piano's en Orgels koopt, tegen uw
eigen redelikE' u.anbiedingE'll. Ge-
lie"e ons te komen bezoeken en te
illspekteren, of te St'hrij,en. }leste
verpakking gewaarborgd. , H. E. LA WSnK,

Touw8 Rivier,
Ka.a.pkolonie.

, i
Onw ............ r voor Vrouwen.

~tlll',·rl. 11.1

h. ( .....1'1'\ I........

T l' ., rk

BO I:;R EN, boort niet naar water
or maakt g-een gaten, zonder eerl't
de onder~r(1Dd waterexpert te
raadplegen, daar bij waarborg geeft
l'en grot" vOOrllU'd te znllen vinden
in iedere plaaUi door bem aange-
toond. Schrijft nnl biezonderbeden
aan BREE EN WATERKANT

STRATEN,

HAYWA 0, YOUNG en Co.,
Pprt Elizabeth.

----------- ~ --_.~-
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R. D.IRWIN,
\1 :tI d,·1L,I1'!'

III" J.,,,~
!

KAAPSTAD.

.\>!' Il'

e: r.l.! il I: " .
J. I. f. BORGSTROM, AfIlager.

P C \.IIJli.·.t I' '."1':'-. 1"'/ li
\'.' n,· r \\'nrL .•~tl·r;

----------------------------IIOCKCUFFE KOST SCHOOL.
F.LEMENTAIRE .nG.'·orderde Leellin~n
~e.ond klio"."t, Z<'rg'D'dJge opleiding,be-
.o"llde .tAf. bui..,li.. !l~riefelikb.deD
1 ermen billik. Doe aanwek bij de Prinoi.
p... L ik><-kcIi1!8. Vl' H ij!hJo.nd.Bpoo ..... g
~tArion. KAap KoloniA.

E,,· ,;', dl

A Hr"lll!. I)
:-ot ~ld. KENNISGEVING WAGENS enKARRENI' I .. \ (,1 .•. \(:

t~. G
"1"l>r lil\H\ I J~

I, I',. II I'r, ..... ' •• 1 VAN AL::'.
TOWLE'S

, Zullep spoe PIL LENdig allo qnregel.
ma:tighedim vcr-
bo"'ren, a1Iever-
8luppingep ,·e.-wijdertu. "n ,dIe ol·
loqdige symptomen verlichteD.
DE:DIIFEILIARE YBlUD UN YBOUWEI!.

"... y.
roy"
ea ltulHET publiek wordt vrieDlielik

uitgenodigd een belangrijke Ver-
gadering van Graanboeren bij te
wonen te Adderley, op de 8ste
.J anu!lrie 1907, dcs morgen8 om
half tien Ilur, om de zaak betref-
fende de Hooimarkt te Maitland te
heBpreken en te zien om de uodjge
rpgulatics le maken die de hehoor-
like' ondersteuning aan de markt
geven ztdlrn.

A. ~1 .J. VAlS' SCHOOR,
J. W. LOU BSER,
P. W. LOUW,
J. H. DE VILLIERS.

_li' .\ I".,r','fII'-' - p",
)', lIar,,' f

h{ENNISGEVING
." (. \1·· I

\

',1.,1 " {" (,:-.II.I)·!,. Kt:.~\ 1:-\ jltr.-{·illedt blt"rllle·dl.·, rI.H de
h· nt,,11 kutr,r. ""hurpplaten bij de
li! (i(',~(·rf·l«_·f·dr. d()or Tom Cla.nSHens,
inri "n Tlll·t Af,2'f.h81\ld bint:pn lOeR ~keD
~[lnl\f dc7.to rlJ.tnm, d""Jlf'!\e als f"lgpndnm
,,"n d~ ()rd. rw·t~ktr,do .,,1 be,chou\?d
W(J!'dt-f'.

U.lT GE~NTIJD VERLORENGAAN,
Nqem onolidrldlik als gij eni~e ou-
resellllat*heid v,w het g(",tcl be-
"P'l0rt, T~\l'le'" Pille" in. Zij zolleD
"rtOOig allo lijden d()(,11 opllOuden.
Gden andPr llle<licijn \"fhlr VrO\lWtlfl
in rie "'erhld heeft zulke ruime eD
ouvoorw,lardeliko goedkeuring on-

i der.ondcn.
!WElGERT ALLE SUBSTITUTElI .
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G:EVRAA(;D een" Art;,·led ..
Klerf_ Dge aanzoek bij

J. E. SCHOEVERS.
I

S~rallt,
gt.un.

Kllf\p>t"d,
::~; l\prf:'mbcr, l~)'i

Hopefield School Bestuur.
BENODIGD

AAN BOEREN!',
STELLENBOSCH.

Voo, de A2 Publieke School
te :larIIng, Di.t. Malme.bury.

LEO::\ U. ("0111-:1'\, Produkten,
Vnll'hu'n "n Gro('f,ten Handelaar,
}'o~IIJll;: :)!("I:), l'n.'"dent Stral\~ 63,
te~enover de l\111llicipaje .Markt,
J ohannesbtlrg, ontvang_ Produkten,
V ruchtrn en Grrwnlen op Kom-
mi~sie. Prompte vereffeningen.
Ook genegen ("Dl Ic kopen.

\1

EEN Onderwijzeres voor Stan-
daard I en de Sub-St~n<hard8.

Salaris £ lOOper jaar.
Keunis van Hollands vereist,. en

kennls van Kindergarten een aan-
bevelina'. '\

\\' erk te beginnen 'fel de opening
van de School in Apri\ 190i.

Apl'likaties met af~hriften van
certifikaten en getuigsc~ri!ten moe-
ten de ondergetekeRde
voor up de 18de J

.) G. NIEUWO
Se'k., Scb.

DE Wed.! D. MINNAAR,
Dorp Straat 96, wenst bekend te
maken, dat zij lIog plaats heeft
voor Studenten en Schóoljongt!n s
Een goede behanoeling wordt, ge-
geven en termen zijn billik- Gelieve
dadelik aanzoek te doen.

--;----+--- -----_ ..

DJP~ ...:.'\~.•rt WET.
'11)"':':111 Pnrt

MARTIN'S

APIOL & STEEL
'voo" Dd.1 PI~LS.

~~DH'I \1I:l:H

Orukper.·Mutlobappl,

Yan de Sandt de VillIers" Co,!'w

1 ..\h.T~·: IIi. } ...\ti..1

'~(; \I T !t~r"". :W :--" -j" .J ('. I'
....' ....V):"(l ....n Kolpr1\:l.",; t., ...·\ ,·rl1i'flw~t
, 'Fr.'.4"rh1If ~ i

auty
FLUOR CREAM.-

B'lPERKT.

Fabrikanten val'
SchrIjfbehoeften .

I

PRIVUE KAARTJES,

KENNIS geschiedt hiermede,
dat de Afdelin~ Raad van Brits-
town voornemens is aanzoek te
doen bij Zijn E~cellentie de Goe-
verneur voor het uitvaardigen van
een Proklamatie om de volgende
wegen, leidende over .. Doorse-
kuilen " en " Ercildoufle " (Karree
bosch pan ), eigendommen van de
Smartt Syndicaut, te sI uiten, te
weten;

1. De oude weg, leidende van
Dooreekuilen Daar .. Rooidam. "
Gedeelte te worden gesloten zijnde
vanaf een plaats, omtrent 1 mijl
bovenkant het' huis tot een plaata
waar hij aan luit bi~ de weg, tans
in gebrui k op RoOIdam, wtand
omtrent 5,000 yards.

2. De oude weg, leidende vanaf
Doorsekuilen naar Karree bosch-
poort. Gedeelte te worden gesloten,
zijnde vanaf een plaats omtrent
1 mijl bovenkant Doorsekuilen
woonhuis tot een plaats omtrent een
mijl Noord- WeI!ten van Ercildoune
( Kt.rreeboscbpan) woonhui8, waar
hij bij de weg tan8 in gebruik
tuuen, aalJlIluit. Afstand omtrapt
( mijlen.

S. De weg, leidende van Karree-
boschpoort naar Joachims Kraal
drift op de Oogers Rivier. Gedeel-
te te worden gesloten, zijnde vanaf
het woonhuis tot wllllr hij aan-luit
bij de weg vanaf" Ercildoune "
f ~&ree boschpoort ) naar " Joa-
chims I.raal." Afstand omtrent
5,500 yards.

4. De oude weg, Ip.identlc van de
Ercildoune lijn uaar Tijjl:erpoort.
Afstand omtrent 6,000 yards.

Alle objekties tegen bet sluiter
van de bovengemelde wegen moe-
ten ingediend worden bij de onder-
getekcnde, binnen Drie maanden
vanaf de 6de December 1906.

I~VO,_;O~_KA_NE_R_SIT_TE_I_.I
Juist ontvanrren, nieuwste modes, uitmuntende waardeIl, d.
nieuwste artikel juist uit. Prijzen vanaf £7 tOs Od. pe, Set,

£10 tO.. Od. waaPd.

I "F INeY" STOKLEN. I1 ---'

Deze zijn een uitmuntend Kel:lltmis getlCbenk. Prijzen V1I
t 2/6 per stu J{ in Zijden Tapestrie. Alleefl tegen deze

te verkrijgen bij

ROBERTSON " ZONEN,Wm.
STRAND STRAAT, KAAPSTAD.

\

BUCIIALL STOOIIAARTLIJIEl, REPll lt
PAUAGIERS- EN VIlACHTDIEN8T

TUSSD

ZUID AFRIKA en ENGELAND.
ALGOA BAAI nVERTROKKEN VAN LONDEN NAAII KAA['STAII,

O()~T LONDEN.

·S.8. BULUWA YO. 10 December.

VERTROKKE!i' VAli' LOIl'DEN !IIAAR NATAl., DSLAG-OA BAAI RN BEll:'

S.S. BEAT RICE, 25 December.
VAll K.AAP8T AD V B.aTllBK:K:Z. OP D. THUIIU'BU.

·S.8. llULUWA ro, omstreeks 14 Januarie 1907.
P.... giert! boten word.en aangeduid me' een lterretje.·

Paauge ~Id VIUl KAAPBTA.lf Da&I' LONDEN, iD8laiteDde eeD eerste kl~.
Plaats Biljet van Plymouth, i. £26 k. Od.

Uilmuntende Accommodatie voor Puaagiel'll, in het midden gedeelte van b ••
schip op het Boveodek 6Dde Promenade Dekken, Ruime, Lichte, Goed-gelegen 7.. ]ec.
,lie Buiten Hurten. V81'~o6liDgetoesteUeD. Overal Eleotrie Licht.. &el'1lte Ir.I••
Keuken. A.lleell Eerat. Kl .. Paa...giera. ~o erVIU'6DDoeter eu Btewardee zijDop
iedere Stoomboot.

ZAL

P. S. CILLIERS,
Sekretaris.

Afdelin~s Raad Kantoor.
Britstown, 28 No,'. 1906.

Voor verdere biezonderheden omtrent V rachl- en Paaaage gelden ",end.
men Eich tot

Afdelingsraad Van Rhynsdor P GEB. BUCKNALL, 8TRA~8TRAAT KAAPSTAD.

IIEFFIN(; VAN WEGRELAST-
lN(j VOOR l!J(l(:. CASTLE LIJNUNION •

,
DOUlD CURRIE I CO., "ItIertIers, U.d •••KENN ISGEVING ~"C~('hi('dt mits

deze volgens Art. :!()ti van Wet 1-0
van 11:l89,dat op de 1tide Novern her "
1906, een hdfing van een I,pnn_'" in
het .£ geheven en gelegd is ge-
worden 0l' alle Onroerond Eigr'ndom
in deze Afdeling daarnan onder-
hevig voor het jaar I flII6 behal ve
op Dorp- Hestuurs eigendummen .
Zeven-achtsten daarvan te worden
aangewend voor Hoo~d en een-
acht.ste voor I~ndere wegen PIl doel-
einden. I 'eze hela~tillg, tezamen
met die geheven vour hel Dorps-
Restuur nln Van Rhijnsdorp, 18
hetaalbaar aan het Kantoor van de
Raad op 22 .J !lnual'ie 190ï.

Verder, dat cpn en een-hal.e
penny in !tet £ w~heven zijn ge-
worden op eigendommen vallende
binnen het Dorps-Bestuur, area
voor het jaar 1906.

Voorti\, dat een halve penny in
het £ geheven ls gew('rden voor het-
zelfde tijdpel'k op all!! eiRendomlDen
in Je Afdeling voor Schoolraads
doe~inden.

Lual"teliJ., dat de Raat! tier·
fdicltt zal zijn te dagvaarden
"()or alle !J)e!/I,p{ilsfln.1 Of' :;0
jltni~ 1907, unbdw,lrl,'oor j!)()6.

Op last,

ROYAL MAIL" STOOMBOTEN
VOOR ENGELAND, via MADEIRA.

TE • C'RE N M..
l Jec. l6-KI~FAl:NS CASTI.E.

1907 .1an. 2-BHI1'ON,
.lan. ~I-K IL !lON Al'\ CASTLE.
Jan. lfi-SAXON,
.Ian. 23-DI':\'VEI1A"i CASTLl!:,
Jan, 3()-KENILWOHT" CAtiTLE,

Kapt. Winder.
.Kapt. Bach ner.
Kapt.. Ty80D.
Kapt. Cre..gbe.
Kapt H....mnnr
t< apt.. Morten ..

--------_
Tu • ..,n Stoomboten naar Engeland "'a de

Kanal'lese Eilanden.

Omstreeks 7 Jan.-GA.LEK A. Ka~t Wi Iford.
(Soutb ..mpton en (>ouden, ..is, Rt. Helen.a en Ascen81on.)

Om8~Teek. 14 .Ian.-DOHHAM CA<:iTLlt, . Kapt, GaDdy.
(V". Plymouth en 80utbampLon alleof) eerste en tweede kLosplUII&giersnemende.,

Volle b.iollOnderbeden omtrent bet vertrekken V1\n Tussen Boten nlO6.
1I:ngeland, Knar- Haven8,N"t.al., Delagoa Ba.i. Beira en Manrit;ius, .ijn verhi'g
b&ll.1' op &ppl!katiobij de.

UIIBI-CasU, lall Steuul, Cl., U.,tad.
"CLAN LINE" STOOMBOTEN.
Van Glasgow en Liverpool naar Zuid A.fl1kaa.nse Havena

Mauritius en Indie, op geregelde tijden vertrekkende.

P. A. VAN ZYl.,
Sekretaris.

~,.-,.
Vertrek van Llvel'pool naar Kaapatad,. Moaael Ba~v,Algo&

Baal en Ooat Londen: - ./

S.S. CLAN MACFADYEK, 2,81J Ton, K.apt.·East., vertrok 1 Dee.
S.8. CLAN MACF ARLAN B, 4,1l":-'~o,n, KApt. Price, vertrok 10 Dec

I

Aardappel Moeren .
FRAN~E "Early Rose," "Up-

to-Date" en andere soorten altiJrl
voorradig tegen de laagste Illark t
prijzen .

Vertl'ek van Liverpool naaI' Natal, Delagoa Baal, Beira en
Mauritius :-

S.S. CLAN LESLIE, 3,93i Ton, Kapt. Fletel~er, vertrok 26 Nov.
S.S. CLAN l;R(~UIlART, 5,855 Ton, Kapt. Ma('pherwn, vertrok

Il December.F. SAMUELS,
Produkten Agent, S.S. CLAN :'vIACAULA Y, 2,K34 TOil, Kapt. Goodwin, ..ertrOK 16 Dec

Langtmarkt S~raat 168 en 172,
Hock Tan Bree - trant. P.S.-AI deze Stoomboten lopen (indien mogelik), binnen te Oost

Londen en N :\ta.l, los8en bun ladmg BAD de Ladingsplaats, waanloor
Lichterk.osten vermeden worden.

Kermis wordt g('ge"e[, dat alle Vorderingen (in duplikaat) teuen de
" Clan Line" Stoomboten, de merken ~ het aantal pakketten aan-
tonendc. en vergezeld YAN DE VRAcnTBRIEvEN, binnen VEERTIEN
DAG EN ,anaI Datum .an Vertrek van de St.Jomboot ingezonden
moeten worden, zullende anders met lo behandeling "orden genomen.

Wend u voor Biezonderheden van V raeht tot

-KAAPSTAD.

Wol, Angol'ahaal', Vellen,
Vogel.tl'ul. Vede,en,

en alle soorten Produkten ont,an-
gen op kon~ignament. Billike voor-
schotten, indien verlan!!'d wordt.
Vercfl'ening op dag der Verkoping.

Koloniale en Geïmporteerde
Graan pn andere produkten voor-
radig. Pnjs opgaven op applikatie.

JAMES SEARIGHT & Co., Bepk1.,

Commercial Strut 27,
Agenten voor K.a.apstadJof tot enige der Kuat Agenten.

Kerstmis en Nleuwjaars
Kaarten.

Zendl naar ons om een Selektie van ~e
aatilll""-

llloemen KAartje., Id, 2d., 3d.,4!d.,
6d., 9d., 1'-

Mel .le hano Ire.childerd en Celluloid.
Gd., 'Jd, 1,-, 1'6, ~'-, 3'- p"r "t"k.

Doosjes Kaart.en en EDveloppeo, :'d.,
1/·, 1/6, 2/, 3/- 51· per dOO1!Je
van 6 tot 12 KB.attjes.

met uw eigeo num,
8/· tot 14/· voor 25.

Bezoet onze Gnnd •
- rerstmH .. FaneD" Bazur.

BROS.""THE LITTLE DUSTPAN,"
Plein Stl'oat, Kaapstad.

BlIDllilR.S Ilf SOnDOU! KI umw ARElt,
~ .. tijd ~ .0. pootII .. ua da ....... t.fdeIingem

Bood cm Oregon Pine Delen. Vloerplanken.
Zolderpl&nk8ll, B&8hout, Hickory, Essen-

hout, Kajatenhout en Pitchpine;
.u...ooa.

1AIIDl, DEURrI, UJSTEI, CDlm, IDALVAtU~£ERD
UIER, ............ I.... U......

Exchange Place 19en 21,KA APSTAD.

Sp.ctSI. .....rm.n yoo""la_"'_

SPITZKOOLZAAD.
t 2.. pe' lb. 'ertrlJIU tq

P. DE WAAL, D. Zoo,""
JACO~8DAL,

P.K. EElU3TER'TrTT:'T7
Gedr~kt {"nnit.ge!t£T€nCoor de Orolt:pere Ilq1.tmbapJHj Van de 8ADcb d~ Villiel'l

ot Co., bf.perkt, aa.n he$ kantoor hool!:VJr ~urg ~ W...\.rt~1 1(lla?3t&d..

~~~~~~~=-~~~~~~~~~~~ .•I

"
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