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0eI~ bet W er eeht.-r !liet
- ~ MIl, _t _naeer I'llell al ..:

'0... .' voed! ~'1Il.dieu" - keer .. lader ~ g ë bnJikt daa
bl de "N.JLOt."'1.e:, cl in~ ~t ~ feitelik DOCbg zou ~
!!anti .1ItI'tikel: dan wordt in het tekort .....1 I'Oorziea uit

"Het ~ van oue ~og ja tijcWilroe T'OOtraadechllJ'en, <L" In guz,.
~r iqge.nldn,ld., ea wii 5ijn a.ag l&og 8t(ger. tijden in bet licharun "ora..
niot _. gevorderd, dat wij alle gebel- ~egd. Alleen eeD te ",..jDlg i('ebrui(
Weil «QII lOOd doorgrond h.ebben. gedurende Ia~ tijd bAcit ~
ZeUs mnJI.on wij aag niet verlr.1aNn, C"D. H~lfde geldt ~OOr """ .,.....
de eente beitjDlJltlen AUe met vol __ :n ~lJlg ro-u d.> <pr"Cbille"
leltllllileid te kellnen, eodat oneier de po de ~ta ddel..,n; 'ot op ~
leerden, dia r:iob met dit ODd Ml'ellp ~ l1JlIeD enntt.en, '.tl<>.n ..,
ber;;igboudoo, de ~toouning, dik. ,rdratoo VOOr e Ikancler .n de b""
W'ijJa VOrTe te -&.eo iB. Doeh OOI, .8 een te kunnen "pnngen, z:od:o, -'ann_

I;~===========================~:I~uk, "''B&nD<!de niet alleen ,~g. het lk~ eens "-at t ... v,.. I '''0 hetl. leenk-n zich ophouden j onaIWJJ3baar e~ v~~lrt, de i.oeV()(>rvan het ... '
dringt het zich dagaliks in de praktijk doIre bKmll ~ Itorut, maar ~
aan allen op, en daarom is het nwt te tijd Mndt het lichaam tolCh ook dl! .~
VeMI'OIld.eren dat het onder d. lenn uit, zoudPr .... d.oor te ~"'·7.waH,·n Door
_ m m~ belangstelling gaat op- de pralcti.jIc heeft men t'CllI"r ~

dad I gekrogéil, 1i"8AJ'UJt mcu !!"IDld'\"ld.wekken, nu de algemene &all lt. te· tall n oore<kend h.,.,fl VOOr de z- __ l~
ken8 "'oor gericht 'IFOrdt ep ,·raAjpltuk- IbM • ""'_
bn VIUI hygiitUes kal-aIrter, die ~_ hoevee en v~ rpltf'o, ",.""", ol
lik alle met elkaar _mcnhangen, en kool.b]dr&Len, die p"NOn"'n '" ~de
"""l'Onder aonder twij(-..I het roediDgII- omstan.digh.ed&n nodig h..hh.·n, In..,
VFaag8tak een bclan.grijkc pla6t.. in ""&Oneer men ~ ood'..,.lin.: ""r""lrikt,
noomt. Die belangrijk.beid zou mij al d&n komen er zeer in hAt. o()~ 'P~Dll"D.
veel eerder aanleiding gegm-en habban de vElJ'liChj!lenvoor de ~ "n cl .. d..,
om dit vl'tl&grtuk tot onderwerp van be. om niet anders dan met jlfat~ .~

lei lti tif'teid in de praktijk tOt, W' ~.
"Pro ngte _n, wanneer 't omvang- "',J,'n, '-oo,ral omdat m<-.u In <h..li)'1<'n >.njke en het duistere, dat trot8 d .. vele YO

oncl.erzo.>«ingen n.og ~ l"eMChillende CljfPrfi vindt roor ,,""'It, ,·"t ~n koalhy.
punten hOOol'''-t, mij daan'an niet hadden draton, lWlAr deze stoff"u Dooit al. mda.
_rhotIden, Ik: wil mij echter ••. ' O'V8r nig onder hAnd"n krim,· On, ... "'"'<hilft
die bezwlU'l'n heenzetten, en ten min ~ stoffen beo.-taan .. el uit d.oze ><eh.',lnll~.
proberen enkele gedt>el~n run ru.t ZO g.. bestanddel.en, ma .... huitllndJ~n DOR
uit,geo;treJrt., gebied hier te het~nd"len uit talrijke bijmenlt_I"n "n I",,~ !liet
en duidelik te makl'D. alt.ijd in de7A"lfde V't>rh<mdJnjl.

De eerste vraag die "ieh hierbij J7... lfB oot W"Ït ......n -0 ..i i.. nl~,.nkAi
voordoet is wel de V'l'1UI41: naar het, dool eiwit en bevo.t niet altijcl cJ.>7" Ifrl.ob~
van de ..oeding. ff"t antwoord ~ deze ......lb e id daarvan. zodat h"t IIr>( ID""'lik
'I"I'tlaW, dat de voeding diont om 1..>t Ii- is ~m, met jtURt ... -id Q.Q.nt.' C"H. n b""
Ch.'l&I11in stand te houden en te doen re<>. "I..ren men m()('t i!"hnJlken mn ..."
groei en, is sIoohbl schijnbaar ren\'(Judig zelrr" h~theid "i"it i" h." iJdl."""
ell af<k>onde ....ant lV komt iuderdand to ..~nlC~n, och i. dil nog I••, r"'kA/lI:
moor bij lciJkou, on bovendien g""ft dit. _nrnudig, l",?'''~ ru.'t "".'r ~unpn.
antwoor doog niot veel Iicht, om net g~lde voec]lDJ:Smidd ...J,'n .i! , \'~_,
ellÏgSlEiin8 bater to kunnen I:w>grijpen, me ,groenten, ens., die al 7.O"'r ......
moet men "doh __ st een duidelike schill ...nd in "'UDen~t .. llin" hnn"n '"JD

\Vil mf'h zich .. rem ..." toch aan '~'r""h.voorstelling trochten te runkan va n de Jr" lijsten ..bonden • ..t.UI " ('If' "oc ;..t.o
algemene bou.... van bet m..uselik li- da.t moo ni"t nit be t nnn nu...... rI'_n'ehaam, niet zozeer in n.llntDmiesr, dan M ~..... ~
wel in histelogi('OSC zin, Dan moot men .,?Il, is ,liebt. ,g:;-nl'illtl om to· '~ ...n :
zioh doordring e n van bot /f'it, dnt b...t "'"VIt LOf",,,.,t . "Il d..3I\.n!JI .I, J!""04!;-
gehelo s"J1Ienstt'1 vao organen, ht't_lk tM'kkl0lt-to maken, dat 1~'1"r n,,~ op
het lichaa.m m,n do mens vonnt, opg&- M.lJ lrorut, hoe IDen Toi<'h"'n tI~ n",h~e
bou,,"d iij uit, oen ontZE'ttendJ,root aaJI- bom-~Ih:id .oorzi .." a.loolm.'n hAt ~
tal ooll<,o, die ieder op Toi 17.elf ZOOI' !!'M'en cljf"r maar h<-rnilrt. l(A;" nat i.

nipt waar, omdat ons lieh:l ..1.m ?'f-on mB-kl"in "ij". ma,ar ch",,,Jniettemin UJ~ le- chine is, die alle, ve-r1 ..... rt •.~, "r In.
vende oT)...""ni.","oll rijn te """"-houwen.

--EEN -- .:=*============================: IOf""OOon zij niet iu st.aat ziin onafluIU. ~"'~orp!'n wordt., Ver.cbillt'nd,. om,<tan.GROTE OVGERDSERYBERDB PUBLIEVE ~ID VOPIVG --- ~:;~:n<C~t:;_I!:',~~~vi:f~r"e::'n~ite~~ ~:~::~~~;~~tI:a~o!::~~~~~~
11 D A il.lll\A 11 of "et of koolhydrat ..o "'''''''''''n. betDA.lf:ES CREME ALPAKKA KOSTUUM ROK.KEN, tegen mmeo, dat vil ""AAI'D, zij ln,nnen 0n .. geb .....1 opgelost "n \"f'rbrnik, woNlt

VAN ALLER KOSTBAARSTE 'I :,. 9/11,11/6,12//6,14/6 per stuk. LinDen Rokken, tegeD 4,lll, \'000...,1 opn ..ml'lD en v..... ..-rk.... , zij !run· Wtw, ijl het llnd"l'e bijna onrp!'tA'rd h..t'
· nen grocien en :r.ich V<)rmcniKVUld~ I haamVASTE fN LOSSE GOEDEREN : 5~1 :J.:ll,Yll, 8/11 per stuk. pn ten .loUe afsteTVen, Zoom bet l<lat- IC W<?oPJ'.. -;rlaa.':, \'''!l: 'tftrkpr '"D""'ES ;J DE , tel eD 2/11, 3'11,'4(11, 5/11 br stuL , ...L _'''' dat ooz,.lfd .. splJ" nwt altijd dl'7...lfde

aM Jj; IL. st<> g.,.,..llrt V""'W1}nen '>li ,tit bet li- wlUlrt!.- VOor 0.. ,{)(odilljl h.,J,OPft te
PRACHTIGE MERe RISED LAWN BLO SES, Rijkelilr Op- chlUlm, bun plaa.ts wordt ingenomnn h"bt",~; df' to.>hereidinl!: bij>'oorb<>eld

( Lt t K te te 2/tl 3/11 411 5/11 6/11 7'11 door jon.gero nakomelingen en ons li- kan hie.ron AAl! '""'>_ invl-~J. h"LL-
nA

_
i i gemaa& me an n, ~en '" /, , ,I, ch.aam in het gehccl ge:l1'Onle-n lll ..rkL daarom '~r <1. in:k,;o'" ..an ;;: ~"","l'~::In de Boedel van wijlen Johanna F. 'l'ck, ,per stuk, 30 per cent. meer waard. pr f"it~lik niets vnn. da.t icdt.,. ogen. ko" niet gerin/l. ~ ~('h.~t""n,.

-- OP -- 'I LI~FLIKE ZIJDEN BLOUSEN , 7/11, 8.'11, 10(6, 12.'6, 15/6, 19/6, blik ah het W'lIT" tah-ijke klein .. Ipvl'n- Wanoenr .. ij nu onYA> i(l'I>rt!ikcl'kfl VC1&-

: 21/-,25/6 per stuk, tjes in iljn verband ophouden, F"""t dingsmjddelen nagaan Mn !'.icn ",i d..,tDINSDAG,de 15de JANUARIE~NST., ~?~~~i'':fo~&~,'~~~:'~i.':f';'2/~i~.llit!;).4~;'!i~/-pe>" -_ ;':;-:;:'''::=;;:'::,''',;';';:: ;::,:" ::!.:.:W~~~ ;'::;:".~",t,:i
te 10 ure v.m. A 0 N IN vr TTE L WN" E H LI ti .... "an de?dfcl" soort te ""I'),""n, of mror opn{'men don -trih noodm.kelik

VO",RSCH TE I A NOLAND, 9d, lO,id, \rUlInAt'r e<'n groot aant,al j;("lijIu.oortigo ~o.r~md '..ou kunnen wor<l.>n. !)"ze
, 1/., 1/3, 1/6, I/II i KY stuk. ()(>1I"n ~ijhrt,ijd afst.crft. menon bijlrom"nd(' best.andUplpu zijn ""hll'!'

200 DAMES EN KINDE EN PARASOLS, heden tegen Speciale ~~jn~~~kti~t d~sndt;-',:~d~lc~rJl.::;'k- Di .. t !'8hl'cl overbodip:, "nnt wann ...... ~Ij
i Prijzen. zaamhed;,n der StlJllen.stellnnd ... ",,11"n- er met ""ITl'n, zou ru- "3n onz.e 'pijs.

FR4-AIE OPGEMAAKTE HOEDEN, tegen 8/11, 10/6, 12/6,13/6, ni ..t mOOT !rullnen uitoeff'n"", 'wtt'ring ni<'ot. veel IRr!>Cht ko_no Hun
· tot 25/ et k Xu is hl't voor olle reventk- "e>''''ll'' nut' werking dot>t ...ich ID t """"rl,.i' . i,-}Jer u. _ +Oi1l&1.rut~ kannen; het "ijn (,f '.<ljlOOOA!D." H()LIDAY , KOSTUUMS, tegen 8/11, 9,11, JO/6, 12/6, tot 35(6 ""n b.-sliste: eis, dat zij om in h"t It",.pn g"ootmidd"l"n, of om"'H1_rhar..
' .OoL t~ Intnnon blij\'en, vO(>(I"{'1moeten h..b- ..
., _per 8~ ben. Het leven Ir&ll eindï"en ook &18 gpl~n,

EE~, STAPEL VOERCHITZ voor Japonnen voor BedieDden, alle _...L_I "h t De eerste, dil'! bi in dp 'VOf.llllpulldd,,,,
6T "'.".",, genOtlg A.~nwe~g 'S, maar .0 I..n vanself &Q,n'll'ru<ip: ~ijn. of pr bij d~

, tegoeD6d per yard. kan Diet blijven roortbest.a&nj bereidlog aan toege'l"OOgd ,rord ...n. m..
KOOPJES iD Cemturt's, Handschoenen, Llnten, Kanten, en Veilings. . bilt voed8l\1-ontbreekt. a ken het opnemen van do nodi~A hoo-
DA.llES ZWARTE KANTEN" LISLE THRl!;AD" KOUSEN, niet aItijd oven g&UlF veelheid.,oedsel gel'llAkkcftk (On ""rl"D~

· cUrckt op hot voedsel. in dat opzicht __ t" 1rn.lI.l'dAren<Loo.-i 1/6 per paar. dull &on onu li- te W
NIEUWIGHEDEN IN' KANTEN MOUWEN, "Jabots,"lcbll&Dlsee~~ de ~ddelen n. ut w&nll_ do mtan,k oan onze

·onthouden kan het niet nnden! spi)zeo ontbrak, MU lIet h",,1 <poodij!.,. "I'lastrons" en Kra<pen. on_I'L --..!le m 'A_ C-

t" of zij moeten In grote getale ten ondor -..- LJ[ WVT!> n 0 7P. te C~U, .... ~KINDEREN BOEZELAARS, "Wear-ails" en "Dresl!es," alle goed- ga.a.n, en dan 'V9lgt dum.it V'a.nulf, dat geeD ".1 dauuit blijkt, da.t meD EO

~ koop gemerkt. OOk het II.lgmneuo leTen gevaar loopt. moeilik VOCJd.OeI bn opnprnt>D. 'II'lUIt>OM'

ZAKDOEKEN, MET KANT O.MGEBOORD,4t<l, 6d., 7fd., 9d., De lichaa1lUlOO1II.'n ntl }runnen voor::'::: ~ke~~~hM.Idrd" I<pijolii-tcJdft
nu k het grootste deel Dcb niet meer zelf.' n . ~ ....w ..." \vo t.. ' .. rnn ...

· 1"1".' 1/- per stu. 8t.andil( bewegen en ~jll derhalve niet ring ....n epi~ doet ('I.." is ('eo 'preek.
ZIJQEN ZAKnOEKEN, tegen 9d., 10fd., 1/-, 1:'3, 1/6, 1/9, I/Ill, n staat om hun voodoo! tI' "aan we- "oord, dat meer ....."he-id ,--"nt. dan

2/6 per sttJc. h t t h _.J ~_ meD opper?lak~ WIl metlen, De on-
; t' moe !In toogoVOAI"U ....o.""'n. ve:rt~baore hetrt.áJ-.ddeien rert.oneD bun
DU ..-OWll wij. dat dit !l:csohiedt door
blood, dat ill d" kh,ino h"arrnten nutti!! effekt in a.nd""" tUn; z.:j bo.-o1'-

tIlssen d .. ,·..rsebillende Il<'llen indrinlrt d"ren de ..... rlring d<>r '11l1"Ill"J>i_n pn
d h m!\km da.o.rdoor de uitJ<c:ohPicling uit bc-( ~

en ew W in cl... !t8k-gen ..id Mt d" I,<,haa.m ltemald",lik, ni ..t a.1l""n _n watV'O<'<)Mlde oo..tAnddPlpn op IR n ..m ..n, di ..
b..t hlO<>dwlf uit IIUUIfl:" en durmwand nl~ Dutt ..l""" er ni.-t.o OOhoort u.
I.!~ft 0plt"nomcn "n door d... le..-er bf'en blijven, man.r ook mil de ""rterin~ pr!>-
il! h"t licha",m ,.cr· pr"idt, Ho<n<l..n wij dulrt.en, di" Iall~ d ........ 1\"~ ór UIt 'nlI'.
d.. bl-oedtO<"Of'r naar t¥n of and r or. ";j<lel'd moe~n word n. Beid .. soorte"
gaan t<>gen. dau "erhongerpn de ""lI.,n V&n hijm"n"",,I~'n ltl9gen echter slooht ..
V8.11tI..t orgaan; hebel.rut> geschiedt, nh mAt mnt" g"bnIlkt w(JJ'(!pn, \Vant hlln
wij Mn lwt hiOf'<!de \"OPdende oo..t..'1.rrd- nllttige werlci~ kaD in ..oen scha.d.,IJk ..
deieD ont,bolltlRn, m,,..w, als "-ij het li. O"""W'AA, (l"notmid<loeJ"n bijvoorhf.eld
"hn.'tm niot. I!:"noeg vood.""l ~npn af In d.e rOTm van specerij"n hPbben <ill..
vf..-J.."I gphruil«>D. .......~rua.1I lw!. blo;,J bij..-erlrin~Al1, die minlli-r 'III" .. n!'iClilt zijn
nipt gAnoog vnodend.> bA..ta.ndd('J...n en "DU O1rnnna.tig gebrui,Jr is dus !!eokm-
ontnt>m"l1 kan, aI to kPltT"D, terwijl Mn to j(TOte ho&-

Hoog,t-,'Q.'tr'S<'llijulik b"hben ui,>t alle \"oolbetd ""'n <>nv<'f'tee.rbare beort.-..nddP-
c~lI..n het?.<>Ifdf' "nod""J nod:i~; hUD "pr. I..n de inwerking d... spijs"<!rterings-
S4h.illeude I>3l'd PU vor",hillpude werk. 'I"o<,hlR'n op de nntti~ '<"O<Idingstof'ftm
mamhAden !l:""<'11 rf'C'bt om te 'ermO<'- verbIndert, waardoor d... opneming: ....n
den, Mt rij OOIr roor hun voor1Jx.staan deze in het liah.,a.m ~moeilikt wordt.
...~rs~hillendo bcstanddel ..n no<lig ""b. Hi...nnede bch ik no ank"l" pu.nten
hen, ma ..,,. "",km-h"id daaromtr<'-Ot h"b. ""'-prak"n v:", hot groote n>f'd:ing8""~"
hen 'nj ni,>I, omdat een on<loerzoo>.kin ..tuk. dat IU<lIr'Illede g.,.,n""in. :tJgoooruu,.
diP richt.inl/; ouor koffiPIllike mo<'i1ik- deld m. ~ijk.e en zeer l:w>Lr.ngrijke
hoof'n oplf>yert, 7 lf....n.t<'1l ,,-ij nipt. Inves~ bh]Ven <'T flDI!: oveT. ma.ar ik
mM. ,olkonlf'n ....kerh .. id ,.."Ik" .. oOO.i~. kon !Uechta bier en daar een gI'6e'" doon,
.toffl'n roor all.> cellen bij f,lk:Lno.'T n(~ om aan tt' ten ..n. dat. b<>t_n ond~rw<>rp
diV; •.ijn, "U \01nn('0r wij oJ>ge'-en mt '> dat nog vfOEol onzpk.".." howvat., ,.j
". lire !J..siaJldd.-lpII di" voeding tno<>t hjk-t, hf.t dilrwijl" o{,,;j PT' ~ :Jl ....
hei.i.a"D. di" hpi me""",lik lichaAm in 'a·n Mweten.
g<1',01Jd.- Kt.'lM kan o-nderhoud"". gt"('1]

...-ij t1aarmf'd" ..koch!... de ~rond,t.off,,"
IL:U1, di" in hM Iicbaam ulf """"t t.ot
& .,i.....nlik" nloE'dingstoff ..n ... mnden:!
I\'QI'(lpn. Tot de Irenni.. "'An die p;rond-
.toFf"n kom,," wij nil gTOtend_ls doo~
.. nrn.rilljZ, di., dan door tbeorsu...,.. ""-
<chol'" ilig ,('rklttard wordt, Die tbf'On>-
t i.·~p be.-<eboIlwing beru.t da.a.rop, tint.•
'n.ar hp! lidlllam mM. behulp van d"
"ooding' al, hAt warn !<leed. vf'rn; .. uwd
wOTdt, d" voedin,g uit de,.·lf,l" oo,.t.and.
dell'n moet. be-staa.n nl.a die. ,.-aaruit luol
lidlJlilllI L'I opgebo"wd. "'" hp!>!>...n~"h"i.
kt!ud';"" ond"Troeki n!!,'!! jZ"I""rc!, dat.
onq li"luulm hoof<h.u.k('lik IX"'UIa.t, lIit,
"en;chillend" .tefr"n, di" IQt t" ,.., ~
te groepen g<>b raeb t· lru n n .. n "-(in""-",
n.l. cl.. "iwil-"lcbtigR ,t"fr"11 pn <il' vet.
tt-n, \l'1'lU"hij nog t\uk~I( .. 'HHl('o!('C Y~rbin
dingpn kom .. n, ,Ii" nl .. rA>lItell ""'k"ncl
~t.a.an flU -..nt..-r. VolJl,e-nQ dp7 .., hesehou-
wing lWtW"1l "'ij dil,. "OOr ti" rO<>dlng
kunnen volstaan met een ,'oldo"ndé
toe~ nr" eiwitt..'I1, ,'Mten, zouten "n
"',,,ter; roa..1.r rit' pr ..kt ijk 1.... 1'1, dnt wit'
dnarafln ni"t gAnO<'jl; h.'l>ben. I'I! W"
orndn.t On, lich....1.11!niet ZOl'N'1 VN ..-il
opnt-m.e-" a.I. ht't vl'Thruikt. ,. "udaar
Mt wi j daru-aa.n t.cgern<l<'t mO<'t .. n ko-
m"n door ....n ander voedilljZ"'1liddl'l, d.
Z01N"n:umllt... lroolhvdraten
. D~tz~n tlu ....de·b.>standd ..l"n, di .. ..-ij
'n on~ .pi_Fvert"",ing>J<8J1aaJ opnl'm611
ter -,r(>Tw •..,.king; ..-nt er rerd ..r mpt hOIl

1I:"""h:ieclt, hOG "ij in het li.-lUla.m ""T.
andord "-ord"n, pn in 11' .. 11.. vormpn tUj
eigenlik dienen t-ot h"t doen on!.trta.an
..n ""()('i,,n .... n niRuwe lichaam."""Il .. n,
"uJl"'Tl ...ij lilt lua3-r niet ,",'nl ...,. nagaa.n.
omd ...t wij d"n op """ gebiecl kom..n,
wnar lJoll heel weinill posit iafs bc-k .. ncJ
io, Loa!, Oll~ N>nl'O!ldijl Ooá.l1npml'n (I.~t
1Jj '\aU r"l'SI'bill .. nde v....and"ring ..~ OD.
df'The--ip; zijn, freh"'" of g»dPCitelik in
d" ....illichn.m,·'n ...orden oPJZf'nomen, pn,
Wan neer deze st""""n of lA> 1U'01ld..
gaan, ;11 d" W}Tm '<In "plit"i"ót produk.
teo woor uit ""t liduillJlI vPTWijderd
w""d-e<tl.

Behalve <blt c1; voedil1~ duo' uit "'"
soortf'O '-an g:rOnd~totf"n moet
, moot OOIr d.e oo...."..lh ..irJ vol.
.....,..en, ,,"u }ruDn"n wij wel We&l'

t.beornieo. uitmakl'n dat eT-in norma-
le getaDen va.n ...ol;"a,_<S(>n p<'rrooen--
e?en ..~1 ei,,;t, .et. en"" mO<?i worden
ingevóerd nl& er in bet lichaam VWTIi&-
ti~d 'Ii'ordt; ~ het ill n iot gt'mll.ltk&-
Iiir onJ dat laatste te bepalen, en <'Jl' zijn
-001; l'eI'scb:itI"nde in-rloeden, ·die b.;,t.
verhntilc van licbaa:nl$beatanddelen be-

, dat het ooroogclik is ciaarvoor
Mn te ge'4'en. ZO verbruikt

meer dan 06n !dán j

li::~1:=e!J::a:v~Qftal kt ftt uitIJ 0U<i!r.t:;n~~~=~

TB Il URE V.M.

Onmiddellik na de aankomst van
pasaagiera met de ochtend trW-Dvan

Kaapstad,
Zijn onlangs gebouwoo Cottage,
pr~hti ~ ~u. ceDtraal.ge~en. Het
huis dat JUIst ga.chikt 18 voor een
kleine familie., we~ slechts om~
streeks een jaar gelieden gebouwd,
en wegens zijD ligging langs de
"Hill Side," heeft bet een pn.chtig
uitzicht over 1et doep en de zee.
Dit is een gelegeri~eid voor een

gezonde geldbeleggmg, daar zo- ~k U niet bezorgd J GebroU'
danjge "villas.," die ,verhuurd kun-, I
nen worden tegen !Jt'1Dbillike huur, Su' I;Aht 7.e'::~-?d,::i~jdzuIlen",.,.;", , n • 6.A .ep

10 Trek Ossen, in wtmnntende".~~5===================~====~~,1konditie, geschikt voor de Slager. 1,

~:::N:M:o::::.i.Stellenbosch. Stellen· osch.
Afslagers.

DE HEREN KRIGE EN MARKOTTER, ~hoorlik gelul
zijnde door ~e Exekuteur Test&meotair in bovengenpemde boedel,
zullen per publiek opveiling verkopeD op de I?laats zelve:-r

I. Zekere WooDhuis met dubbele verdIeping, geleifen in de Dorp
Straat, be .... ttenJe 4 grote Slaapkamers,. Eetkamer. en Zitkamer,
Keuken en Dispens., met grote Zolder. Ook Stal, Wageohuis eo andere
Buitengebouwen, alle onder ijzeren dak. Dit eigeD40m heeft een
prachtige Tuin, beplaot met keurige VmchtbomeD en Druiven, eo
wordt teD OosteD begreDIId door de Eerste Rivier. '

II. Een groot WooDhuis., gelegen op de hoek vaD dEl Kerk eD VaD
Ryneveld Straten, uitmuDtend geachikt voor. eeD Logies hriL .

III. Grenzende &an boveogenoemd CJgendom CD_l;rClegeD ID de
Kerk Straat staat een ander Woonhuis met dubbele-verc:ijeping, bekeDd
als "Ma.ideDs Hope."

IV. EeD z~t'''oette ol Villa" met verandah, grezende aan " Maidens
Hope" en tegenover de Ned. Oer. Kerk.

AI de eigendommeD zijn goed verhuurd en in goede staat van
reparatie en gelegen in dichte Dabijbeid vaD alle Opvoedings .InstituteD.

V. Het gewoDe AS80rtiment Huis Meubelen.
N.B.-Iedereen behoort te trachten deze zeer belangrijke l'erkoping bij

te woneD, daar het zeldeo gebeurt dat zulke kOl!tbare eigendommcD
in de markt voorkomeD. De eigeDdommen moeten verkocht wor.
den. Dus komt in drommen op en stelt uzelven te vreden.
De verkoping van Losse Goederen zal beginnen te 10 v.m., in de

Dorp Straat en van de VllSte Eigendommen te II V.m.
Wendt u voor verdere bi~DderhedeD tot oDdergetekenden.

" },fijn broek vol oer], wat nu gulaan l "
" Sw1lHghl Zeep brengt redding aa"."

De Hermon
laatschappU,

DK heer Puhu BBlluD
SW ARTS, die Yan pilan is Gordon s
Baai te verlaten, hl!eft ODS gelaat
per publie. opvei1~ te verkopen,
op de plaats selve, op

Woensdag, 16 Januarie 1907,I
\

I APPLIKATI ES
-deu ge_vraagd voor
Tan Sekretaris in bq'velltKell101!lmcle
Maa&lchappij.

Applikanten moe~ l!ekuriteit
geY-ea YOOr de BOm villi £1;000 stg.
welke gelijktijdig met! de IIPplib-
ties moet ÏDgezondeli w~eo ter
goedkeuring der Diretteuren.

Applikanten SalarUé te melden,
A pplikaties moeten 1de (flderge.

tekende Diet later <lan de 4de
F ebrn&rie I 907 bercik~n.

Nl KRIGE,
SeWr. Pro. Tem.

~HermOD Statie.,
5 Januarie 1907.

BENODlGD
-!

EEN ODderwjjzere~ om aan 5
kinderen onderwijs te keven op eers
plaats-tot Standaard ~, Honands
en Muziek een vereistel Salaris £.50
per jaar, vrij logies. 1

Doe a&nr.oek bij d~ ondergete-
kende voor 1 Februaci~ a&nataande.

J. DU aLESSIS,
T~ebu. St~tie.

Somerset West,
22 December 1906. DE IEllOPIII lAl HETJill 't07.

Publieke Verkoping.
:l Januarie 1907.

DE ondergetekenden, behoorlik
f('ela.st door de heer G. J. I. du
Toit, l:ullen per publieke opveiling
verkopen, op de plaats zelve, op

BENOD~GD
EEN Gecertificeerd. Onderwij-

zeres of Onderwijzer l'~r de P. B.
School te N aauwpoort, ~Dist. Bnr-
ghersdorp, onderwijs ~ geven tot
Standaard VIL, HiJl1and8 en
Engels. Muziek een ilanbeveling.
Werk te beginnen 2~ Januarie.
Salaris £60 ~r jaar.. ~.Applikaties
worden spoedig verwacht aan on-
dergetekende. ~

W. J. DE KLERK,
NaauwpOOrt Farm,
P.K, B~ghersdorp.

\

Maandag, de 14de Januarie 1907,
TE 10 URE V.M.,

Zeker stuk grond, gp.legeD in het
dorp Prince Alfceds Hamlet in de
Afdeling en omstreeks zes mijleD
,an Ceres, groot 2 morgeIl, 57
vierkant~ roeden cn 46 vierkante
voeten, zijnde Perceel A, gedeelte
van een portie van Perceel K,
vroeger in eigendom van wijleD
Wedu1l'e J ocob Goosen.

De grond, welke wa tel' reehteD
heeft en reeds beplant is met I, I 00
AmerikllAnl!e Wingerdstolr.keD, is
zo wel ~schikt voor vm.)hten als
voor eOlge 800rt Markt tUtDerij en
de vmchtbaarheid van de ~rond
te Prince Alfreds Hamlet IS zo
goed bekend, dAt het geen verdere
aanbeveling nodig heeft

Met het oog op het feit dat In-
~enieurs werkelik: op de pi aate zijn
LO verband met de' Ceres Weg-
Ceres Spoorweg, moeten .,oorne-
mens zijnde k.,pers deze gelegen-
heid niet missen.

BENODIGD.
;

EEN Onderwijzere8; voor een
Derde Klas School, op :een Plaats
om onderwijs te geven ~ van 10
tot 12 kinderen: Sala.pg £60 per
jaar met vrij logies. ~tuigachri1-
teD zullen verwacht wcirden. En-
gels, Hollands en Muziek vereist,
Men doe aanzoek bij de onderge-
tekende tot 30ste J anua~ie 1907.

W. N, BROWN,
Merino Walk,

P.K ••Van derBa~'8 Bag,
Q,heellBiown. 8E111A11 I.AUIS, Afsla......

BENODIQD.
- -----_.- --------

BENODIGD
EEN Onderwijzer voor ('en C. N.

School op een buiten pliaats. Salaris
£72 per Jaar, Logie.s vrij en billike
reisk08ten betaald. Applikaties
ingewacht tot 12 JllDua;rie. School
te beginnen 21 Januarie. DINSDAG,

•5 JANUARIE
.0 UUR V.M.

EEN Gecerti6ceerde Obderwijz~r
of Onderwijzeretl voor e~n Private
Plaatsachool te Leeinvfontein.
Salaris £50 per jaar ~et logies.
W er.kz~heden te ~nnen in
Januane Kwartaal. Aailzoek met
getuigschriften zullen ddor onder.
getekende ontvangen wprden tot
niet later dan 15 J anuarié.

- f
J ...MIJBURG, :

Leeuwjon~n,
P.K. Wildfontein Siding.

Colesl*g.

Denk er om r Dag:
Datum:

Tijd:
'907 .N. H. THEUNISSEN, V.D.M.,

Standerton.

ONZE

.DEUREN, VEN8TER8 BN SOHRIJNWERK,
IJZERWAREN;j CEMENT.

Kanto .. n: .
Lanae 't.ut 55,

Telet!rmll Mre, :
II p... I.tent."

Wanneer de eetlust onvoldoende is, neem een
Kopje Bovril.

Een Kopje Bovril is ten alle tijden verfrilisend.
F..én theelepel vol in een kopjevul kokend water

maakt een eerste klas voedende drank.

EARDS
• • ZUID·AFRIKAANSE MAGAZIJNEN. • •.

SPECIALE VERKOPING DEZE WEEK.

BEZOEKT ONZE BAZAAR.
Duizenden Nuttige en Fraaie Geschenken, tegen l0td., 1,., 1/6, Ij9, 2:-,

2/6, 2/11, 3/1 I, 4/6, 516 per Btuk.

ÁLLEN VERHEUGD, NIET EEN TELEURGESTELD.

H. R. HEARD, Mansion Hous~ Adderley Straat
1

.Publieke Verkoping.
Malmesbury Scbool Raad. Distrikt Bank Geoouweo,

Stellenbosch.

KRIGE EN MARKOTTER,
AFSLAGERS en TAJl:ATEURB. DE heer JA.N TEuBx,", van SMITSVLEl, distrikt

BERG;, van plan lijnde eeD jaarlikse verkoping van zijn
PIQUET-

40
BENODlqD

Hollandse Afrikaners

BENODIGD Verkoping ! !Publieke
ASSISTENTE voor A2 !School,

Moorreesburg, om aan het hoofd te
staan van het Kindergarten De-
partement en onderwijs. te geven
&an de leerlingen van de hogere
Standaards en de kwekeling onder-
wijzeressen in Naaldwerk. Kennis
van Hollands noodzakelik. Salari8
£130 per &Dnum. Applikanten
moeten melden wanneer zij werk
kunnen beginnen, A ppliikatiea met
getuigschriften moeten gezonden
worden op of vóór li'< Januarie
190ï, aan

M. 'I.- WALT~:RS,
!:lek., Sch. Kommis~ie.

Moorreesburg,
2lJ December, 1906.

DE ondergeteket:de, daartoe behoorlik begunstigd met instruk-
ties door de Executrice Testamentaire, in de Boedel van wijlen P. A.
J. BIUND, zal publiek te koop aanbiedofln te

HARDE VLEI, Dist. Piquetberg,
Op Dinsdag, 15 Januarie 1901, te 10 uur v,m.,

De ondervolgende

VOOR

Ondergrond Mijn :Werk
AA.N DE

INDWE KOLEN .,UNEN,
DIITRIKT WODEHOU8E. Levende Ha.ve:

7 Paarden, (Ruins ea Merries van 3 tot 6 jan.r), 3 Ezels,
Bet>sten, 300 &ha.pen, 60 Bokken, 7 Vo.rkens., .

-...:Die dieren zijn in uitmUDtende ko",~tie, en de aa.n!Lwh
kopen! waard. .l

.Boerdedl~lereed.&cb.ap: i

3 Leerwagens. " j~ hr op Veren, 1 B&k Kar, 1 W~ter Kar,
I Span 'l'UigeIl met Zwingela, I PIIAl' Achter Tuigen, 1 Span Jukken,
( KOIp.pl8et), li Dubbele Voor Ploegen, 1 Knkele Voor i Ploeg, I

Vat Werk, 1 Lot Vel en Gra.&ll ZlLkken, Pikken\. GraveJl,
Schoppen, etu., enz.

Graan: i
. _. Omtrent 200 Zakken Haver, 100 Zakken Koran, óO ~en ROil,

30 Zakken Gant.
Hulsra.ad

Bestaande uit Bedden, Tafels., Stoelen, Kas1:.eti, enz., enz~ en \vat
verdel' mag worden aangeboden.

• NICO. J VLOK, Af.,.. " .1 Ill ..... Taiatalr, .
Piquetberg, {November 1906. I

i

,
LONEN ten bedrage va;' 4 - per

dag zuJien betaald worcten aan
geschikt.e mannen, en te: worden
veranderd in kontrakt we~ zodra
de nodige ervarenheid is ve~kregen.
Korrespondentie wordt uit.g:ellodil("d

van Predikanten en anderen, <fie
belAngstellen in het verkrijgen van
werk voor mannen die gewini~ !lijn
om te werkea. Vool volle iblezon-
derheden, rie brief van de !Be~tie.
rende Direkteur in onze ~itgave
van 2i December 1906. .

Aliwal Noord Scbool Raad.
HOLLANDSE ONDERWIJZER.

GEVRAAGD voor de Aliwal
N oord Hoge School, een gelnu.lifi-
ceerd !'oho, als Hollands Onderwij-
zer, Moet bekwaam zijn om Hol-

APPLIK.ATIES wordeh g&- lands tot de Matrilrulatie te ander-
vraag-d voor een Gece~oeerde wijzen. Salaris £225 per jaar.
Onderwijzer of 0nderwijzeres voor WerkzaamhC4ien te beginnen in
een pri vate Boeren School. Pnder- 'Maart.
wijs moet gegeven worden; aan 5 Applikatie.!! met afschriften van
kinderen in de Hollandse én En- getrugschriften moete!. l;-ezoltden
gelae talen, ook Muziek en !Hand- worden aan de ondlc'r~etekende niet
werk; behorende tot de ProU3;ltant- later dan de 29ste Jan narie.
lie Kerk. 8&laris £48 per j~r met Het zal een ~edeelte der wert-
vrij logi'es. Diensten te beginnen na zaamheden van de geslaagde appli-
Kerstfeest vakantie. Applikaties kant zijn om in de kost inricht.mg
met getuigschriften moeten g.ericht in te wonen, en behulpzaam te lijD
worden.aan I in het toezicht over de kostleerlingeD

, waarvoor een SpeciAle Toelage in
de inwoning gemaakt wOldt.

R.J. MONTGOMERY,
Sekretaris,
School ~

Aliwal ,Noord.

BENODIGD.'" - .

WORCESTER i

FAIR~STOC~
1B JANUARIE 1907.

,..
D. DU P lSANI,

Zoutkoppies, i
Willowmpra.

DE ondergetekenden zullen publiek verkopen aan hlln

KRALEN]
Op VRIJDAG, de 18de JANUARIE 1907,

's MORGJUfS OM nALF TlE. UUR :_-----------+-
100 Stuks Hoornvee (Slaebt en Trek Ossen, Koeien en

Vaarzen.) ,.
15 Paarden, waaronder 2 paar goedgeteelde jong€ Paarden,

1 paar van 2 jaar en 1 paar van 1 jaar oud.
4 Ezels.

100 Bokken (Kapaters en Ooien).
150 Afrikaander en Bastaard Hamels, geschikt voor de

slachter.
6. 150 Zwartkop Sch~n.
7. 'Zadels, Rijtuigen, Kuiperij, enz.

Verdere Inschrijvingen worden nog :verwaoht
~• .I. THItIlON en. ZONEN. A... age~

J.leI"'WDiU.· llC 190$. :

l.WATER. WATER. WAl'ER. -----------------~- - -- 2.
BOEREN, boort niet na.&rJwater

of maakt geen gakn, zonderj eerst
de ondergroDd waterexpe~ te
raadplegen, daar hij waarborgj geeft

, een grottt voorraad te zullen iinden
in iedere plaat. door hem ~ge-
toond. Sclirijft om bie:zonde~eden

AAN BOEREN.' 3.
4.
5.

i

H. E. LA WS()~
Touw. Rivier,

Kaapk.nie.
I
i

LEON H. COHEN, Pr~uk1en,
V ruchten en Groenten Hldtdelaar,
Potrtbus 5933, President Straat 63,
te~:ver de Municipale !Markt,
Jo csburg, ontvang' Proau.kteu,
V ruch~n en Groenten Kom-
mÏMie. Prompte
ook geoegen om te

SLACHT VEE, enz., enz.,
te houden, heeft de ondergetekende gelast om Publiek te verkopeD, te

HOPEPIELD,
Op DONDERDAG, de 24ste ,TANUARIR 1907 :

20Ó .'Slacht Schapen, groot en vet, 50 Bokken, vett-e Kapaters en
m9"ie ~teel Ooi.en ; 20 Ossen, twee jaar ou<4 mooi goed ; ~ eerste lrlas
ÁOt'ien,(die sp~dJ.g zulleD k~.lveD, mclkgeveDd soort; I FrJesls.~d Bul,
vier j~ ou<4 rut. de ~toetA:rtJ van de heer Stark; 2 Paard~n, Rruns, mak
zowel oDder zadel als m twg, de een, een eerste k:la8 I!Chlet Paard; ;~
MerrieS; alle geleerd; 2 JODge Hengsten, 2 jaar oud, mak en geleerd;
en die eo( verder zullen worden aangebod.en.

De' VerkopiDg zal geh~uden worden op de binnenplaats van het
COMMERCIAL HOTEL, zodat VERVERSINGEN in cIe on-
middellike nabijheid te verk:rijgeD zullen zijn.

80 Per Cent,
Ml'~811HrJN YAS K..UPSTAD vog.

T'F~ DIT 0:\"DF.R.ZOJ!1KE?<i.

-"an,- wnt. _n W'n_"'_....,. "nn h.»,o:"
,,·.)'· ... rclh.-id ugt., i. n;"""D k__a:.J ... r.
nntwoordeJjjk roor 80 perOPnt VnJl ,J"
,t...rf~tlJ<"n in Znld Afrik .... ~('ht tilt
<:I., tien mell.scb"n lijden ""'D DI6"'n

kWI1 ..'\1 ..,if. hi"" tRT st<..u., MAar dan.r '"
""n r.ek .... ""'l'lOO<mlid<lel, <"tI "'ij bbjv ...n
t~n in"'OD.f·r l"l\n Ka.n.p.rt.ad. (~unkba"a..r
..oor h.o>t on. in d.e rol""ude MD I" ...ij-
Z<'<I, De h._ JflllI"" Ka.pn ..k, '<":iD Ifl.
Cba.pc·1 Rt.,.....'. Kaa~ W!11.: -"fk
k,,~ N'n koud", rI""b DAm er !I'""n IlO-

t.IU" vRn. totdat bet, mIJ VA'I'plloht ba.<!
zulk- I.. ,IoPD. "RUt hPt gaf mIj pijD io
bd ondf'Tste ~oodedte nr.n mijn MIg, Ik
d"teht dat 't maar tU''<lb .... n koud." .......
Nl ,lAt 't "-eer O\',,"r '-OU g:.a.n, Dooh ik
"'aa I .. I<·ury.r... -t~d, wa.nt mIjn rug gal-
m,? zuJk .. "<U1boud<>ndepijn. d.~t ik met
mi In ",,·rk ophou.d ..n llI<>P-<t_ To<m IK-on
ik miJd",l ..n t.e gehruikl/'o, Tl< pro~
hui"mjdd.-IPn "0 v..l" "OOrLela mn din.
Ilen, <1... vArscb"id':'ll" mf'n ... b"n aan~
,'ol .." hadd ..n. FRO ""If'tld t..-Ilm mij ~
•.oekr-n. Ik ....·rl..lcl... b~11l hl» iJ.: deed.
Hïj "",id,.: "H .. t is ni",.,.n kV'1lal, pro-
""'pr Dnan'. Rugprjn Xit'Tf't1 l'ill"D. zij
Il..n~",n zulk,> k~-81 n ,. Tl< ,.....id... hem.
dat bf'(. .I..7Al f ,It> " , da' i...u.r n m.ij
/l."'rnd"'l1 hat! t .. ~-l,ruik('on H"t!lChoon
of r.ij a.ll"n d"u-lfdn .ton.. n>rtélJen, en
rlat l>oan'_ Rugpijn Xi"",n Pillen _
rot! ....",..,,0 """ah. eI" and ..... n, onnllttig
~n lrNd "'"MT1cmo1. Mijn nien« echter
hl_f d..arop !!t....'UJ, dat Doo.n's Ru~'j1J
:-.: ' ....... 11 Pi rt ..n een roker geneeomri' .'
"'"~, Om hem m<JeT' t.. bov'TPdif9lD dia
mij 1.-1n·, kocbt ik een dow.je • .en _
,-'" oml rP1l1 I ...Pe dllj1;en. z<>nder 'I"!IeI
","rlicbting IR krijge.o, }(3.'" _ <Je·der.
rle da,!( WOA de rugpijn volkomen "er-'"
d~"n. lrijn rug VOf>lde sterker. Ik
kon mij vrij bew6jten. en in _
w." ik dOCJJWlAM~., 0- eetI
un ~Dd ~ UlO de nieren Giet'
~£<I'..ol1rl zijII. De niCll'en m~ d& ·on..
>mi '"er hOOt-n ..n 'Vergift 11 Uit ,t bloed.
ot> g<'Y-'>lldheid l'lI:tl 't ge~~ ~
han vali h(!Jl al. Kr.a:nb ol ~~
niPTen zijn de QOfUH:van 't'de ~
li j1re :OOkt n, fiOOal 'l"a.t:er:zucli;.~
veel, !!.teen, 'Uri» u~ ~
ma.tisme, 1.!J1lI~ 8Cl&tiS*' .n- bo-
teems rijn w:aa:t!I<lh~1t ".JIl ~ ,.
801ijk lijcka, dat .'\'Gl_g\\ill -ii! . "'"
w..,.tOOl:ld ..ordm. h

i1~
PiIli!!l

De Verkoping begint precies om 10 ure v,m,
RUIM KREDIET.

Vergeet de 24ste JANU~IE niet.
JAN TEUBE~,

J. W. STIGLING, Afslager.
lU~ntoor, Hopefield,

Dec_ther 1906.



L!!!!!::. ut er eehter _ .
1t W'aJl1Ner lIIeA al __~~-'{Ik DOdig ZOU ~

t"kort -.el ~ 1Iit
18Oh1D'en. die in glla.
h.. t liobaam ~
,-en te ....,;njg~

-e- tijd be«t, ~
I" gt>Idt voor een Tee.
~ t U",""n de vel'!drillen.
,dd"I"Il; tot op ~
"I Wltt-en, Viltten eo
r- ·'Ibnder in de ~
.' n, zodat. IIraon_

~ .1t to 'l"eel v1t.n het
'''''''oe.. van het aa-

'''''I komt; maar ~
''''''Ol toch ook dit niet;
_ , .. 'f't'7iwa.ltken. Doer
rn.'u t>ehtoT ~
mPII gemiddelde ~
"rt <'00 .. de 11:ewic.bt.
'>'(1"0. f"iwitten en
p.·r1OU"n in ~~
"hg h<'hhen, Ib_

, ond -e ..,.li~ 'l"ergelijkt,
.. III het, oog spri.n_
.. ti.. ~ en die daar.
n m.'l grote v~
k IIjlt t ot> te pa-.
men In die lijsten de
.'''" r, vet en !tooi hy.
,toif"n nooit als.oda.
kn]gt. 0""" medi~lI
1 lilt d ..ze __ .............
'13~r l>ujtendien
.:-.·I..n "n la.ng
'Cholldi"ll:.
I eo n Pol i;. niet enkel
· a l t ijd dezelfde boe-
I."..Int h..t nog llM>eilik
d ....." te geTl'n hoe-
• I .(i'l,ruiken om _
· r a lt In het lichwun
· dil uOj( 1>!'trek:k.eln:
'·n Tl.4.·t moor SB.nlen-
"tid.ol,'n als vlees,
L. die al zeer T_
t.,lllng knon<>n UJn.
",1 toc-h aan de.r\!eli.
,hl! ,...er n~ ieta,
• ()('lg nl~ verherJ9D.
- ! (lil! t~ zeggen:
, d."H'llt d e J<:f'VOlg.
d,.t h.'t "'" nh't op
T.u"h van de nodige
.11, mon bet ~

.·c",kl Maar dat i,
, lichaam geen lIllr
,·rtt~ .. rt W:lt eT in-

··r-.:rull e-nde Otnstan-
v. n t .,-.'" n>edinfil'L
i. h,,,,, -lhe,d Alwit
,'. u f .... ·atten. h'6t
, Il ""Torwkt wonIt,
.tju a onv ..rt.eerd bet
• , ,. <>jl; <t<>rker is,
'"'' altijd d..zelfde
" '! '"" h.--hooft te
-",d: n" b'j'I"oarl>eeld
, IIIdo,_'<f h .. bben en

• v-r n (lIf'n goed l 'lil

• h"(U'n.

" A ,::"bruikeli~e vo&-
", dan zien wi I dat.
,'e IJl t d" oon<>di!!:.

",(I uxbt wij altijd
• , clk t nOOdZakeIiJr:

IJ ",-"roon. ller.e
I. Hl zijn echter

.: '\ LTIt. ~-a.nneerr zij
· r \-,111 onse spijs-
· r'<'hL komen. Hun
, /]ch lIJ twf'!lE!ër~i

'.IJ11 or ~enaam-
"i I)n~bare

;" '-".,h~idd&.
''In, óf er bij de

· "'l!:(l worden, m ....
.u, d" nodi!!:e boe.
," k...[' lo: en verlenen
, ";\'1.l.nt.'ren diens-

m.1.'l.k aan OD.lJe
' .. t h._I.~

" I.- rt' ott'"'D, bet,..
'T'" (bt men zo
t, 'I' n W'".tnneer

I. -pij.lijst d..
n »r-I: '\ "rande-

'. " ,. h'll "Preek.
r rn- Id b--va t, d:a.n

mf~ll(\f1 De (Nl-

''-'nonen bun
1.1 n : l.l bevor-

.. "l.nn"'pl~en en "
,' <c- ~... ·I.IIII~ uit Mt
,,' .dl~·n van wat
lt) rj.o·lH..ort te
L r- .. n·'T'nio(!! p">-

.' I •....::.~!'" UIt l"er_
1~".j., -oor-tan

."" ·"'!,!f·r "'echt"
t n:. n , want hun

-vn 'Chad e liJre
, ,n >" fynorbeeld
r'I"(I h-bhen aU..
"r ... '"",lik rijn
_', k " d.,,, r..ek- ....
...., I~ -rot.. hoe-
, cf" c.' b:...u.ndd&-

"rlr"~ngs-
'o.-dln~toHeD

,-- \'pnOmJD~ vaa
,'.·,.,alikt .........tt..

, .·nk"l .. punten
()o ,t, n~Vl'aag_

"'l~7Irl':' ni~haD-
:, •• e h<>langrijke
"'_ r)t"'>-"r m.aar ik
- ' ~rl ~ doeo.,
- ·n ondel'W'erp
L-;I.., lllflVat, al

,.- r-,..ct.. "Jl ...

Cent
'. \r~U.D VO~
·,ZOFXES.

tl)D

!{rol
[

'("n,
~lf
'\lj!
,Je,

, .'"

Echte 'OLD BOY'
Dil beren MacBcbertJiOll
Pleir straat 46, K .... plltad.
B .. , del bekend te stellen
tn'gt! ~genten zijn
bovengenoemde aId.li
pn0"'llen de pr'ijaen
of kloioe hoeveelheden.

NICO J, HOK.
16 Jac., 1907.-8ardó

levende have en lo e 1?OI!<Ie1'<lD,
19 JaD .• 1907.

buis, afd. Piketberg,
t3 JQQoarie.-Znurl'ootein.

1""89 goederen.

OP ~IIUT'l'EN IInnu
I'; Jauuaris -- Murraysburg,

aanteel vee,

16 J..nuarie, 1907,-"De
Mnrra}'8burg. le~-end"

17 JllDuan~.-" A&8'1'ogel
ba'·e. THEEG,

I~

IS HET

I

Echte Merk
I

I-
VAN

16 .JiUJoane, - \'redenburg,
rue.bun. 2 .aea. aand.lell ~Ieyen(!e
h..ve, .

lti Janu~lrit' - \'rEatcnburg,
fllt-t>thu0-, 2· ... 0 t"ijfde

,,.,.,1 \0, .1"114,
24 J."uan.' l!le)7 -- ilop«tield,

hs\ 6

..••• " ',an hooge
-. IJ k-v. a.:J n".r-
..'rl""n t Van de
"k... \('ho !lit
'. n :L.:tfl nieren
.. Ma.v daar is
"II "'IJ blijvt-n
~."j ,'.lnkbA&r
,~ ..... 11 to. wij-
,I" •.'. "an 1@.

7..."{.rt,'-''IlI::
,n. ('of g-AeD ~

, , ..rp:loht bad
_,I! Oll) pij-u in
" I·.IJ~ "'11:. Ik
"'n kmldo walt
L:;o.all Doch ik
IllIJD 1'11~ gal
,IJlt ik met

. ro< n b."'"On
rk f'ro~rde

'r~"'n ,;\.Jl dln-
ti .....b"n aanhe-
~ ~ ,Im mij t:-
'1c~' Ik J"Ed.
kw"..). ~
rill,·n. Zij
•."l,. Ynl,

.• i4·rl~n mij
H t <rbO<'B

" rt I,ld~n, t:lD
['.pn =

-. ", "nnntt-llI;
·~'·nLI ec.btfl.r
"n· Rugpijn
_,.. n(~"midt~
, "~n da,.-
"'~', r·n nam
','Ildf'f' voo!
r na u.. rler.
ikompn ''"Qr_ -

. 'krker, Ik
III ~n week

(~" OOI)

n J"~rt;ln nie-t
~·'t'r"'o da on-
':.t 't hlOlMl •

• ·1.. ut"ru.am
" of z;w-a.kk.,
, , lA ~Ovaal'-
rW('ht, gm-
ki{PH. rh.u-
, D."za ken-

De k .. estie "an de l1lerie~6n v..u d~ lUid.
dellaDd~ eD ootIteJike apooMltelsellJ TaO
KaapkoloD~ beeft se:fert Jallg de &&Ddaeht

"l1li beambtelllOwel al. 'Vaa atutamallDeD
l1li bet 'grote pnhliek, dat liij, bot .. r"oer
"aD goedertID, ell ..ooral bij, de doon09l"
Daar de O. B, Kolooie eo de Tr.art."uI
belang boeit, bezig gebouden. ID 18.94
reed. !incht een komcniMie, die
apeciaalwu&&ngee&eld, rapport nit, waaria
d. ï';'_ 8&el.e1. tea opzichte nn de door-
"oer met 61kaader werdea ~1eba •.Dit
r.pport werd iD tS9~_ TOO,. !le wetgevill;g

H T gelegd. Hieruit bl"k,. dat de kOlDlDi,.e
trfI>m.,plr't: had 'be"ooden, dat bet no 2a. '·2fd., rot

&. 2·68d. _ kOllite om eeD t.oo gJ)edueo
"an Ooat Londen dan ,..n .Pon .Biisa,btth
0&10 Springfllotein té "ervoe"jD' .. ·'.In ~'OO5
beeloo! men ..Ddotmol .een ,erplij\iDg
tll_a cfe ~''ktbeid... -, >fer"
lijn~ &la ~n()ote .te~

db;el Het".men pr~-tteiDell,

aei"""-tn.iool;'. ten ,~odé·de.l!o's(~ , ~f'rffff~i~~~~~~i~~.~p :de', n(iï·~ll~~.~

Kwaliteit
12 Jdll 190ï,-}1ontag-u, Vll8tgoed,

have Oil lo""" goederen, ( "NECTAR" is éen ex-
pert mengsel van de uit-
gezochste oogsten: van
Indiese en cey lonse
Theeën) .

FAGA..'i &: ~ARKO'ITE.R,
GERB.

~ Jaouan". I?O7, - Gordoll· ....B..ai,
12 Jan, l~)7 - Somer.eL Slraud,

p""ceJt:a,
16 Ja"u~reL-GvrdoD·. Baai.

l~veDd6ba"c,
OIGE & ~IARK(lITER.
li J.n., 19"7 - 8tel:enl.osd!.

~tled

I){.~ELM,VI ol CO"

t4 Jan IMrie.-GelO.boksfontein,
kJ"')f, distr ~1"lme8burJ,
l""lIoed,

J, W. 1l00RlUW.8. JR. ot

EN

Waarde.

12 Januarie, - l}Qkwutad,
gen.

U, Jaonarie.- Mat.Jap... eeverkO[)1.DQrelli.
9 Februarie. - Po..t\lssburg, ",,,,,v ..rhlhiln.

!'ten.
12 Februarit',-Mam-:bolle, dimr.

IlIan, """v.rkopl~.

J. J THERON EN ZONBN,
A.I'8LA~.

18 Jan.- \\' otC'C8ter, veë.ta.rkt.

H. R.Ot; PREEZ, Ai' LAGER.
Hl Jano&rie.-Driefontl'iD, bij

Bred& dorp, vas4;oed.

FRED WILMOT,

i·: . ,
·(.pPl1vbOkken· w.J.~).!

... 1---..:.. .......--: ~I>

Schoh.~ MelOf;lie~.

POSTVBIJ 1/7,
)In

"EN PRACHTIG

QetUust'~rd~ Om.hig.
,-/

BUTEL .POEDIG., • I ......

en·i7onen. ~ ,
~<aapstad.

, '

. -D~ LI~HTL4PEND

No. ~O_Yost de eer~t8 kommi88ie so
tw.lIlakllll, werdeo de
eo JUDie 1906 gekOlen
"ergelijldng. MeaTypewriter

i
i. de Machine ~ie't gpmukeliket
bn geleerd wd,rdeo, workt stil en
Tlug en hoohi een kla.vierbord
gebouwd op h6l;, be~"8el van "één
toeu één teken. '\ (Er is gl'en schuif.
, toet.8 om. ~ hanteren).

ONDERf/ERPEN :
Snelaohrttt, : Typewnting,
Boekhoudeni Rekenkunde,

Engels. anz., el1z.,

ot YlSTl'III£~EL£ IUICITIlI
Groot 8ulI!!1l6 ... ni YOST STUDEN.
TIIlN bij de 19(}j3 lUamenJl van de

Kamer van I Koopbeadel.
50 Slaagden tegen 18 van ..lie
&Ddere KlWlpllf.ll/d80 Boholen te.

lalDen.
15 Behaalden Iqf uit de 17 van

8' aap8lad.-_-L~ _

Trachtec, welk. _ .. &..,.t~ vervoerd wer.

den (in.JuitllDde ateenJtoollvoor gebrw'k op
de .poorw~tl). B...., ,I. een gUedprwa
w.geo t.oruggevoerd werd ivan bet
met ecu vrtoeht tot bij qr~ocli: eo

dlar ledig naar Port EIba~tb, dan werd II'II1IIIMlD
alleon de afstand· ltlelleJl Cradock eo pprt
Eliubeth in, aanmerking ,fOOlDeD voor de
berekening 'v,"" bet .. a~1 trein.mijlen
'l'oor ledig ver"08I'"van wa~n.. I

Meu beeft de volgende reaultateD ver.
kregen:

laak was die tegea 'de heer
In dit geval wy de uitspraak
booggerecbtahot van Auatralié

bOfle bof vao ÁUlltralië 11'&8

Ben appel naar de geheime
nitaprult i.8 tans eeu

de kolouie de macbt heeft

Sdrljf ru I Ir ••zaek ••
I

li AI YOST i TYPEWRITER
/ Co., B,pePkt,
1.1t Straal ~I, lAlPSTAD.

Middel.' ' Ooste-
I.adle like
route. rOiLe.

T01lDen vervoerd 2Ó'~J; 261100
Ton mijlen 9,079,"j>O 8,203:276
Trein. mijlen 112,0178 144,289
Totale koete1l .£26 ~1 £34 724
Kosten per ton 21o.2'OOd 2G•.@.h,t
Koskn per treiIi.mijl 56'71d. [>1'7611.

.. -----------_.~ Koeten perton·mij! O·G99$d. "'I-'Q16:'Jd
Het rapport zegt, dat bet *ij nauwkeurig

onderzoek Ia gebleken, dat er weinifle
ledige. wagens o,er de OQI!t~likelijn Ter.
"oord worden, daar Y.8; meestal met

steellltoolifTlD Ioliwe, qijphergat eD
Molteno gevlild kUitWll4rt8 worden
..enoerd. Dit dien! men nibt uit het oog

Lte v~rli.zea. Al. men de; t<!rugkerende
goederen W&g'6llB, waarop "te.inkool en

IIIIdere goederen ...oor flebruill op da'.poor.
~egeo Terroer,d worden, ~18 ledi,r' be
IICbouwt ten op.icbte nn 't álgemeea I'er.

"oer, dail Dog il er ECD ve~biJ vaa &,
per too ten voordele "au de rniddel,
lijn. Volrena het 8pó'Qrwegtarief..

!noet meu van 4/7 t~t 7/6 lDeer
op een toa goedentn van Port

I.IjQhetb dan vaD Ooet Qa&r

Springfonteia. Iadien de
·de Iaat.te !tCÏmrut.ie 'nrlOblft!gellMI

eWn. Hot eae bof, tegen wiene
. daar goen appel il, segt preciél

t~[en'~ ..e'rgElI!te~lIe wat het aedere hof
tegon wiell8 uil.praai er ook geeo
~W-at Xl1I,Jr8cL.tut? Abr de
dwlugt' zodanige bel.flog
bn bij .iob beroepen op h~t hoge
AUlJtratië. eu tie regering bn hetD

doen, .Boelï.t een l.get bof
de betaling VaD zod&nige' be

lrao de regeriog "an
ziet ber oepen op de g1lbeime

krijgt zij weer rébbt.
een optouing govonden worden
valt moeilik to, oordeleo, nt de ,
ui ~jn, all het bop bof
pal blijft stua bij Eijn ui~.

"l1li be~ .Aaatralieee bop hof 1.t1~)I'doeelc.
een uiblprack ru boc~f~reclbttl1r'l
vau de Vereoicde &aten·_
De Bebeime raad:w_ er eeb-
de 'IioveQ '1'&0 A1lItraIie'pen

plijk bet Iloogate hof'TIIII
TIIII AlDeri''':~JD _

grood ~t.ae tegen
kOl®tutlill IllW1U .. ,I.·U....,...U'O 0111l1li,

wqrdt Iliad. YéroQ.
die door de·U-

......:-
LEDIKANT. YOU,I ,O.OOTTI[.

33/-:-

STUTTAfORD'S
·'MEUBELEN·

zijn in Zuid-Afrika b~kend 'als te
zijn

aTIYIO aiMAAKT 1!JtILLIK '"".1...
I.U., 1.,••~.. t••. SIuJba.,

.. ~ ••ntt••••
ltotrdllllkellrd, II:.oClitilllltione.I ,i•.

ook '.ij, men lilt iD _1Doeilik.
py ..1 kan zicb i~r Dgenblik

Ook bier iD ~uid Afrilta beboort
de .Aandacht te erlllllJr8D met
'de eV9llt.uille f&deratie der Zaid,
IIt&teo. In Aoatralië beelt
begiueleu van de".8. "l1li

'to.~'p&llt dao die' ".11 Can ..ila.
ree<J. te ..oren op dit .feit gII'
"oorm&llDIIII 4ieoen eeD DUW.

d_ diDgeD te :mabo.

""-,K. __ •

""_.'m.t M...._ blad en lletl·
terstu_ yen 'egel.,

VOOR

£11 tit. I'.

&b,riJft om onze nieuwe' ~atalogu9
. ·.D MeubeleD, poet\'rij groot lien \,oor_l' beeft il;! vi,8"I~iiikli:1g'1

IlI6t dC~_OOIIteJike lijn, doet Ivraag
"l1li zelf voor, of het Diet billik
,;eD vlll) de twee .havens Il&Ilr
op een ,Andere !;.ui. te stellen.

AaDlI'ooolUea dat al liet "Ill'

lijn g,at, riodt meD, dat- do
vervocp per t"n 14 .. II M.

................ lloPd8IDiddella!ld8Slijnen 16,1.1

oostelike lijn, een nrBcbil dll'
ten od.lit van de oostelike

SJUTTAFO-RQ.,~S
'-ung.., p .... POSt word.ft iwM.
~ Deh&rtlgd' "ao' gij •• JI 'Ila.....

wlnll .. "omt. .

DE ZUID-AFRIKAAN
VERENIGD M.IT

ONS LAND.
" "

naar Springfoutcio, terwijl "oor

Ilke lija 40.31 per cent. io
bracbt ,",rd. Het' "el'8chil i.....,"'<L,"' ..

DINSDAG, 8.JANUARIE, 1907.

De middellandse en' de
oostelike lijn.

lHidrapn, :zodat Iaat«!~QoeD~de
der jaarJiklJ6 retlte beeft~.
midJ&llandslI Jijn. Ook looDde
van koophandel uo, dat d. ~IOOI""
ltec.akool' op de Ó08telike lijn

ba ~ k.....lJldaa
drl£t hlleD, welk. OP de !DÏ,~deua...
wocdeá gebroiirt. BeJ.n&rbtl~b.Dd.ttid_ ... f-1!'en1ikk'1IIl
..... ooi' ,te lIl)rPO, da&-Jr88'~
ptibliek geplaat.t wordea, '...aarop
te ,dingq nit. Dat, al !eel

t_ de twee ~:::~::::li:S:::

.'.1 •
o 1 3
OOt
o 0 4
o 1 1,-
o 0 •
0.·4 4
o 7" 6

_. ,0_ 2,,8

mr~:1I~=;;';;'~~,'0 10' -6
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GH.HL ~SSTAD .

BOLLA DSE ONDKRWI ZE~.

(Oh, dry ose Ta1'8)

",:: war
, wUltbft-

U~, \M-r ik
d... le In
.... n." ,ufek

I' t ,,",vn

Id:VI:L\AGD oor de (JO

11 n':-;" h, l. G raluun~tad, Weck-
caarnh ell te legInoen in Ap 14
"Pil A" ist ent Onderwijzer het
!,oI:aJl'i~ en S n rd werk op zach
II,Olileu en hj het 0 zicht over de

ko-t lf'erl'Il "Il hulpeaam te zijn.
Appltbn[f'lJ mo PD ge ertlfice rd
Z Jil.

".119. I' £2 0
.Hat:d, a ppb k
" ,lt n wuar voor £ I)

"0 drOog die

r morgeu.

H. SnJPSON,
Sekretanp..

iL).', ", hool C ;e),ouweo,
( ,ra. arnsxtad,

zo 6.0

.J. .... ~f rt Ladismith School
VOORBAAT A3.

" I'
\ ,n t\fl

.. ~, ~1.rnU!R
Il JJ'" In

~ ....n d.aa.r-
\ I n Ik ...,

AI'l'LlKATlES voor Tw
As kot. voor
~ hool. wil. Il

a.a.otal
" ',.'

a.n snu t h K.K.
14 D,·( ember \ lJ li

V Ictoria est Schoo Raad.
Dadelik Benodigd.

E I:: ~ G 'crtdiceenic Olld r-
., ')Z' re- voor de P. B. Schon te
L 1\', tfvnteln, nabij Vosbur. Sa-
'arle 1.50 p.a. en nllp-I! vrij. V -
'I-t Il Hollands, En [- eo ~ zie .
Werk te beg-lOne op de
Jezer. Trem kosten lo lien
"orden. r
-c f n van
" ('D );ezooden aan e-
leke le' oor of !lp

K"ff.,,,,,l;uog ,

. M RAIS'
Seb I Raad.

AFRIK
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AKTE 16, 1890. ~
Swu rt - - Koloniaal Go..<.fnt,.
_Rrn·rsda!. )

,."....-k1;ad."l 6 ~. LO~g&--Kolo"inal fO<.'·
- bef"- . <1." vernoll1tlnt~to<'ken~troom. ,

enl~L J. T. Plnn""n en J. E. Plsasen, ~M)
3___Y-- delend "J~ J. T ... n J. E. P~ se (}

Koloniaal Goen'ruemont--Jl!rin'
Albert. ~

1
I~
'i

HYPOTBEKE..'\. i
I, J, Coet_. . (J.=)-F. J. Hfupt,

IJ",isch-Rn'er;;d&l. ~,
N. J. Snwll - - Outhrte en TOOf:,?n-

~on ~
G. J. V3-n T~nder--BoE'<h.1 J. F. ~n

-Ladismith. i
~-- ,--J. C. St.artup-T ..E. StaffordtGri-

lrn-alllD d Oost. . ~
8. Kapot-H. R. du p~tedas,

dorp. . §
J.'E. L. GeTmis.huy' - ~. J. lcker-

mo.nu-Robe.rt"on. 'J
J. Donald - E. 8. Puckle en ~Co.-

MO"""lbaai. ~.
C. P. Cronjt'---.-\. 1\1 KUy"'_-~l\'''l''S-

dal. ,;
J. H. Kaltn-.\. A. Wa,slIll!Ct:\fos,

se Ibaai, " .
A .• <l. Klynhan8-L. F. Botluv-JI-Ui ....al

Noor~ ,
A. J. Nclt{'-Fagall eu Ma

Stell.>D bosch.
M, E. E. Oollinot--Kol.

en Trust. I.,;O.-I"-''''·Pse
J. 0 .Leseing=-G. M.

bnrfi}.
JLGEMF...E:".

1'06-

(~--~.

, • J

\

1

J
\

,';,.,. ... "t.

('rice· v()Ql'Sjt-
b_Decket,

Wil .
tehool.- BWOtell
in repatatie ge:

, ,-ol geodt bereo \\'erdeo· ,.,O!J!D8,9!lJl_lt
, beoóémd : lw. de lUlnlll
'Qlivierl J. S. &n1!, Dirk

S'waoepolll . .
. 6Choc1.-BeUot.a dat .

, ,,'III ID« de at.kreWia .c:bik.
, ~ zal maken "OOI' _ nUa .cbool
Ila fell· dat applilrt.tiw VO« _ twMde
· r.daA ... raad. 'WOrdeD..
'~i&h pawmié .cbool.-Be.lotm

dat' de h_ Becker, Brink en LOil ... be-
-.. -.wi 1(ordea tot een kollutee. om het

~'II \'&Il eo Dieu... gebouw te re-
p.D .
. Tyief "iMl acbcolgelden voor arme \in

f ~,Qe .ureum rapi-Orteerde, .dat
bij VAD bet Oaderwij. Departel,Deot berioht
luid- OJlln.opo ten dekte d,-t de 8OhooJ·
lUId. maeht bad het bet&len \'aD .choolp,
... door w... tolde oader&,wi. \iadel'lln ~)rb4~d
~oleo hij"ooen, te regelen. voorbidder

~n dat de !l6\:retarit! aao de nr·
lCbillendt kommiAiea ICbrijveo zal om
'IijtUn van .cboolgaud4 \ioderen. _
Print.. ~l.-BealoteD dat een

pinte- boereech_ool te WeJteTl'eLhlJl.,p.
.tiClU worde.

BQ81ro A.3 en Op!:ook A3.-AppliJt&tiea
OOI door de raad opgenomen te wordeD,
WetdeD UlIgenornen.

Opsoek AS.-Ds. vt.1l RenMhII~ legde
"OOI een applikatie voor onder .. u..er die
dOOr de kommiSllill &&ogenomen wae ge
worden. De raad beltraohtigde deuD8tel.
1111·
Ze'nlllwe&bpoort armeseboo1.-Gele&ell

Gri8l '&0 ia.peklBlir Watermeyer de l'Ud
er. op wij~, dat de grond, af~n
VOQ'r _ men __ sebocl, "at klein,., ...
Dt tekretuie,werd gelMt te aotwoordeu

dat hel ..oor de raad ODm og.Hlt Vi'U !D""
groad te krijJen.

Adamakraal AiS.-Gele:zen een brief
'fall de 'in!pllkteur erop ...ijl8Ode dat ho.t
aieu- Btak grond voor de 1I~,.,e '
aaugé...-eun, oogeiehiltt 'iIt'4l8. De
tan. _rd gelaat eeu kopie nu cr.
&alt de kommil8ie te sendeo. _

BulIeledrift A,3.-G ..lezen een brief
de beer Watenn.yer. meldende dat bij
bet unatellen nn eeu lUIIi tente ua
bevelen, E!D aao de band gevende dat
kia~ren, eodrs ~j de ?ijfdo &t.JDOaal'll
benólte.o, na&r een andere school
~...I'lQJ'Qen.

Opspe\: A3.-Beelot8D dat de
kommiMie uit drie INie.n !lal bMtaan.
he« C. J. Britz, Van Wijk>!dorp, werd
e1elttiebeamhte benoerod .

De hjJl' van niet-sehoolgaande
t_n S en 14 jan,o ·werd door de
t&rie ter tale! gelegd, tollende eeD
nn 590,

0... Louw werd gemachtigd te
naar goeddunken met betrekkinIl(
IItlchtiog van private boer~sobole~.
de "Touw. Bivier," Bruud Bivier WIJlt.

Van Wijk"dorp A3.-Be:sloteo dat
8Ol",ooa van tW;lOllg pondeu sterling
lilts al. huur un de kerk!lT~ad ~d aat
taald zal worden.

LadiSlUilb publieke school.-Met
trekking tot het UJlstdlen van een
priacipul ....ardeD de volgend
_ Iromitee benoemd, t.w.: :<
Loo ..., Brink, Beeker, Johnsoo, met
d. &&oBtelliog door het komitee le
bacbtigNl.

Aa.n de silkrel31'Ï8 werd 'Verlof nn
- '--- weagheid ..oor veertien dag ..o

ltun.

.~ ...

m .... - i
t - ! .

nv.l--' J

" REflUGERATORul
III SoLID EIIDBOtJT,

el tOL '-

..
. . I

.. ·:It
J4a8ón'. w..lbek~e· l'1ea
voor pt'eae.n. '... ·'P.tent

LuehtdiQh,te-$chroet».".,,.
1 PINT. 1 Qu~. ~ QUART.

per doz. 4/6. 6/~. 8/ •.

•• i.

..An Endless Ohain
Prayer."

UltstaIlaIIrS: UlKlIIIM en Darting St.,
FUrlua: lilt Bamck St.,

~~~tV~·_P"""'-",
I \ -. . ,.' .JDIiD meld. . ~.,
. Bu,Cl(ttÁL~ aTRAND'TIlÁAT. . .

VERB
3] DEOEMB.ER, 1906.

• • •
• •

i HOUT IlAJlDEI.URI. ~ .... JCIIUI' ~.:
iAlle goedenm wo~ eppJadeD UA OaiIe ~,SpQoI:Wft :
: Siding. daud60r Teno8r eit·~ ~ ,

I:Een andefe Mn~en1i~8 'beIpariur WOrlt .~ gebracht door.
. oIluchremwerk.en ~.door ae ~POO!:.'"J .... oerd wora-.
, tegen KoloniuJ J'a.br:ieb ~. .'
: Del.n. Vloer- en zo Planllen. c.m.m. GepiIdole
i ~ Uz .. , féft, o.u..en en Y.etMte ...

W&nneer men repliceert met ~ tot deze tld1~l!IIltiieh.ll
I adreueer dan..uw -~ ~ &&Il

DEPA.RTE •• NT A.

AAN~OER-EN

G. Kramer. E. Frs nkhn,
Fr:mklin-Katoo Robins
en :\faxweU en }:'~,rp-:'\
land.

J. EdnlOUru., J. Hind, "80ut IJ
Box Co.," Kaap't..J.d-B.
lam-Ka~p!liad,

J. 1.. Jordaan-J, ,.\. Trl1tt>r--~u.mes
bury.

A. M. '...ou". -A . .J.
_.c",lv i01:..

:KO);TRA.KTF..'\'.
A. W. Biddell-G.

bur¥.
A. M. Vl\1l& d..r Colft-C.

-Konluu-dt.
R,. Ooll-M. S. HmI ton-M

ne.
J. R. B. Edm",ul." -

,Oudt..hoorn.
J G. :Bowle_H .;\1.
L.. hoorn.

,lW. R. ~t ..J,e.rkli111? ,-~J.
lIUi n--.K n ys nlli,

BOER,
pl."OU Luld." g...,_t6d

Cijphcrkui],
30 Deoember, 1906,

( van Coop ...
lP' V' __ "lt . " I ,._.... pee ............, ïuggJel· \1'9
migeD TOOr een paÁr4) en W....
nD alle beachrijviDgeo pmaaki op

hlW"ing.

-!!'IELII•.J. MAR,AlS,
~kTM.ari,.

GETIJTAFEL. ToegekeDd Goe~~ J!'M..
Me Prij. voor ~Mpee :&.mm MD

de Kaapdadae Indu~l Tea-
aoonateJling, llH)4.6.

VOOR TAFELBAAI, ~AN., 1907.
.UJIlInUJIllDUISU.

LaatAto Kw.., 7 Jan., Ihte Kw.,21 JAn.,
4·48m. n.m, f~42m. \'.ID.

Nieuwe MUIl, U VoUe M.u.n, t9 Jan.,
Jan., 7·67m. V.JII. 3-46.. o.m.

Boopater. .Laagwater.
D.lTUlI.

v:m. O.JD. v.m. D..JIL

Il. ID. Il. m. a.. m. a. m.
8 Diusdag '" 9 26 10 10 3 6 3 48
9 Woell8dag JO M n 34 4 32 I) U
10 Donderdag ,... 0 10 I) 52 6 26
11 Vrijdag .. , 0 42 1 10 6 66 7 24
II? Zaterd"g... 1 37 2 Il 7. so 8 14'
13 ZoDdag :2 2G ~ 50 li 38 9 1
14 Maandag 312 3:U 92S 946
15 Dimdag 365 4,16 to G 1027
16 \lksén.sdag 4 iS7 "i (i7 10 47 11 7
11 Donderdag 5 17 6. 36 11 27 11 46
18 Vrijdag .. , !) 56 1),16." I} 6
19 Zat~g... 6 38 71 I 0 'l'l 0 50
20 Zondag ... 7 26 7' li4 1 14 1
21 Maandag... 8 25 9; 0 2. 10 '2
22 Dinsdag... 9 37 101 16 li 19 ~3 57
23 Woemldag 10 54 11.17 "35 I) 11
24 Donderdag 11 68 ~ 43 6 12
2l) Vrijdag... 0 26 () 51 6;>9 7 2
26 Zatertbg... 1]3 1 35 '1 U 7 ..
27 Zondag '} 64 li lf 8 4 8
28 KuocJag 232 25O 841 869
~ Di ledag... 3 7 ii 25 9 16 9 M
00 WQ8DlIdag 3 (2 S 59- 9- 51 tO 8
31 D®derda'g "lG "S2- ~ 24 1~ t1

GJ:TIJ ~G.

Dot tijd TAIlIaoopat«r ~.!!~O.
d.r ge"'" laaft .. ell. . k..
beOtt~od geyoud... w .. dOOI!.1!i:I.
de tijd no hoogwat_ I)l de' Tif..rball

"aD .de .bij te wUelt; n_~ ge~n-' .
tak P. Nolloth 0.. !ho IAlgoa Baai' O,\..

Sim ua Bui O. llm K()wi~ ,'" Q. '
1l0l!&1 " O. 4Sm O .. Londén. Q.
KlIf'! •••-0. 3911l P..N..ta: ,••£

Delagoa Bu.i h' 1. lil~· I

1C00l( STOVES.
"leD jP'O&e ver-.:beiden!.cI,l \ an
alle p bekende fabril1>!tD en
taatea: u Ilo.er," "Tre.ffnrd."
"B__'-" "OoIDni8t.," "Aidr", •.
.. Bcetoo:',,, Bolinder," en " Les-

, mia.gtoll. "

>Zetldt om A.lllustreer·
~. PriJ.lijst.

HYPOTIIEf\~"',
J. T. ,foltl'mo-KHk run de.. van Zuid Afrilta--l\..IJ""""

IiJU&..
M. J. ·U. nymno - W.
. Qriqualapd Oost.
8. A:.J: du ~is--R.

wnl 'oonl.
L. :!..., M. A g., (.n E. G.

-"T·ni ~ linde!'
tle{~ of W. T, :lifI'n'l'II~",'n

A:Mé~n-Kluipse " .
. KCSTI~G.

If. Cook&---Msllk~ en 1JO..-I:\·l>E'l'\lI:-t',n.

TS TE KOÓP.

. Bl.UE;VEBUS.
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