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Uw handelaar inEETKAMER~8ET VAN 9 STUKS, lO/-
Bekleed met beate Kwaliteit Pegamold

Dit is een kans, die niet gemist moet worden, :daar deze
Setten zekel £15 waard Zijn.

ze
grootten voorradig,

_:.-::,:~=:;.:~:..-:8clu-ijf ujeblieft om onse
_te In"9.uldlgheld at. GeillWll.reerd~ KataloguL
tentJ. g_IId on_ "et _. H. koet UDIets, eo bet UI
000""" t~lcht .an eie be. Z4IIer, dat gij er belang iJl

.u••_. !lult .tellen.

Koop u~ Meube-
len direkt van de
F4brik qlten, en
be8~ uw gel~ .

De,'Paarlse Exekuteurs Kamer, Bep~
, . t I

; I

BELANGRIJKE VERKOPING .: I

li
VAN ZEER KOSTBARE I" THE LOUVRE u, PIIII Stru~

Cleghorn ,& Harris, Bept, HANDELSTAN
-EN-'

Losse Goederen,
-TE"""_;'

"SIMONDIUM," G.'OT DRIIKl(S'l'lI~,.
,- !. . ~

In de In801van~ Boedel van I Wilhelm Rijnharcl l'
Hendrik vaD A., op ;

DI NSDAG, de 12de Maart aanst.
OM t1 UUR PR~IEI.

Baleigh lijwj,elen.
:0:

,
,

ZiJn en waren altijd DE aEITE IN DIE WIERIEL~. Pr1jze .. ,
die overeenkomen met ieders beura; van&! ACHT. QUINEAI.
Zie onze Rheebuok tegen 1£7. a...Idt ~ ..

, ~
VASTE GOEDEREN, bestaand~ uit 2 Gebouwen, een :,

9 en de ander van 6 vertrekken, goedirwericht, alsook een ,
kei en Slachthuis, benevens Stallen en! Wagenhuis, WB&l'V&Il. '

gedeelte verhuurd is voor £10 per maapd, welke huur nog I

12 manden duurt, dat reeds een gcjed profijt. oplevert ;
eigendom is groot sirka 8 morgen. Ook is het beplant
siries 300 Lemoen- en Naartjesbomen en ander Vruchtbomen,
ook een Groentetuin. ' 1

Bovenstaand eigendom is gel~ tegenoTer de plaats Vr~
Sir Henry de Villiers; Il888t de Simondium School, en omtrint
200 yards, van het Simondium StatiOl1, langs de Hoofd~
leidende naar Franseh Hoek,' . r ' I: .

BEZOEK OilS OF SCHRIJF OM KATALOSyS.

RALEIGH RIJWIEL AGENTSCHAP
BURG STRAAT

/

KAAPSTAD.

~aarllk"een' Zeldzame Kanl.
VOORTS, LOSSE GOEDEREN, beetaande nit

meubelen als :Aanzet-, Kleed-, Was-' en andere Tafels, SUMllën.l1
Klederkastent Sideboard,"! Schrijftafel~ Horl~
Ledikanten, ,Katels, Mstrasaen, .Bedden, 1 Huisorgel, "Plle~lllI;

Porcelein, G~- en Aardewerk, enz. I

BOEROERIJ :-1AIalaan Kar, 1 Buggy, lOpen
Tuigen, Zwingels, Kettings, Zadels en Tomen, 1 Howard

Het boveDgen~md Voede.r, hetwe~ nu wordt a&Dge~en,Jrordt gef.a- Pl~n. Ladders, Zeil ~ribben, Bali~s, 1 Lot ~inken
briceerd in de meuw opgerichte fabnelt der MaatschapP9 ~ .,~lmesbury, Zeisen, 1 Lot Graven, Pikken en Kielhouwers, 2 l\.A.l~nA.Jllrnlll!n,,;ai

door een speciaal proces., waarveor een patent (oktrooi) ISjwtgenomen enz. enz. en •.
door de Maatschappij. Dit ~~e8 waarborgt v;ijheid ran Btof. en ' ,
vermindert verspilling tot een mmunum. Slechts ultgezoch+e Koloniale
Produkten worden gebruikt eo het geregistreerd Hande)smerkj"SAMCO"
der Maatschappij zal een waarborg zijn voor de uitmuntendheid <Iq
Irwaliteit. Al" zijnde volkomen een Koloniaal Produkt, zal ]het ~ oeder
over de Kaapse Goevern~ments Spoorweg® rervoeed "order tegen een
verminderd tand Tan Sp6bhvegvracht. !
SPECIALE PRIJSOPGAVEN VOOR HOEVEEL~EDEN. M U

South African Milling CO.,; Ltd.
I

Koloniaal Geperst Voe~er,
Merk "Samco."

Paarl, 28 Februarie 1901.

A'
i
B. DE VILLIERS &; 00., ~.lID.&OII~

RAYSBUR· " .
1.... *1•.2.8 ·Mi.iri '1901

< rii·viï!iIER8.;
"·PUft,tt .. e . ,MOOREl. KRlaE,

, AhL,lá.",
I' .: I ..AdJoee: "KILLING," Kup8t.t.d.

SOUTH AFRICAN MILLING CO.,: LT'D., BELANGRIJKE

VEE VERKOPING:i
Atkinson'. Kamers,

I

Lower St. George's Straat, Kaapstad.
~

De oedergetekende zal zij,ll volgende Vee VerkopiDg
de plaat..

, TOOVERFONTEIN,' dist. Murraysn.~~:I'·"WIJN BOEREN
I
i Op WOENSDAG, de 27~~eMAART: 1DRUIVEN MOLENS EN POMPEN om~.o uur Toonnida&g.'
I Inschrlj"lngen tot datum:
i 200 Prachtige Angora Ooien van .Jonkersnak, "100 AfllitalPP.el.l

Il' Hamels, óOAngora Kapate,rs, 100 Angora .KapaCe... 50 '.
40 Afrikane:- Hamels, 60 A.njl:or~, Kal"'ten eo O?ieor'

I Hamels en Boe., Kapate~s, 100 Klem .Boge8, lQO ~frikaoer

I
0(1.. Spien-oud Angora Bokjes, 50 prachtige Angora Kjpaten,50 Af:rib~

Hamels, 50 Afrikaner Ooien, 30 Boer Bok Kapaters, 60 11., "1
WIJl Hamels, 50 ~jkaner Ooien, 30 Boer Bok Kapaters.

lj POMPElI, -----F~;;;;;;=;.:1iJ ALLE vleel meer Vee wordt verwacht.
! MATElI.

Omtrent 9 mijl rijden. no het dorp MurraYlburg,
-DIE-

nODIG HEBS_".

....
.....

MOLENS,
14"1. !O"....

I 1 Zuig- en Afievering Gomelastieke
Pijpen.

Cement voor Tanks.
Pijpen, Gegalvaniseerd, voor Water.

IJIl: ooderge¥ende behoorlik daArtoe gelut door de la... lil, .R...t~·'.J"'" K:Ark_bbu"Tru. inboYeng~oemde boedel, ui publiek opveilea &II

KENHARDT , ~trikt A.I!i,DLD·A.ZI.;.a..r~'i'~lrelte_~

Op ZAifERDAQ MORGEN, <6AP.RIL .907 ~
:ts 10 ure, iD frOnt yan de Publl.k~ Bibliotheek.

Bij ltelegeDheid v~ het Nachtmaal, de--plaati 1l.ARlA'8 VLEI, ~.'
A fdeling, ~~ Ollltreot 18,73' morgen, en 153 Irwrdrut roedelI: Het- "~!.'.;1l!~=
der getlChilt..te en biel!taat uit gebro.lIo ..eld, "lid,' Karoo, en 'bj bOIi&lliil1e ;'lrêliiléhiiri.
goed "oor groot- eq kleinyee, eo ...ogehttTui__ Beter. bn .~a in het Wi",bIt!itiut.I~ /tl8l'1l...o.Ilt..'1
aiet krijpn ; I.uur un Kenhardt, 4 yan K..kamu Br UI _ litera pat,
pJ .... ta eo m.et een ,eiJIilf kapitaal kUDnen grote ..urbet«iJlgen gemukt wordelI"

• .ARIA 's ~EI geeft een kaD8" ~ kopers ZO&18
ee.maal vool'k()~t.

Doe aanzoek • •

Termen van: betaling k.unn.n .gen._ilt worden
Truetee op de "erkoopdag •
. C. VAN PER <~.WEi><A ..uU~I!'''I';j)·

~Ah".~R ~fJt~~~;~
~ CO.,

STRAND STRAAT, KAAPSTAD.



APPLIKATlES (vergezeld
B. F. BAfl80N, Y1III kopieën Y1III Certifibten) voor

.Leliefont.eia. de betreldring· Tan Ondenrijl6rM
Y1III de ArIDei School te Klein
Doorn Rivier, zullen door onder-

-OII.Lm---D-".-"'-'_-'_--'-"-_H-"getekende ~wacht worden tot
.....-v1l_ ...peI! ID.... - V .•~_~ 2911.' _ L

op d. 25.te .I'ebruarie 1907 "j _ op nl'""'5' I_aan CIOJL.

~~ ~$j~ StepbUII18' :::~!! S~I £ 1of) per jaar voor c:en
Cillie'l ft, III ~ OQ.derdom ftI1 61 jareu gecertificeerde I dame. ne.relilre

- cl .maaudeD. lamnia Tan beide HoUanJ. en
KIWI ~.z.. lInn« ik mijD hartelik. .EJun~lIwordt tenut. Plichten te

dankbetu:iaiug k)e &&Il OD" Leraar Da. ~.:: h' A ril L._ -'0 •• 'Albeit .en bn. Munnik 8D B.i.aecb, en -1i....neJl met ~t pn .-;wanaat.
ad; TrIenden ell niendiD.o.n ~ bu : J. W. LOUW,
liefded~ MD hem bewe8im. I 8ekretaria.

Wed. 8. A.. OILLIEBB, OlICltahoorn,.,
geborea Boaman. 21jFebruarie 1907.

Der., ss Peil. 1Il0'l.

.Mal_buy,
1 )(aan 190'1.

GEVRAAGD
JANBIIV~.VUUB.~N.--<nat.alapen KENNI~,GEVING VOORDE JO.BEIS HllE SCHOOL

ter pI..- 1IlJ- pboone-Krqa.
ririer, diat.rikt m_hap-op U r.b.
~D;!:. ~ r:r~cm-av- lontagn School Raad.
.-Pe. 37: 37. :

A.14.B.1A.NDTA.R~=\..) BENOnIGD'
BAUfTrLm8CIL-O .....ledea in de EEN OnderJnjzer of Ondenrij-

naoht van de ~ deser, in de ODder· zere!! voor de AUI School te Riet
dom V.al 63 J-, 8 lIlMIIdea eD S Vall . 1 I "le
dagen, mijll Mderptiefd. ech~ote, ~ ge ~ omtlent 6 mIJ Q

Lou.81l8&11Da Haupt&Uch, gebol'8D van i dorp Mootaau.
Kriegler. 8alaria £84 :per jaar. Logie!!

De bedroefcle ech:tg-IIOOt, bo verkregen .worden tegen £30
G. B. luUPTFL.I:80II. per jaar: . I

W.l~ Ap,?lilrabe!! sullen door de se-
27 ..'ebruarie 1ge7. I kretanl Tan bo~engeDoemde School

'""!!!!!l~""""=!!"!1'~~!!!!'!!!!!'!"!!!!!"!!!!!!!!!' _ raad ontvangen, worden niet later
~ dan 16 Maart 1907.

M. J. ACKERMANN,
8ekretaria.

..
CRIDOCI SCHOOLWD.

AL1.ERLEI.

TE KOOP, bij de OIlde~_de,
se'ren _r pracbtige Mailen, 'nil t....
j..,- oud, in DitmDDtende lDoaditie, ge-
leerd en oDJeleer4. Termen alloDt.aot.
P. A. Cloeie, Burghen Paal, P.K
Mamre.

- --- --- --------

BENODIGD
n KOOP Ol' TE BUUR.-U plot.-

teD Ol'Olld met WOOIlbw.. benUende
6 nrjNkba. SIAl 'roor 20 Stab V.. ,
Zoldér, ~,ens. Helder 'nier
in OYlr'rJoed. VeNen bia.Jnberbed.n
ftD J. O. ~u..z, 1JarpJ..i, Mait-laud

LDtoor 1'&0 de
School Bud,
Graaft-ReÏDet,

13 Fe~ 1907.
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RHODES. I~~~~~ii~~~~~Notulaa na verpde,riag n.a'. Wijl. .,......... '
'-tU1.lr ",D taJt No. 1. gMOUden t.
Rhode&, op 16 J'-elJrMIi. 19O1.
Tegenwoordig: 23 ledea.
Voorzitter. 8. D. N.aude, opeade.ct. ,

... rgadering met ~
Notulen der YOrige nrgadering "'_IUMlIIt.

I....,n, goedgekeurd en .... _d
lnt-ekenin~oek .. erd OPeD gIliIegd,

en de heer D non d8l'K_e ieqade
in al" ru.eu 'II' lid

D., h6er G Hul!lO rapporteerde, <kt.
omtrent eon pand door de heer J du
PIttl&8 gekolle.kteerd is 1'001' registr ....
LI<>

Do voorai lt.-r maakte aan de Y'er-
gaderlDg bekend, dat er eell 'komitee
behoorde gekDZell te 'II'orOen, om te aieo
dat do namen van aJle .~ per-
100""0 op de regiBtratielijst: geplaalat
.,ord"".

DO' hoor G. Hogo, ,ri~YOOJ'zitter
l..gd~ uJ1. hoe dat de ..ijk bn ....rdeeld
.. ord ..n; eu dat drie mann8n er toe
nodig zijn.
\'oor~1 i'<. M_rten_D. Hattiagft,

dat de beren G. Huga en C. Klopper
voor Boven wijk aangesteld worden.

A1geJneen _ngenomen.
Voorstel .J. Benning-J. V. de Wet.

dat de hoor D. _11 c:l&r Mertf'il lL&n~
.t...1d worde TOQI' Maarten. Hoek.

.~III:"meen aangenomen,
De heer G. R llgo legde de .... rga.de-

rlO!!: uit, dat, .., vele kaot811 _rbonden
zijn aan rt'f(istratl~W'er'k. en dort er
r<'ed. een 'V... rzoek is ,""n bet dutrikts-
bestuur van Dordrocht om een bijdrage.
\' ervolgens steilU. bij yoor, g_kon-

,:ieerd door ~. Maarten.., dat de heer
D. Huge aang<lfite)d worde als t-llf'll!&U-
rier, om kollektE> lijsten ujt te sehr'ij-
vpn, ..n het geld te ontTllngen en veT-
... bill ..nde kollektanten uil te stellen
mor d,.t doel.

A I!i:"meen iUlngenomen.
AI. koll"kt..anlRn werdeu toen aange-

.t..ld d.:. heer C. Barnard VOOr het dorp .
de her ..n J. ,",n Stmten en D. Na.nd..,
L..zoon. ..oor ihl"t Boven .. ijk, en de
b.... ·n J. van H ....rden en P. Smit voor
de onder "ijk.

.~lI:pm_n aangenomeu.
De hoor G. Hu~ "Prak toen weer

o.."r :-;au<l<>'.:s..k en 1ll!Iide, dat hij no,
nadat bij d.. hoor Pourie geboord had,
bijna vel'7lAk .. rd i..'1. l'an bet geld, het-
.. "Ik voor <L.t doel ~temd i•.

D" hee r H att ingll, niet teYred ..n
~jndP. st.t>ld.. voor, dat de heer G .
Hugo alLngest ..ld worde, aan de editeur
van "Ons Land" te 1!t'.h:rijYenomtrent
deze zaak, gesekondeerd door de beer
N. Maartell'! en algemeen aangenOlll'e'll.

G..Jl'Un bri ef rn,n de "--r Kettl""
omtrAnt een stuk grond in of nabij
Oo..t Inn dan , bebor ...nde ll.3lI ..en syn-
dikaat, dat opgl'meten is, en waarvan
nu erven knnnen l'erkregen worden.
Voorstel G. Rugo-N. M_rt-en.s. dat

de •.Jrr"t&riA ......, bri'" aan de ""delin~
ra.ad mn Rarkl:r Oooot sobrijnm 1l8.I
omtrent :t-.et Berg pad naar SMana'a
pes, dat ill ....n l'..rwaarloosde toestand
Ls., i'

.~~een aangenomen.
Voorrt.el J. V. de Wet-J. Taa Str,,-

ten, dat er V1Ul nu voort_n een re~1
moet V&.stge.t ..ld worden, om elke drie
maanden vergaderingen te houden.

AljZ..meen aangenomen .
Beid!> l'oorntter en nC&-l'oorr;itter

opraken een ernstig woord .....n ....... ·
oohnwing m't'r de naderende elekt, e.

Daarna sloot de vergadanng met ~
bed door de oude <heer J. V. de Wet.

8. W. VORSTER,
Sekretari •.

\

STADSRAAD.
ROBERTSOS.

1\

De !le-oDe vergadering vaD de Bobert-
iOn municipaliteit werd gebouden op de
18<!" Februarie 1907.
Tegenwoordig: De burgemeester Ml

raadsleden Kenoedy, Moller, Bruwer, Vao
Graan Fouché en Theuniasen.

De ~otDlen van de laatste vergadering
werden lt"lesen eo goedgekeurd.

Besloten om de heer C. P. rle Wit te
ven:oeken, OIU zijn lr:""tgangeT1l kenni. ~e
geven. dat zij moeten opbouden g1lhrulk
te maken ..an de Hoop.rivier bodem ah
..,n Ilezondb-eid. gemalr:. of zij zullen ver-
1'0J,l;d.. orden. , .

De opzichter r"ppoTtee~de. dat Zli. ~u
eeD drink water tank te • Rob Roy ID
de II'rond hadden, en het ...ater wordt ge-
pompt Daar een andere tank.
B6lI10ten, clat het water Ir:omitee Izal

io.pelrt8l'en en rapport levenm.
Beeloten, dat de heer Jan Cloete nr·

zocht ...orde om een .Iot aan de haan
..an zijn ",,"tertank te pia.&1een, daar,
gedurende zijo .rwe'&igheld uo Robert·
800, het water venpild wordt door dat de
kraan open g.laten werd.

De opzicbter lI'erapporteero bebbende,
dat me ... Rhincl bet water aangelegd Toor
bniahondeliie d""leinden gebruikt had om
klederen te ....""""0. en dat zij voorgeeft,
dat aij niet bekood "'ss llIet de regulatie
biermee io strijd, ....erd er bel!loten om
haar bier'Jao ocbri ftalik kenDi. te geven.

Besloten d .. t voortaao, indien de op·
mebter een lellige in een water verbin-
ding vindt, en weet aan. wie de pijp be
hoort bij bet oomlddelhk aan d~ .tad ...
klerk' zal rapporteren, die de eigenaar
kenni. zal geTen om binnen 24 uren d..
pijp u laten repareren, en IDdlen de
k"nri"lleving niet ID ..ebt genomeo wordt.
moet d" pijp afgoo.noo..n worden ; wdl.en
de opsiebter niet weet aAn. wie de PiJP
behoort, lDoet hij deze onUllddelhlr: laten
af.nijden.,;

Brief gelezen nn mev. r.de Wet. Ds
W. W. van Zijl en de heer Meynhardt die
klageD dat er geen ,....ter in bun tanka
loopt. . d

De oprichter zeide, dat water ID e
tanks ..an de heren Meyobardt eo Van
Zijl gedurende de nacbt gelopeo bad.

Bealoun. dat de afstand vaD de drink·
...aur refJ8nOi,8 naar het ", ..tlOn gemeleo
al wordeu, en bet .... ter komitee rappaJ1
iD te leven'o over hetgeen moot g~a&Il
....orden in zake het leggen van een Dleu.. e
boofd~ijp om de plaats van de tegen-
woordige pijp in Reitutraat te vervangen.

Brief gelezen va~ de. b~r G. p, Nel,
die om eeo verandenng In ZIJn bellrt 1'8n
W3ter vraagt.,

Be.Ioten hem te berkhten. dat de raad
niet in .tut le lijn .-erzoell: we te .taan;

Brief gelel\o3n van de Onder·kolonlale
... kretari. met betreklring tot de l'oorge-
stelde lenin~ van £1.000, meMende, dat
de Tbeasurier niet een bepaald antwoord
geven kan wanneer fondNn verkrijgbaAr
Eullen ,.jjo.

B""loten. dat de .tad8klerk onder_Ir
zal doen of bet geld niet dder. geleend
ho woroen.

Hri~f ~elezen van de Iandme~r-gene-
r....l, berichtendp, dat de goedlreunne- vaa
de goo--erneur Terkregen ...erd Om aan de
Netl. Ger. Ke1'k en de Baptisten O'fer U
malreD de beg-raafplaau groodeo ........ -
vO<Jr zij reapektievelik aarnoelr gemaakt
badden.

BllftIvteo. dat de applikatie \'In Ahomed
Abraham om een cer1i6kaat voor eea
andere alg.,rneoe haodeJaare licentie. Diet
tO<lIl; •• tsan zal worden.

R.kooing van de beeT J. P. van der
Vij fer voor kOOIten van een cementen
• Ioot ..óór zijn eigendom. vOOl'l(elegd.

V.rwezen naar bet komitee yoor straten,
Toor ooder_k eo I'1lpport. ,

!!.Jaenin!!;van r. J. staal 'foor .£10 Ilia.
Od. <oor werk aan de waterleiding over
de Hooparivier, vool'jlelegd.

Beslote~ dat het werk door het
publieke ~erken komitee gein.pekteerd
... 1 ...orden, Toor de rekening gev_r~
wordt.

De th_urier werd j!elut om de reke-
ning van 178. id. verscbuldigd aan d.
•.Worce8ter I:!taDdard ,. 'foor hoodebe-
laning kwitaoti-. fillS. le betalen. .

De .t ad.klerk legd. TOOI' d. haltJaar-
hll:oe re"eoi~n van de raad voor het
lalt jaar gftiindiad de 5hu Deoem~
IM oudertakend door één Tan de aadi-
1,"r6~ daar de &tIdere af_ai, wal l'an
~t>Ort'.o •.

\

Probeer een

verndleriil. al D.V. ge-
23 Maart.
: Leziag. S.
de Bruyn;

bel~iJD'tMI de !wande-
Swart ea A •
de Villien·

Annie d~

TE

VIQTORIA IWEST,
! . VAN i .'

Mlneral.IWateren w..tiJ..aen, 'l1li' ,a'Icnlll.... '
eo,Gegalvanls;r.:d IJzer.

BRUYN,
Sekrew-e.e.

I
DEBAT VER~NIGING.,

DE ondergetekende, behoorlik geI¥t, zal per publieke
Terkopen !

: !
Op VRIUDAG, de 8st~ MAART 1

. TE 9.10 T.M. PRECIES.

Alle Werktuigen, Machinerie en :Toe.behoren onlangs
de .. Karroo:Mineral Wate, Wo",. " gebruikt.

De volgende zijn onder de voornaamste artikelen, t.w.
1 4-Paar(1e/crachtOli~ Machine (Wil&on), bij1lanieuw.
1Zaag Bank.
1 Mineraal Water Machine, Kompleet (B~ett
j Pompen, 1 Machine om Bottels te wassen.
j Kurk Machines, .2 Grote IJzeren Tanks.

'00 dos, Sodawater Bottels, 100 Bottel Kisten.
500 doz. Gembeebier Bottels, 300 doz. Gemberbier

bottellt~
SOO doz. V~ Riebeek Bottels (klein).
lJ Balen Stroo OmsIa,ren, 3 balen Kurken.

Een PiU'tij Gereedschappen, Handkarretje, .2
Essences, Poeders.

en ten laatste, ~ niet het minste, Een zeer grote
veelheid Gegalvaniseerd IJzer en Timmerhout.

P. E. SCHOLTZ, Afslager. 1

---,
.. DE HARTEB&BSr RIVIER-

OLIFANT8.RG.

De gewODe jaarlibe h8igbeide ....-ga-
deriDg deser 'fereoi.pngi ToDd plaats op
Woeoedagavond'Z1 Feb. Ll .• tea hui. Yla
de heer N. J. Jaoobe. :

De ..ergaderiag.-.tl Joed bijre"Dead
door Iedeo 110Wel als Ilel"'getelleadeo.

Deeotulea der vorice terpderipg ....er-
den ,eIeseo, goedgek'u~ en getekend.

De voorsitter richtte leen woord· van
warderiog tot de ledeil nl ~ d98D en
vriend.. .an harte: .. ~m voor boa
tegen .. oordip"id. ' •

Voorgeateld door J~~111 de Wet, door
W, Klerck ~kOadeimI ra ~eea un-
l{enOJDea: dilt bet j~ eelUlper k.. ar-
taal al geI_n ordl!D. !

De P"'OO. ... Ii-lnbedea' VIJl de
nood .. erdea toen afgel:jaDCI.1d m .olgt :
-1. Musiek (piano), doqr mej. du Toit;
2. recitatie, door Pieter .oller, lel uDe
..... liefde Jan." 3. Musiék door mej. Uya.
'- Recitatie, door J. du IToit, get." Hoe
..... 1'1'Onwof ik begeo!r." I 6. Debat:" le
de ~ereenl'oudigde lIqll~ taal --'ik
l'oor On. joog Afrikap. gMlacht " ?
openaar. W.ater du: Tojt, tege ... taod ....
Jaj>ie de Voe.l

Er 1'0ad een ....arme lliakueeie plaat.,
Jooh bij de ltemmidg j>ehaalde de op-
paDent de overwinaint m+t drie Hemmen, tIC/'
dat de ..ereen.ondigde tdI aiet ,,-nk .
w... ,i.

Iilen giDfl toea 01'er!tot! het ki_u .111
bestullJ'.Jeden voor bet volgende jaAr. .' ~

Bet rapport over het! afgelopen j.... .'. ~ '~.
werd geJesen en a1geOleeq aangenomeII. ~ __ ~:;,..o I

De heer W. B. Jl.C<)b. i...erd met alse- pnBT [lEKE
mene .temmeo t-ot ;voq\-zitter herkosea ,.,.LI
en al. l'ic&-l'oomtter ,d•. heer Andriee je , _ VAN _ lj
VOII. .

Tol .,kretari. w. rd "Ilkozen de !lHr . I

JapiedeVoa., tb Y t· Li G dAMi.tent 118kretarii dEI beer p, MoU.,. OS aro as e en osse oef:r~~~:ird:;~:'~:u~~t d~8tT~~; ,~ TE I! . .
De beer Willie Klerek ,,~rd tot ioem.... - _,.. I

lia~e~';';~de vergwering bepaald op HALFM A NSHOF, Afd
r

'eling
27 Maart a •.• ten huize ... n de heer C. W. '1"
du Toit. aet werk te "fin: -1. "hziek. I -OP- I'

mej. Cecilia de V011_ 2. aecltati6, Charl..., .
..an der Berg. 3. Ler:injl\, mej. L. Moller, WOENSfn, AG, de 27ste ~AART l'•. 0r-tel, mej. ~Jla B~go. 5. ~b~t, ',jJ JIL
" Wit! i. meer onml.baar '0 bet hUl..,lik
Inen, de man of de vY0"'" Opeoaar, OM 10 UUR 's MOR~EN8.
Andrie. du Toit zegt .~de !Dan." O~ponent !
Jaeobn. de Wet Z6!(t· "d. noow. Bet : i
joeroaal wordt ook aJa4an gelezen. DE ondergetekende, behoorlik gelaat ;jnde Iloor de heer

Uit naam der .."rglldetinlJ bedanku de WIGours, die zijn BoerdeJij gaat opgeveD en zich in de T......,•.,•.JI1:l
voorzitter de heer en oIe•. N. J. Joooba ter woon gaat bepeven, zal puDliek verkope~ op de Plaat. HIve...oor bun gutvrijheid, wwop d. bear N. I'

J. Jacobs met gebed .Joot.i. I Va.tgoedl•

.J. J. JACOBB. .! •

iekret&ri.. Het alombekende eo beroemde Zaai-, i Vea- en ~ rucMen
-.!!~~~~~~ " HALFMANSHOF," groot sirIta 9~ morgen, gelegen

ALIW AL Np'ORD. half-weg langs de ha.rde weg tU!l!6n het DorE !,a~
-: Pflrter11ille Road ~tatJe, grenzende aan de Vier-eD-Twintig KI1ner'en.

Iileo IChrijft 00. :i-P*achtige regelUl Deze Plaa~ uiterst getlChikt voor Zarffe1l en V~tult. ia bepllln"IJ
mjn hier gevallen de, 1~.1e paar dageo, met 2,000 prach~ Vruchtbomen Yan a1Jf IOOrten, die ~
Tooral DUI' de kant vali Jllimeeto...n. k J _.2

Man ..erbeogt sich bok! biet' onder .d" vruchten voortbrengen, en daar zij voorzien I van ster opeuu
Afrikaanderw over de ultlililg dcr verlrleSlo- het gehele jaar door, hebbende het volle *ht op het water
geD iu Tran.vaal. i i Vier--eIl-TwiDtig Rivieren, kunDen met eeD weinig koeten Pl'IlctIltq~.~

Bterke komit.eell zijn. aacgetlteld ala te wijngaardelI aangeleRd worden. I
.ien dat niemand op d~ re~.trr.tie lijst al Buiten de veracliillende IOOrtell BoeJenj, WUl'T00I' dese
geD!~ts=d~p heeit 'f~ bet beroep geechiltt en ODoTertrefbaar is, dient zij Yerd~ralaR:lrachtige baDC1le11.fl.Do1lner.
hierbeen bedaokt, eo lop ide 18de Kaart plek. daar aUe transport no en naar Porteqille Staue riaIt
hoodt meJ! weer een gtkoD!-bineerde Irerk· de werf gaat :-enig persoon die zulka be~ kan aldaar een
rude nrgaderiDg ten ~illd~ eei] beroep uit geveilde besigheid Tan enige IOOrt drijven.
te~r.idu PIHei8 ~ee* all t .... Zoa- Verder zijn de gehouwen aUt; ill een e .taat van reparatie.
dasea de dieeten a1hi.~ ""'geooOl8D. ea De plaats zal eerst. proviaiooeel in e. a&onderlike Ituldtea
saf ook aaDlltaaode Z'l>n~ 1'00r de J:; peroelteuworden ~veild eD dan teumen. I
m_te optreden. en !I~ ~t lU.i"· I' Komt d1ll, spelrulateuren, geldbeJegge~ en diegeoeu die naar.
op mja rU ~ de KoIo~, bil tel. Toor Luathol zowel at. een winltgevende plut. UItsien, en overtuigt
IIjo gesoodheld, eb omi wa It. ruaten, daAr op de dag der -verIropi...... tibij pu benteJd i. Tt" ~D aanval .an --e

ko.:~ ge .. _n ler.~r ~1I. Wilcocb. WOENSDAG, de 2?Ne . AART .907 .
.. -ordt bier l'et'wacbt op II. 7de }laart.
Daar hi~ D-ofr lid i. ran de ecboolraad II. Leyênde Haye en Lo8sé Goederen.... :
hoopt hij dia oog ..ooti laatet, bi te 10 E.el- 300 Scha~ 4e Beesten, 1 ~n, 1 (\....,. Kar,'11"0_. en wij •• Uen SIJn..... -,0,- "'I""'""
.. _ te zien. Juitken, en wa~q ve r UI worden UD . . ea. .

P. J. A. • Beet.ienler:
NICO. J. VLOK, Afslager. !

laattchappij,

THE ..

,46a JIlQl'l'81l).

" 1,070 tt .. ).
tt ·800 " . , ).,

" 618. ).
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VAN'

D ILIr'K B'ID~
Pbotogra ....
Handel.ren,

KAAPSTADs

Zijn Ageat.eD 'fOOr de' 'folgeDde be-
proefd eb goedgUeurd pRpu-at.iën:
. La Roche', llaou.laue. Hn Ge-

neemniddel 'foor SproeteD.
Leoooo'. Lemoo Saline (Limoen

Zout).
La Roche'. Glycerine en 1'<8-

k.crmaer voor de zomer zon
en Winter Wind.

La Roche'. Bay Rum.
La Koohe', Bay Rum en Quinine.
La Roche', Bay RllID en Bitter

Appel.
Barber', Cucara Conat.ipatie Ge-

oeeamiddeL
Berry', Gripe Water voor Jonge

KiDJeren.
Lennon', KaJloaine 'foor Likdoorna.
Onmiddellik Hoofdpijn Geneee-

middel
Medicijnen voor PaarJeu.:i Groen
::::;., Vee en Huisdierea.

Bestellingen per post ontvangen
. prompte attentie.

CROSSE
AND

BLACKWELI!S
POTTED
MEATS

IN

GLASSJAtS

~e
...... JUb tl_ ,. 1II1II lfrtb

voos
,_ .. ~ lIMba.

". ...... ZIMr -.
Noteer ,lecÁu ltd Ad,..,:
.J_ MOLLER "ZONK;".

~ In.! m, '....... 1111)
I(AA~'TA D

Opvolger van wijlen de heer
P. M. BosKMOlIT.

L. J. DRUIFF, Bazichtkundigl,
IHEIL£1ITWT III. KAAPSTAD.

lE 01£1 I.an lUns IUE••........- ......__ .................

-s ~._-----,
.,.-zp m m '7

KEATING'S
POEDER

" SCHADELOOS voor Dieren.

DOODT V~R... !_...

DK 'B STE.
WANDLUIZ&H.
VLOOIEN,
MOTTEN.
KEVERS,
MUSKIETEN.

...,no,.,."";!'.~.'e?~V~~,,"*
~

s MR-IfS. '
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," ,I 4; ('!

GESTEMD
I

VOOR
I

!
T)(IEE~

I
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HUN IOUDE

EN
!
I

BEPRpEFDE
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VRltND.

' ..,;
4cM DRUK,

:"IEIIE£I TIElUIII,".
.... .., .. D8n •• ,

JIOC$

M..4Rl~ W..4TEBJlEYER.
t/lP~. ".,

. .' "

DI LICHTLONND

1Jp&writo.
.0. "cape Time."
Iicberp artibl).,eD .....,.....'...

IijDeD. Dit !!pijl OM. aIQl4lnts .... i~
all di. door 0lll,l
kua'DeD. licht MIll_CUll,

0.,.- ftII de P.1Cbi4tc1r,11.~~,
we UIl 't begiD ;ftII dit
...,ct. .-~, di~ 10

t. YWlDijdeu. ' :
Bn durom ""!·t 0lIl

D~ het iDleidi~pertikel
&-p," 't'aa ~ .,~

- OI*mmÏIIJ 't'~ de
.... '1'l1li te IMb~, pat
't'oort erop te wi.i-P, dat de
ftII tweeder ~dea ia,ll_"'d4

GETIJTAFEL.

DE ZDID-.A.FRIltA.AJ..
\rnD'IGD lOT

ONS y,AND ..
DINSDAG,6 MAART. 1907.

Ferreira en Zljn
makkers.

Dat llij d....... en verkeerd
deld, wordt Diet ootlteod, docb
de oDlltaadigbedeo in ...."'m...~'.it

Het i. on& onmogelilt pri ..ut te ant- dan beeft lun grond geDoeg
woord<m op !Il de telegrammen eD bneYeD, vemenr te -IIDlikeD ~ de vt!rdO..i""I<Itm
die we dagelib ontvangen, vra!fende in- genade te bewijzen. door bet dOiId..oODUh:llu.Wt
licbting omtlent bet doen telt.nen .... 0 oiet te laten uitvoeren,
petities, om ~ade voor FUJlll:L1u. en sijn
lDA"en smeltende, en daarolD !lijn we
genoodll&ut bier op deze zaak tenlg le

komen. Deze telegrammen en brieren
getnigen vaq _, ,po~nt&ne en algelDeDt! Elden publiceren we een

YWgSderin di lJ Zaterd.g ~I ... rt.begeerte, no 't eee eind" der KupltDlllni. lIeooo.! ~. -.
naar bet ao~, om ieU t. doen om het ::: telegram nn gell1.t'oreo."r ',.

VaD ~ .... roordeelden gespaard te un de VD1bpartij iD! de ',PIII!II!''''
krijgen. \' gelegenheid ftII de ~

W. oJlcJe¥eunea dese beweging nil 'f'erkilllÏlIgIIII 't'oor de _I~"u.jli
harte, Joch Iiooden onea- llien, dat se der.ing. De heer D.
bet itarakteri van een publieke demoo- sitter : gekOlell ..

. I uh H" d YOeI YOOrge8teld doormatie sa nemen. oe mtD er «- LoW.V; Aan de
iD dese aak !--tt o~b boe beter. D&meIl 'ook deel de
Om d_ red~n moeIeD we dan OOk beIIUt L.- v' G J .r..:_, ""OOt'" ....... '... ,
WlipuOlllJdebrietftll eeD koiTelpon· timaa,t.W.1t8lldr.W.
deat, die noemt "Bri&i8h Fairp~ll"" 8auer~ .... ~ ' ....... DjilHlll,&

dde brief wordt p.probo ~I~ 't'erbi~
. 8lacb--.k" _ ftII _ ,t.IijD. : '1 viotaria

!--.cl" '" di>' faa ~ ,,*!ht ~ .Ju..... ...._, •• teceawoordiawa lo _

'OIIl .... 't'oor ha-· . ~. ~1riIII1I'1

Vl8 "Lnive-r .....l bl'..odm..v
en 1&. od.. ,~dderley- e-n

_ ... .;0..;0. ".__ (J1ftiI~~ilt lp",1 """tt."'tetJ-a.te'll. Kaap.;tad.
'R::NDfERB gtWT:l~d nA)r hp! ... hoor,

bentell .. n "RIl h ..t burr .. n-
,~ .. f iloo 1/;..0.",w "" df..r" I,~::~~~::-:;l~~~~~te DurbannD&
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