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"THE LOUVRE,"_P~~1o_26:t,!~~E~~~!~:!~L.E~~._~
...~'~~ E1GENUOM;
I

1800 VEREN KUSSENS
Opgemaakt in onze eigen BeddeD. Fabriek,
.
'W'"a>Uultge.ochte ve... ,e,,: ...

met

(Op aanvrage

6

VOET

.. ... ~Op aanvrage

BREED.

worden Patroneu'toegezonden.}

.\,.,.. MAILKARREN.

;

PIJl

ELEGANT

IN

DIT IS JUIST

L .... GE

IETS VOOR

BABY"

TIT

!

Ontwerpen op aanvrage.

EETKAMER SET VAN 9 STUKS,
Bekleed met beste Kwaliteit Pegamoid
Dit 18 een kans, die niet ltem18t moet worden,
Setten zake. £ t 5 waard zij n.
~r

Aan ,,_tetllnQlltn
_oren

met

,.,... te
tenti.

...

promptheid

le1

en d.

at·

''''-f'9",UldjQh.ld

q.wl)d

onder

IIOOnlik toe21chl

het per-

.,.an d.

be·

~brijf
a.jehlieft
OUl
onze
GeillU.lreerrle
Katalogu8
Hel koot u n.iets en bet i.
z.r,
dat ~J er bela.ng In
"uit .U-lIen, c;

.tt.rd .....

" THE LOUVRE
•

I,

I'
I

•••

27/6

DUUR.
II

'1111Iwa,alalll

V'"

MiAlL.i-ARREN~·
VAN

TAIlO.

d_
...........
.t....
',"pabu.vllle,
~'\tn VI...

. 'In

Loop'

de hoek

--

Afrika.

MAXWELL
::;tell.'ll nu t.-n toon in hun
.~Il varii;rl'nd
voornmd

& EARP

verschillende
departementen
Algemene
Koopwaren.

grote

Hoek van Lo op-

en

wer

s EARP

MAXWELL

£6,000

en Kortemarktstraten,

WHITE, RYAN & Co.,
ACEJiTK~

!~

HET

CROOT

ROBINSON

.....

Het bovengeuf)('md Ve-der, hetwelk nu wordt aangeboden, wordt gefabriceerd in de nieuw op~erichtc fabriek Jer ~IaatH;happij le Malmesbury,
door een ~pecialll l"rr)('e~, wua r veor "en patent (oktrooi) is uitgenomen
dool' UI' ~h~t.a"hflp(>Dit pro<'('" waar borgt vrijheid van siof en
venninclert ver'pilliu~ \.ot l'en minimum. Sle .. hts uitgezochte Koloniale
PrOl!ukt<-n wor,lt'll )!f'\'r1lj).. t Cll hd !!Cff'f.: i'lr{'erd Handelsmerk
"SAM CO"
der ~Ia!\t!'<·ha,'l'ij
-,.al ('<:D waarhor;.: zijn voor de uitmuntendheid
der
kwaliteit.
A 1- z ijn.ie v"lkolllcn l'en Kolouiaal
l'rI)Jukt,
zlll het Voeder
over de Kaapse Go('venH'rn~nt~ Spoorwpgen ven'oord worden tegen een
ta nf';

':nll

:::;p(J()rw\'\,~vrac

ht,

PRIJSOPGAVEN

VOOR

HOEVEELHEDEN.

MILLING CO, LTD.,

AtlHnson's Kamers,
Lower St. Qeorge'~ Straat. Kaapstad.
Ta.leg"..n

,

.

Adrt"

...

MILLlC'lG,"

Kaap"t&,L

BROS .•

HANDELAARS IN BOUWHOUT EN IJlER.Wlm,
hbeo altijd voorbanden

alle grootten,

od en Oregon Pine

in de Tolg1mde ~del~

Delen, Vloerplanken,

olderpla~en, Bashout, Hickory, Essenhout, Kajatenhout en Pitchpine;
AUOOIl.,

N, OEUR':N, LIJSTEN, CEMENT, GESALVA!'~I~EERD
IJZE~, en ane anden Bouwors IJnrwaren.
ó

change Place 19en 21,KAAPSTAD.

•

F

DE

JCIEUWE'

brengen.

VER.STERI1'fGEJC.

.... p..... ...............

..... DeITIIk.'

~

......

No. 1 Machine nu uitgerwJt .m.et "ieltlO IIC#Itriei. fflotu, die een groler
per minuut weat&at d&n tot nog toe, alIOOk een •• 111 BJJJ.
die de machine in lIt.aat stelt om met een swaanler set.,an
gereeclllQbap 'te
"erken d~ de oude lltijl machine.
l

,

..,.uta! mgen

I

l MALCOM_ESS

bPOERIOHT
,
1

18'10.

. ,,;" .'."

-: ..';

.

•

,~,_
,,'

.

CO., ....
Beperkt,
LoItDEN~GuRSAW

~

-en TAI(K."

" Nog een GoudmlJn

In de Markt."

Publieke Verkoping
V.A..

Lllnde Hall, BoerderiJII.read schap, Ill.,
KOE.ERG
HOTEL.
(Byme's).

IRml

Boeren, let op, in uw eigen
belang,
en koopt een

, STAR' ROOM-AFSCHEIDER.
Het werk gemakkelik, is sterk en eenvoudig gemaakt, kan
gemakkelik gereinigd worden; kortom;
Het is het rech.ie
artikel om goede boter te maken, en gij kunt er winst mee

'1'1'

10

Doe aanzoek bij de enige Agenten:

3 Koloniale Paarden j 2 GeimMerries
(bezet) ; G
Ezels; 15 Kóeien, binnen-te K&lYeren; 10 Mooie Vaar2 Ossen; 20 Slacht Ha.mela;
Wagen;
1 Afslaan
Kap
; 1 Schotse Kar;
Tuigen;
ploegen;
Zenseo, ens., enz.

:r..t

vergeet

niet
DInacIag. de
, 2Sste dele., te Byrne's Ho-

tel. Koeberg.
J. J. HOFMEYR

& ZOON,

Afslagers.

Stn.a.t,

WE,ET GIJ

lOCH & DIllEf'

WAAROM

IEZOEK

LEAVER'S

KAAPSTAD.

BELANGRIJKE

.'lUI

.JlJl V •• ~,

Kaapstad.

behalen.

IWD

VERKOPIN

TABAK
EXTRAKT
De t-IA! Dip is voor

0115 OF SCHRIJF

OM IATALOGUS.

RALEIGB RIJWIEL AGENTSCHAP
BURG STRAAT 20,

KAAPSTID.

Het i. eenvoudig omdat het nad "&agie"
ruer" veel meer N ICO'l'rNE, ..eel .. OLIKEN en GOMMEN van T.balr., .eel

-op-

.''11'

lnsekt.dode:~:~esta.ddelen
en veel groter

DUURZAME

DE oudergetekenden, met instru kties hegun~tigd door Eer'W'állrd.e, TEfTEN bevat dan dat ....n cui..:
A. ~1()()RREE;<,
dic de Paarl hinnen kort zal verlaten, zullen publiek me1edtngend
preparaat,
verl..open aaJ.l" DE l'ASTORIE"
:
hl II IIIIIt .. Dip w.lb Ijl ... "

ander

IIHL

TBIlKOCHT DOOR
Zijn g'~heel Assortimeut Huismeubelen, bestaande uit ;1 ZitkllIDer Suite, 1 Klavier, Kamer Suites, :Madeira Suites, W_.",
Kleed- cD Md ere Tafels, Lediklloten, "Matrassen, 1 Side· board, "DomhAlle Maguijnhouden!,
en De~
waiter," Rakken, 1 Desk, Stoelen, Lampen, Toilet Sets, G
Agenten
in de
Kaap
Kolonie.
Spiegpls,
Tapijten,
Stoepbaoken,
Glas.
eu Aardewerk,
Ke1uen_,.WQrdt
in voorraad behouden te
ger(!edl!chap, ('nz., enz.
Du.ban, Oost Londen
AU,.,OOK ;-1 Eersteklas
Bug~y Paard,
I Spider, 1
en Popt £lizabeth
1 Raleigh Kar, lOpen
Kar, 1 Enkele Tuig, 1 Voermachine,lID
ENIGEEIGENU~lf;
menigte :Hldere goederen, te veel om te omschrijven.
Vergeet

niet

WOENSOAG,

de

3de

APRIL

1007.

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

Ralph Loa,or BR CO.,
Plm..

1377, WP'TAI.

ADRES;

Hillsdon & Hillsdon
,.r-tn,I"1 ... .., II

ami

r.... kllt.. ,

TaB AR.oURIB.,
BURGSTRAAT

ZAADHAV~R.·
ZAAD HAVER.
c

KWAL1.

Worden rnendelik uitg1lnodi~ om
on. ~ besoeken eli te bezich&;i,gea
oue grote voorraad
VE~DRAGENDE
HAGEL
GEWEREN.
KOMBINATIE
GEWEREft.
RIFLES, SPORT EN M.lLITAlR.
PATRONEN,
HAGEL
Eft
KOGEL.
Rookloze Hagel Patronen, 11/& i
de beste 13/- per 100. Lee-~
Hel.d, 16/6, Alaueer, 17/6 per 100.

,

Allerkostbare Huismeubelen, enz., ~ Schapen en Bokken?
WOENSDAG,3 APRIL 1907, om 10 ure v.m. pr6c~s.

HILIP

=-r Z-uid-A.fribaDM

d;;.oh~, Ak~n, .en Kaarten te~jl
dq BalJUW Zle~ m.et verantwoordehk
~()114t voor emg tekort en dstand
d~t van alles wat er te Teel mag
zijn..
.
ng
..:pe VerkoIR
uI ~~erworpen
:&lJfl aan een
eserve PnJ8, V&lItg&
deJd onder de 1l3de Regel van het
HoL
'. i
GEO. A. RETNO~D$,
i
Lntoot' V~D de
Hootd-Baljuw.
Hoofd-Baljuw,
Kaapstad, 16 Maart 1907.

-VAN-

SOUTH AFRIClN

heeft bewijsd om van ooschatbaar 'Toordeel te lIijn
boeren door hen OYerTloedige Toorraaen Tan rein

::[kdehb~~~:

d~e:lsE~~~;v:~

Boor

Defifi STAR!U

ziJn,

Er is een grote vraag naar Koloniale
Boter, om het gelmporteerd artikel
af te schaffen.

OM KATALOGUS.

Koloniaal Geperst Voeder,
Merk "Samco."

SPECl.ALE

KAAPSTAD.

ICAAPSTAD.

South African Milling Co., Ltd.

vennind('rtl

molelI die J81Dulrt wordt.

la'~tngeD welke wettelik betaalbaar
moeten betaald worden door
d~ koper.

Verse Vis in IJs, ~Gepekelde Snoek, alle soorten
Gezouten Vis, Kreeft (vers of gekookt), Penguin
Eieren.

WH ITE~ RY AN &. Co.•
SCHRIJFT

'*

KUM.III ALnJD LEVlftlll:

....

Straat,

& AL YHR,

Postbus 355.

Licht, Eenvoudig, Sterk
Duurzaam en Goedkoop,
MetPatent gesloten Zand
Kokers Wop ielen.

Burg

£6,0·00.

VOORRAAD

H. F. ECKERTS

STALEN PLOEGEN,

BEROEMDE

het

SNOEK, KREEFT, MOOTJES.

en Aardappelen.

VOOR

nu aan

Allen tegen Grote Verminderingen in Prijzen.
E. R. SY FRET & Co., A.ssignees.

VOOR

voor Graan

wordt

De .. IAIIIOI·.
Mulioe"intreD •• Ir_voth!
't'erTurdiging.
Il Uee
ia. in81uitellde aterkte nn elk
~"tie,
di•• t.oIuat.uodig
il om
11&0 de wio~molep eo pomp
geChlrellcte
de .tern winden ...ordeD beter i. de "SAMSON" gevonden dan
enIge andere wind·

Transport
.Belasting en alle andere
onkosten nodig om de transport te
•• ~woien,
insluitende zodanige he-

Elk urtikel moet tegen een vroege daturn verkocht
worden.
De gebouwen worden 7.0 spoedig als de voorraad van de hand is gezet, ontruimd, Deze 7.ijn weinige van de afdelingen aan Bezoekers van
Buiten en Kliënten aangeboden ;_
.
'
Stoiien voor Japonnen,
8t.lIen goed om te wa.sse~ Voercbitz,
MoeHeleinen, Katoenen Voiles, Fluwelen, Velveteens, Calicoes,' Stoffen
voor Lakens, Huishoud Linnens, KombllArzen, Dekens,
Kanten
G9rdijnftn, Tafel Lnkens,
Kostuum
Rokken,
Mantels,
Onderklederen,
Kon<etten,
Kousen waren, Pal'llpluien, Overtreksels,
Voorschoten,
zo
wel als honderden van andere nuttige artikelen.

KAAPSTAD-

Guano

KAAPSTAD.

________________________
DE gehele voorraad van Kostbare
Draperie
publiek aangeboden tegen een grote opoffering,

be-

Proctor Olie JCnginee,
Donoen .
x.r.cht Mielie Dop.Centrifugal.
Pompea.

a

& 00-,
PLEIN STRAAT,

RustoD

~
worden op de dag der Ver!loping, of, naar Tukiezing Tan de
~per,
in drie gelijke termijn be~IIDl:'en. de eerste betaling
kon"nt op de dag der verkc:Ting, en,
liet balanll in twee gelijke
be~iogen van drie en zes maand.ell,
Vanaf de dag der verkoping, met
interest daarop tegen een koen! van
6'percent per jaar.
De MsJ_ft 11 gelden zowel als

MORRISON

V ragen O!1l een inspektie
aan bun nieuwe en gerieflike gebouwen,
die een vloer ruimte van bijna 55,000 vierkante
voeten hebben
en wf'lke g~lJ()lIwd zijn in een stijl volkomen
nieuw in Zuid-

CIOf1'

li...,

GEASSIGNEEHDE BOEDEL

van

& EARP

,~

tID'l,

AANGEBODEN ~ ; ;peTun.
Vil' VBRKopura.
Koopsom kan 1 kontant

en KortetDa~ktJ_;trntcn.

MAXWELL

!

Grood, ~'
PetrunWe,
.f4elinR
Phillp.towo, aijndo .en p
~te
nw de onbea .... rde plaatll. P
"lDd
.. BheDOdIIrfoDtei~"
UIl P.
'
~
der 'IJ alt, toegekend op de SOete
NI,,:ember
1837, groot 25 vierkan~
~en,
MD de verweerder o.ergemMks,
ailde l~de December 1904,
'n[' ~
.~ak I(Y'Ond,.ijode Brr No,
I. ' gelege. in b~ dorp PeirauiUe,.
J ,liog Philipstown, groot 25 vier·
roeden, .. n cl. ver1fllftrder omr.raar.kt op de 16de Julie 11104.

GROTE KOOPJES

MAXWELL & EARP
op

'.

alle ~rlli
ótZeker 'Irf of ~
No. 130 in W

IN DE

Magazijnen

~'.....

'

~

UlJj i tare de. voonaWda« .... I ver koch'
,: wordeJl, op de piN" Hlve:-

VAN

hun nieuwe

"

~

-~

WORDEN

Cleghorn & Harris, Bept.

naar

Pwu.

.----O,?,ltf.... , ·111'"'

... k.
_

.-

.

baDdllil_,.

~erweerOer.

.~

HEDEN en DAGELIKS,

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

Zij Il nu vsrhnisd

dOPp

Afd. ""n,..".,n

a....

Jt~

daal' deze

", PlainStraat, WPST1D.

t._.n ....

gl.,

k lu_o hnel Jacob BI.ar
)lerR eo. na"id lliumberr,
r,J. J. BlnlDberg _ ZOOD,
-

£6 tOI.
-.---~--Uw handelaar houdt ze in
.£10101- ,
_ - - grootten voorradig. -

Koop uw Meube-'
len direkt van deF brik 1 ten
en'
do
n,
i bespaar uw gel~.

zijn gebra~t tot dé stsnvolmaa.kthei~ dooi' ~bet g&de
.'.

" J,,"lSftllIlIt ••• ~......,
v',:::'~et;t"'::':nr~-:=e
ih T_
riI-.. .

'"I' _ .....

,2/9

75 STUII£IIWAAR 'URl LlIOLEUI,

'" S,'.",i

llOHrtrtrru
1111II n.. ltl.l.lu.
I..dh,., ol lIS lf 111n.
al81 Stof, 1nl ll,

Pill YAI

worden patron-m toegezonden.)

',
.'
O·LT:,~l!
..;~"S·.,T'OVE'
.I;.
.

• • : "';:,,~,' -.] ,,~.~~;;., '.:' ;',

1/-

BEUZE SCHEEPSLADilG JAPAISE IAnEI

l[l

\

---BESTE GKIIPORTRERDE lLGKRIESB ZAID HAVER.
OOK IN VOORRAAD

;

Alle Boorten Geïmporteerd en Koloniaal iZaad en
Voeding Graan, tegen de ~ag8te ~arkt Prijzen.

A. J. ABRAHAMSE

& ZONEN

CALEDON P1.EII(, KAAPST~D.

Takken: Hermon en Jrloorree.burg, K.K.

re,
KAAPITAD.

De Koper van een Hilladon G ..
weer ot Rifle betaalt slechts eea
kleine winst;
het restant vaD de
prijs VaD de wapeR vertegenwoordigt de meest geoefende handearbeid en 4.e allert.este materialen.

-

WAARSCHUWING.
EEN ieder die overtredinIl .doel
op de plaatsen Hoornbosch, Vl&ktontein en Wijngaard d.oor wild te
doden, hetzij met gewec:r, hond of
anderninl', zal vervolgd ...oden.
.1.D. ZEEMA.N,
S. P. VAN BLERK,
P. G. L. VAN BLERL

..

or.

DEUREN, VEN8~,a;<.N:
• ï:
c

IJzEB,w._W,,- OEQN~.

I

~

I..

.

;-:~llP'_lD. ?'~::'=I:u."

\.

naar
GREEFF-VAN
ZlJL.-Op
de 2bte
Februarie 1907, Hendrick C Greeff. enige
lIOOD
van de heer L. E. 'Jreelf. Portarvil1.,
.et Mimmie M. van Zijl, oudate dochter
.. an de heer Jobsnne,
C. vlln Zijl ea
....evr. van Zij~ (geb. Aun .. C. de Lint),

G. S. CLOETE,
,
Sekretaria.

Kruiafontein,

Bedeli nghuY",

Distrikt

Piketberg,
18 Maart

Piketberg.

ijill

Piketberg School Raad.

HUW£LIKBERICHT£N.
SIEBERT - PRETORIU8.Wet apeci .. le licentie, op de 2o..te Maart 1907, io de
l'ed. U~r. Kerl<, Woodiltouk,
door De. Z.
de Beer,-Chrietopher.
oudste
zoon vaD
C. J. Siebert,
vaD Zout Rivier. Kupoe
-'-fdeling,
met Kitty. jongste
dochter un
N. F. Pretorius, van Piquetberg,

APPLIKAT1ES
"orden hiermede gevraagd voor een Gecertificeerde Onderwijzer tot Principaal
voor de Nieuwe A:i School te
Februarieskraal,r.fdeling
Piketberg
Kennis van Hollands vereist.·
Salaris £100 p.a. Logies verOL'TFIN-MALHERBE..-Geb.wd
op
krijl{b&ar tegen £24 p.a.
de:.!\)ote Maart 1907,-William.
&OOD vaD
W erk:llaam~eden te beginoen met
de beer en me ... R. J. Outfin, " Af ton,"
MuLley, Plymouth,
Eogeland, met Edith. het Aprillr:wart.aaL
joegare dochter van 1116V. D. G. M.lberbe,
Applikatie8
de ondergetekende
Wildscboli!uraodt, SimoD8I<t&d.
te bereiken niet later dan M.aandag,
de l ste April 1907.
DOODBER.CHTEN.
P. J. A. OLTHOFF,
Seluetam.
lYMELM-'-N.-Zacht
in de Here out-

,
-I

olapeu te Botha'. Halt, dist. Wor~88ter, Piketberg,
op 1~ deser. ooze geliefde
moeder, Maria
18 Maart lOOT.
Klizabetb lmmelman, geb. Fick, io baar
72ate JaM, Da een lI.Ulart vnl lijden ..an
draa 12 maanden, dal ,ij uiet groot geduld
beeft lIedragen.
P. W. lM ....ELMAl',
J. l':. !MMELMA.N,
APPLIKATIES
worden hier8"b. dil PIMAia.
mede gevraagd voor een Onderwij.
r. C. GOOSEN,
zeres tot Principale voor de Nieuwe
S. F. GOO~EN,
geb. lmruelman. A3 School
te AlguWlt,
a.fdeling

Piketberg

School Raad.

BENODIGD
een
Aseistent
Onderwijzer
voor bov'!ngenoemde
School, hoofdzakelik
voor Stane!.
V. ; Hollsnds
een vereiste.
De
~slaagde
applikant
moet logeren
in het College" Boarding"
Huis,
waar hij logies zal moeten bet.aleu
tegen £30 per jaar, en hulp te
~yen in het opzicht houden over de
leesen Tan kostleerlingen.
Salaris £200 per jaar.
Plichten te beginnen zo spoedig
mogelik in .de loop van aanataand
kwartaal,
doch niet later dan de
15de Julie 1907. ApplikatielI met
GetuigllChriften te "orden gezonden
aan de ondergetennde
op of voor
de 5de April 1907.
J. C. VOSLOO,
Aekretarill,
School Raad.
Somerset Oost,
18 :Maart 1907.

Piketberg.
Kennis van Hollands vereist.
Sala.rÏB t84 p.a. Logies verkrijgMA.LliEHBE.-ODtelapeD
0l' de 210te baar tegen £24 p.a.
<iner. te ,. BerIl1a," P ....rI, !nIJD dierbare
Werkzaamheden
te
beginnen
ecbtgenote,
Jobaona
Mart.
Fredrilr.a
met het April kwartaal.
\{eb Zino), in de onderdom
Ylln 82 Jaren
Applikaties
de ondergetekende
.n 10 maanden.
te bereiken niet later dan de lste
P. J. J. YALHEHBE.
April e.k.
Pa.&rI,21 M..art 1907.
P. J. A. OLTHOFF,
8elrretaru.
ALLERLEI.
Piketberg,
18 Maart lOOf.
Halt.
16 Maart 1907.

Botha'.

TE llUUR.-V ..na.f 1 Mei 1907.

""n

deel vao de welbekende
pl....tlI Riet Vallei
lIo. I. in Oe aid.ling Montagu en omtrent
, mijlen van ., dorp, eo beborende
...... de
.""r Jacobus D. Stemme!..
Er i. een g ...
rief.lilt
woonbui.
en voldoende
water.
Doe aanz.oek bij de ei«en..at of bij de
... Iergetekende,
N. J. ACKERMANN.
Prokureur
voor Verhuurdet,
Montagu,
15

....aart 1907.
K f)ME~ A A..."WPEN.-Op
de plaata
'KIe: :.vlei, nabij Riebee.k vr 6IIt, 2 vale
Koloniale
Ezels.
omtrent 3 laren oDd.
Elg.t>naar kao d~l .. e terug krijgen mitll
hij alle billike

flCBRELDER,
1807.

onkcoJ,eu

IJITMC:-lTK~DE
boge,,'.!:l .• lootant
van

••

mi)1

I!D

ZUivel PI .... t8en.

leveostijd.

St. George.

betaal,

YaI-W'J,

a&II

Il. O.

16

Maart

PERCELEN, £5 en
00
IDi' maaodelib,

Kaapstad,

(Jok MOe8tulDeD

De !tau.

"'0

Udelings Schoolraad, Oudts-

hoorn.
BENODIGD
EEN OnderwijzereR voor private
Plaauschool te Klein,Plaats. Salaris
£60 per jaar met vrij logies.
Hollands
en Engels
vereiRt.
Werkzaamheden
te beginnen met
April, terwijl tot de hte April
applikatiee
zollen worden iDgewacbt door de heer
JURIE
SCHOEMAN,
De RU8t.

een 20 Maart 1907.

Mootagne
Estate Coy., Bepl<t.,
Straat 83, Kaap.t.d.

OPZICHTER BOER GEVRAAGD.Voor een Wijn-, Fl1Iit-, Graan- eo Vee
PlaatI!. Malill""burJ.
Vrije wODioj{,raot_Deu,
eo klein oaIarirt.n
bonu..
K ....alitikatie.
eD Refereutie.
te wordeD ingemodeo
aau.
Uebroeder1!
Cbi..ppini,
Ii:....pet.ad.

College Hoge School,

SOMERSET OOST.

lOO'.

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

Afdelings Schoolraad, Oudts-

hoorn.

. .

~

VERLOVING.

I

GEVRAAGD

lu

u.t ulilllen I Cl.,'

VOOR de A.2 Publieke School
BBPE.RK.T.
te Blanco, dicht bij George, een
T"eede
Aasistente,
tegeD een
Salaris 'fan t90 }Mlrjaar.
Vereiaten : T3, N Uldwerk. SoUa
en Tekenen
(N ieuwe S111a~).
I
Zend kopieën 'faD Getuig110hritten
en CerliSkaten
niet. later dan 27
IN termen ~t.ie
14 ftD del
Maart 1907, aan de ooderget.ekende.
Akte .... n Over~nkomllt
van dese
Applikanten moeten melaeu of zij
Maatlchappij,
zal op
in April zullen kuDnen beginnen.

Algemane Jaarlikse Vergadering
un Aandeelhouders.

G. B. SMITH,
Sek. Sch. Kom.,
Blanco, K.K.

Blaoeo,
15 Maart 1807.

APPLIKATIES
worden uitgenodigd voor de betrekking
van
Principaal
van de Goevernementa
PI.ats
School,
te Wardenfielci,
distrikt Brandfort..
• A pplikanten moeten een voldoende
kenni8 van beide Engels en Hollands
hebben.
Bevoegdheid om Muziek te onder>vijzen zal een aanbeveling zijn.
SalAris tegen £60 per jaar met
vrije kost en in"oning.
Werkzaamheden
te beginnen zo
!!poedi m~
Ap~ikat1e-biljetten
leunDen verkregen worden van het Onderwijs
Departement,Bloemf'.lDtein,
en deze,
tezamen met certifikaten eL getuig-lOChriften (oorsproDkelilre
en af·
schriften), moeten het Departement
bereike.
niet later dan de 5de
April 1907.

BENODIGD
EEN GecertificeerdeOnderwijzerCl
voor een Private Boeren School te
Vondeling, diat.
Willowmore,
4
mijlen van he' Vondeling Station.
Hollao:tll, Muziek, (In8trumentaal)
een vereiste. Salari8 £60 per jaar
met. vrij logies.. Applikatie8
.en
Kopieën van CertIfikaten en Getwgachriften, met opgaaf van ras en
ouderdom, te "orden
gezonden aan
de ondergetekende.
Dien~ten
te
beginnen met het April Kwartaal
bij het openen der 110holen.

15 Maart

T. Y. HITGE,
Vondeling,
Willowmore.
1907.

Dadelik Benodigd.

II

OI.dll1q, de 21stllurt,

BEN ZBIERHEID.

'a namidd.alrl te vier ure, de Vijftieude J aarlibe
VergaderiDg w0rden gehouden, UIl het kantoor
der
Maatachappij,
Burg Straat,
Kaapeiad, ten einde rapport te
ontvangen van de ataat der beligbeid der Muuchappij,
opge~kt
tot 31 December LI., eo ter kieziog
van drie Direkte.1U6n voor t"ee
in de plaa... vaD de heren
A. J. VAll RBu"
ell J. H. H.~BLUTZBL, en Aucliteuren
in plaata
nu de aftredendeD, die allen herkieabaar zijn, en ter verrichting van
zodanige
andere
bezigheid
ala
Direkteuren
m?gen voorbrengen.
De nominatie voor Direkteuren
zal
ach rif telik ~hieden,
ondertekcnd
door mÏDIten8 vijf aandeelhouders,
eo
"orden
ingeleverd
bij de
Sekretari.
der Maatschappij
.iet
later dan veertien dagen vóór de
A1~emene JaarliklC Ve['2a(lering.
Het Verslag en de Final}(liële
Staat zullen ter inzage der aandeelhooder8 bij de Sekretaris
liggen
Tanaf de 12de Maart..
C. P. SCHULTZ,
Sekretari,.

BEN .iebe overkom' 0lIl
alleD ~
of !Mer. Di$ il
eed no
de ~
dingeD.
'II'MJ' wij met abar.duSe 118kerbeilop kunnen ",bneD.
beah NIl harm·
hanige Ta.nienigheid
middeleD binnen ba bentik VaD
allen geplaatá
voor de VlIJ"
lichting en gtlneGlg nil lijden
eu .iekte.
IoclAetl dit 10 niet.
......
lOU bet levelI voor velen
MD ona NIl
laat sijn die met
moeite ~
werd.
Er il-mop,llk geell lIMm 10
wijd en slJd
en wij
dUrYtIII ~
wordt 10 ge
êerbiedigd in Zuic!- Afrika in
VerbMd met Ge~
al~ die vali LJ:NNON.
.
De beer Leanon. 'Irieaa portrei bier ooyen '!tON' ~.en
begon over
de vijfq j....
Ifeleden in Zuid Afrika echte
HoIludlte
ltedioijoen
te varkopen. en eedert die tijd il de
verkoop VUl Lennon'.
'BolIAndae lf edicijnell voortdu_'8Dd
tofljlenomen en ie nu enorm.
LBNNON'S BoLLAl'lJU ·lbDlouwa. sijn alt.Ud blMeUd.,
..ij !lijn nooit .. erwohllleDd. ZiJ
worden Itl... l'fCem.......t door I!J'.
vareo lIC.beik1mdigen ill ~
toriuma voorsien vau de nieu .. _
en _t
doelt1'efteado
apparMen.
De bNt.anddelen
.. ordeu aller IIOrgvnldiget ui~
IfOsocht en op de proef geeteld
en nieU andIlre daD bet mi ver.TAl en bNte wordt gebnlin.
Nieu bn te ~
sijn ~
Medicijnen.
Bet i. niel; alleen
een verkeerde lninigbeid,_
abeolullt on'l"flralltwoordelik, om
goedkope en gewone DrDfC6'
rijen te pbruikell. Beck erom.
dat een J(edicijn bil betekeaen
bet verwohil sueen
lenD fill
dood ell
.nlt erk_ de
noodlablitheid
van .beolllw
.uiveJ'beid, IlIIonk'i!::m~t::id till
kracht in bet
.
n VaD
Gen_micldelm.
Geluldr:iR

bek_.

EEN Gecertific~rde
Onderwijzer voor de
School
te
Kantoor der Maatschappij,
Abiquaputa.
Salarill £60 per jaar
1 Murt 1907.
eD vrij logies.
Werltzaafuheden
bij aet begin van aanstaaDd kwartaal te Ranvaarden.
Zend certifikaten elo getuigllOhriften
'fan bekwaamheid
en goed zedelik gedrag aan

p.a.

1010nl&IeI eesk&IDeren Trust
.aatseha.ppij,

J.

V AN SCHALKWIJK,
A bi<luaputs,
P.K. Brandvlt'l, Calvinia •

Stellenbosch Onsektaries 101Gevraagd. lege en PubUeke School.

De Plaats

lf

JOHANNESFONTEIN "

DURBANVILLE

-'

TE HUUR.

Ji.i

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

AANZOEKEN
Toor bovengenoemde betrekking
ill de Ned.
Geref. Kerk alhier worden mits deze
~evraagd.
Het salaris is £40 per
Jaar. Met het werk. moet in April
een aanvang worden gemaakt.
Dame8 of Heren, die naar deze
betrekking staan, gelie~en apJ;llikaties, vergezeld vaD Getuigschriften;
de ondergetekende te doen toek.omen vóór of op 4 April aanst.

EEN
Vergadering
van Waarborgen,
Levens-Bestuurdert,
en
Oud-Studenten
van .dit Kollege eu
School zal, D.V., gehoudeD "orden
in de Kollege Zaal, op Woensdag,
de 10de April 1907, te 3 ure n.m.,
voor het doel om twee leden voor
de Kollege Raad te lciCZCD, in de
plaats van de r.ftredeDde leden, de
heren G. J. Krige, L.W.V.,
en
P. de Waal
D. S. BOTHA,
Selrretaris.

BOVENGENOEMDE
P~ts
is omltreeks 250 morgen groot; Zij
i8 goed bewaterd, heeft een uitstekende BoerewoDing met de gewone
Buitengebouwen,
grote Schuur voor
V ce, Wingerden.
Het is wel bekend, dat de _plaats
de beste in de buurt ia Toor Vee en
voor Zaai doeleind.n en door geen
een overtro1fen wordt.
De plaats ill omheind en onderverdeeld in Paddocks.
Voor
verdere
biezonderheden
wende meD Lich tot
GEBH. KING,
Durbanville.
Kerkplein 4,
iaapetad,
20 Maart 1907.

LINNON'8

BENODIGD

TE KOOP

Afdelings Raad, Bredásdorp.

B()l.[.U~

X.-

hebbeD de l'roef VaD

DICU."

de Wjd dOOrItMD. Vijftig j....
i. eelllan, tijdperk en LJ:JOIolf·.
Ho~DU )(Dllcun. "orden
al die t.ijd verkocht. o-k eim
wat ut bet.ek8llt
eD "elk NIl
enorme hoeveelheid
lijden lij
hebben verlioM. Bedri..".. till

J. H. HOFMEYR.
Somerset Oost,
Victoria Kollege,
5 Maart, 1907.
EEN
Onderwijzer
voor
de
Stellenboech,
Warmbad
A3
School.
Salaris
9 .Maart 1907.
£100 per jaar.
DE "ORANJE"
Hollaod~
en Engels
vereist.
WerkzaamhedeD
te beginnen met Christelijk Natltnale n lormlal
Twee Wijn- en Vruchtenplaats8A. April, terwijl tot de I ste April
Scnoolv .........
Friesland
Bul "Jet>!um;'
geapplikAtiC'!I zullen worden
ingekalfd 1 Oktober 1902; Ideur. Zwart
BJ..OEMFONT&II'C.
een aan de Paarl en een te wacht door de
met
Witte
plekken.
Vader:
(Directrice Mej. IC.8. Lil: ROUX, B.A..)
KENNISGEVING.
Franehehoek.
Heer LOUW,
.. Brandt," geïmporteerd;
Moeder:
Voor verdere biezonderheden
Sekretaris van de Schoolraad.
"Bieetert,"
Koe van wijlen Dr.
WORDT
D.V. onmiddellik na
KENNIS
wordt hiermede
gedoe men aanzoek bij de
Landaberg.
de P&&IIvaDnt.ie geopend.
Pro- jl'evcn, in termen van Sektie
20 Maart I 907.
5,
Korthoom Bul Kalf, gekalfd de
spektu8 verkrijgbaar
bij de Hou.. Wet 30 va.n 1888 (genaamd
de l2de Maart 1907; kleur:
AfrlkWsa O.derllngl
Geheel
8ehetarill,
Ds. C. D. Murray, 10 Omheinings
Wet),
dat het het Rood.
Vader:
.\ Burton Comet,"
Assurantie lIulsc~appll, Ba.lrkt,
Hospital Road.
voornemen
is van de Afdelings door" Red Rover," geïmporteerd;
PAARJ...
Curatori'um:
Z.H.Ecl.
M. T. Raad van Breda.sdorp, om Zijn ExMoeder:
"Fairy"
door "!ford
Steijn (Voon.), Di. P. B08hoft, W. cellentie de Goeverneur
te ver- Ranger," geïmporteerd.
Postma en C. D. Murray (Sen.),
zoeken, Hoofdstuk I van de voorIllm8sburl
Eutall.nu.er
el
V oor prijs doe aanzoek bij
VOOR de A2 School te Hope- en de Ed. heren: C. H. WellllC11I, zegde Wet te prolcla.meren in werkr08gdll 118 Braad WlruUI
field, een Gecertificeerde
A88i8tent P. J. Jo.bert en W J. C. Brebner, ing te zijn in het VeldkornetBchap
.JOHN A. WELCH,
lIutKbappll.
Onderwijzer voor de hogere klaesen. allen gewillig om belangstellenden
W ale-stm::. t 20. K D.llpstad.
De Hoop, Wijk IV, in deze AfdeBevoe~heid
om ook onderwijs te met informatie te dienen.
ling.
geven in Hollands, Houtwerk, Tonic -- -_._-----_
..
.. - --- Op last,
Sol-ta en Tekenen (New Syllabus)
J. FRED. EKSTEEN,
word t vereist.
In de Insolvente
Boedel van
Sekretaris.
Salaris t 180 per annum met voorVOOR DB
mevr. Anna Gy.bef'ta
Afdelings
Raa.d
Kantoor,
uitzicht op verhoging.
Loub.er.
Bredasdorp,
Applikaroten
moeten ouderdom
i
14 Maart 1907.
opgeven, en plichten beginnen na
VERLOREN,
gestolen
of af.:
DE ondergetekende
zal Publiek April Vakantie.
g-eclwaald, bO Bok!ciefl, Ooieo en
STELLENBOSCH,
doen Verkopen te
Applikaties met AfllChriften van
Kapaters
gemengd.
Holpijp geEEN Onderwijzeres
voor StanGetuigschriften
moeten Ds. J. G.
MALMESBURY,
merkt :- Rechteroor
zwa.luw8TEYTLER,
Voorzitter,
School daard A. Moet ondervinding hebstaart, haJf-ma.a.n van voor, linkerBekwaamheid
Komitee, Hopefield, bereiken op of beD van het werk.
oor half-maan van voor.
Sommiom onderwijs te geven in Naaiwerk
vóór de 26ste dezer.
gen alleen rechteroor
twee half
te 12 ure 's middage,
aan de klas noodzalrelik.
Keoni1!
J. P. YEA:TS,
ma.nen van voor. Enige gemellgKENNIS
wordt hiermede
ge- de
van Hollands en Tonic Sol-fa zal
Zeker gedeelte van Er1 No. 2,
Sekretaris.
merken.
Enige
informatie
VI\Il
Sektie 238 leidende tot hun herkrijging
een aanbeveling zijn. Salaris £90 geven, in termen
met het daaropstaande
WiJn- Hopefield,
zal
per jaar met vrije kost en inwo- van Wet No. 40 van 1889, dat het als hierboven
Pakhuis en Kantien.
beloond
worden.
4 Maart 1907.
bosje,
bekend
als
.,
Aplop,e-ppu8
oinlr in de kostirrichting.
Stel u in verbinding met
Dit eigendom is gelegen aan de
'If erk te beginnen na de J olie Weed" of .. Kha.rki Bush,' door
lIoofd Weg naar Paarl, Ricbeeks
B. J. PIENAAR
& SON,
kr:klamatie
No.
K2
~
1007,
vervakantie.
Kaatcel en Paardeberg,
en daar
Wa.a.ifontein,
rd il! als een nad~g
onkruid.
Applikaties,
verzegeld van kir
bet moeielik is om nieuwe drank
Thrae BÏlltMn Sta.t.iQ.
Alle personen, wo en ds.o.rorp.,
pieën van Getuigschriften
en Dok---- _._- ---- _ _---------_ ..
LicenLic8 te krijgen, i~ dit een
hiermede
gewa.a.rt¥!
uwd
onder
ters
Certifikaat
van
gezondheid,
Onderwijzers.
8l:booe kans \"001' iemand die een
MONSTE'RS
OM
lullen ingewacht
"orden
tot op Sektie 238 van Wét 40 van 1889, SCHRIJFT
Wijn. bezigbeid in ~1alme~bur'y wil
Al'PLIKATIES,
vergezeld van Maandag, oe hte April.
dat zij zich bloodrieUen
a.a.n de
opnchten of geld bel~gell.
-VAIIIkopieën van certifikaten en getuigVoor verdere inlichting doe aan- boeten en straffen onder deze wet,
schriften vlln goed zcdelik gedrag, zoek bij
1. 1'. MARAIS,
tenzij
dit
onkruid
onmiddellik
word»n onmiddellik gevraagd voor
J. ~.E. VERCUEIL,
uitgeroeid wordt.
DE PRINCIPALE.
de volgende scholen in 't distrikt.
Ge:lameDlike Curatoren.
Op llUlt,
~--- _' -~--,-----_.
.. --(I)
Gecertificeerrle
Onderwijzer
NICO .• r. VLOK,
lislme~bur'y,
LU TITE MODEl,
voor de Breekkierie A~ School.
Se kreta.ri s.
;II Maart 1901.
(2) Gecertificeerde
Onderwijzer
lESTE
WAARDE GEWAARBORGD.
Afdelingtl Ra.a.d Kantoor,
voor de Heynsvlal.:te A3 School.
EE~ Onderwijzer of 0nderwijJ. W. Moorrees Jr .... Co.,
Piquetberg,
Onderwijzer zeres voor ef\n AS Scbool te Good
A.fslagers. (3) Gecertificeerde
Verf, Olie en alle SchilderwR.ren
12 Maart 1907.
voor de P. B. School te Leeuw- Hope, Dist. Willowmore.
Muziek
tegen laagste prijzen.
(Instrumentaal)
en Handwerk een
kolk.
vereiste.
Salaris
£60
voor
een
nietSalaris
in elk geval £60 per
gecertificeerde en £80 voor een gejaar eo vrij logies. Werkza.arnfleden,
Onderwijzer( e8) met
indien mogelik, te beginneD met certificeerJe
Weg-Inspekteur.
\'Tij logies in elk gevaL
het April Kwartaal.
Lang Straat,
Applika~e8 slecbts van EuropeF. HERHOLDT,
lIeD met kopieën
van
Certifikaten
AI'PLIKATIES,
vergezeld
van
-KAAPST A.D.
Sekretarill.
eo GetnigIIChriiten
zullen door de Getuigschriften
van bekwaamheid
School Raad Ka.otoor,
ondeI')retekende
ontvangen worden en getrouwheid,
worden hiermede
Carnarvon,
E.E;-.i ~eriefiik en goed Gemeutot 25 Murl 1907.
gevraagd en ~ulleD door de onder8
Maart
1907.
bileerd \Vounhuis met dubbele ver·
getekende
DIet later
dan 30ste
E. A. NORTJE,
diepiDg,
gdegen
in tIe Herte
April 1907, ont vu.ngen worden vool'
DE OI,lDITE KOLONIALE
Good Hope,
MARTINIS
Straal., Stellenbosch,
bevattende
de
post
van
Weg--Inspekteur.
P.K.
Veerenkraal.
Eetknmer,
Ziu.:lmer,
Voorkamer,
De begunstigde Appliltan.t moet
ria Steytlerville.
4 Slaapka.mer" Badkamer, BedieLisekuriteit voor £2()() geven en geden
Kwartieren,
en gerieIclike
(GI:V".TIGD ,., •• )
reed zijn werk te be~en
op de
\Vooll DAllIII
Achterplaat5,
met H Gellder Loop
ROCKCUFn KOlT SCHOOL.
Nu
Verhuisd
naar
lBte .Junie 1907. A pplikanteD ~
en de !rewone Buitengrbouwen.
IIL.MENTAlU en Ge ..orderde r-lirui:-e'l', teD zeggen voor welk salaris
de
No. 74•• UNGSTRAAT,
Voor \"olle biezonuerhN.len, doe
ge"""" kllm&at., lIOJ"il"'nldige opleidinIl, . b&roegde atal. bniaalik.
geriefe.likhe(h~
•. post zullen aanvaarden.
(!'.. ee dearen vao Kortemarkt
Straat)
aanzoek bij
T..rmen billik.
Doe aaruoek
bij da PrinciF. S. ~EID,
paal. Rook ol if'Ie, Y1A Highl .. oda SJKlOrTefl
I'AUL D. l LUYF.H..,
KAAPSTAD.
S~kretaris.
tltatÏIID, K•• p Kolonie.
Hird-!iuaaL 1, StellcnboSt.:b.

'n,.II'1

TE KOOP

sij die lAD aucleren het ,eloof
MD
ie.
OPdriII~ .. WdeDapoedig bekend, alleen de abao·
lnut "'Cbte kOllden een WV,IIT·
Iele populariteit. voor over de
vijfiillt j....handhaven.
L-*'nnooito.-erhalen
degooclkooptte medicijnen te k.open.
Koop aUijd de beete en om de
.. _heid
r.e krijgen. dM
II.
beete erlangt,ltl. el"OP, dat ~i
die van LE NNON verkl1igt
I..u u k)ch oiet. .f!OCbepen met
enileaMere.

.v

---LENNONLIMITED
.APOTHEKERS,

BENODIGD

i

__

£10

BENODIGD

BELONING.

Angora Bokken.

Bloemhof Ietsjes Hoge Scltool

Afdelings Raad, Piketberg

Op Woensdag. 271aart 1907,

KENNISGEVING

Carnarvon School Raad.
Applikaties voor

..

_-

........... ---~

HOESTEN, HO~STEl,
....
£lf',::-t:..II'" ...
lia::ijiIi_riIii' .. .,.,~

..

~"'-:-.:...":...'"
JJ.2tl
..... 2, ...... __ .....
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' .. :.. .. twa.l--eet=l~

DR. SHELDON'S

IIEUIE OITDEIIIII
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HOIIT. KOUDI •

_...... ......
==~t"=-;-t!
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_ ....-..
- ..TIll"
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DllMUdIIt

Dr

lW IIIIt, IHM •
1IIIiIII ....
...........

AfdelingsRaad Swellendam

TE HUUR
KenGemenbileerd Woonhuis

GUSTAF ,AIBERSal,

& STEEL
I PI LLS.

....
7

..

em sA,DiWre
"ch.ik.ki~n.
.. nr:.. ......TCl
.. n ontvanj!1'"

I"""",naan-,

van bov,,~nge.

noemcuo i!Cbool.

boor net; .., ..t<>I,\...'oor, 1["'"
door de IJ"",r H. P. MOIJl!a.n.
een ud\,er1.(>nUE-in de "G..o~p ..n Kn_

te

Hel'&Ut"

DA

plaatsen.

om

"'.Ul

Co.

Jaren geleden in Kaap"

_
~

,
:'\(}tlll"u Tan KnyNua schoolraad vergIl<IorLn~, g.. hon.l .. n in de hofT.IIn.I, op
1Aterdag. de 9éIp·MAa.rt 1007, t.. 10 uur
vooJllJl.iddag.
Te-genW'oordigo' de voorzitt.el',
do beer
W. L. Pb.ilpott, .e.k. en r.m., de heren
C. W, Th_n,
n J. Lou, L. A. lu-d,
H. P. M:orghn, J. P. SchneIJer, H. P.
ValI HU)"SIIteetl, O. N. I,. van Huys.<teen
eo Di. fun.ief
en M.ortimer.
De notulen v.. 1) de vorige vOTgI1t!,.rinK
weMen ",...Jo,..en ~n goedgekellrd.
De Irn.""n-reke~ing.
tonnOe ,,","1
on-r.
trokken bal,.,u, PDn oot d" :lio!-tp F,.b.
1907,

' ....n £233

be."""".

&.

De
en kj.....beAmbw.-]\nd
...~
de vijf appJi!mti,,,,
gei"",," wan'n.
werde.n IJle,,.. gC'noOlin,,<,rd.
I},. h .... r Lot,Z
st.eld .. voor de h .....r .\.' G. Hnbo'rU;(>n,
gef!<lkondeerd door de hf'<'r H_rl'
de
hoor S. N. L. van Hny".t.<><'n 'lA'ld,,' ,'OOI'
M. P. ,r:LD Huy,,,",tf'lE"lI.
~~..sed e h.fl'eT
kond('f'.J'd OOor d.· h".:r &·hll.-LI"r;
de
.tAewming gescbirode
door ... ·Il ,wmb"".
de oit.slag Wa.al"'an wns. ""-'" ,oor de
hoor

B.oberbsoD

ongetwijfeld

kunnen

richten.

do.,r

,'I lor
de heer
"" tt,,.,r.\
(J. R<>bertson
beno.-md
..·.·rtl w!(eu
j=rl1:ks salari .. "Ill! £GO.
Krui" H.i.';er lid. Er" .. rd be..uoten
d:&t de sekretari~
<..lp akt~n
n.">rkriift
vóór de ,"Olgeu(le vl'rgadennll_
'
(~,,,
lokatie.
horr~nd~n(,i"
hi"romt.rent
"' .....d gel""""I.
Ot> sekretn-riN werd
gel ...st bierop Le unt'ol'OOrdcn
"n heL goeverntlll1<lnt
de uodige Inform.....
Lie te ver.oehaffP'Il.
W....-t-F"rd
school-Dp I",.er BtLfllsrd,
seirreLaris
.vnn ,boyenog .. noemd" l!(!bool,

~Ild~·ip..err

,.·n

rragemd,...,

(ton c>ok:

Em

raD
1),

011

do>
WOOl

Th
~·4

t!It~m

1907
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VTOU'HIIl

Donn's

Rugpij-n
~""'en
Pil1...-n J,: •• hrrakt
medicijn
a·.a.rhJk
,oor
mijn geval toe~,
"'RIlt II('l [1".( mij
d",lelij1t ,·erlichti.nJ.!.
Ik I"'Qoll I..·t,·r . R
sla.pen. mijn rug waA zoo ItiJllllJk
n,.,~
m~T,
r«l oe 7:WPlli!n1(
v~n mIJn ...... n· n
en voat.Pu zakt.e ;roslBf!ig.
Ook ,_ '"'Jil
hMt OOu.r en ik knj rllP h"r1.''',.....''n.
R'JlI, ""'lIk Ilovo..l en ,h", ...ligb".oI
.,,'
meer.
Ik woot dit."
I ,k ,,"" lll' :\.an
nooit zpnd.er
Denn'
TI.. ~'111.1n :-;wr""
PiU,m wezen zal,
1 zij .tin cLe mpdieijn voor mijn j;!.'e .1. .·n ,k hool blij
r.e lIlUl te t..-velen."
r d,' 4de .1" n"a.ne
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R.ugp·ijn ~ieT""
Pill,.n ~.·n.·rRt, ",iJ·neo.
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P
tA>!r<. n £24 p<'r jaa.r. A,Cl.-u.ge.noml>n.
0.. h_r L. A. Read bood aan om de V'&Il de niPrffil vun ,ro"",,·n.
" ; , rJ
uit bet. lich.a",)]
rl~ OIlY.W....·rhF . .,.:
a~.u,""'nt-<lnderwij'l:er
te I~eren
tegen
tuurlijk .... ,,1111' fil t rN'''''''
f '''''\~
~u'
£..24. p<'r jaaJ', mits deo vootb.."" OVer de
I
•~
die haar J!.P"I..ondll'·ld
". ,'.nr'· ,.r-, ,..• ~.'
rrvler.,."
W'plaatst
,_'Il worden;
a nden
'
36
lik
ook haar ~h)k.
1ll0 .. t q;,n't. l. App r .. ties te worden l!eToIInden .....u.
7.ij ,,-ord •. " "..,. •.•...
).
, •
aan de sekret"is
van bonngenoorndJ>
apotht>k",. pn '.nnk,·1 ..... ,. .
."
.chool.
dl' F().';tA r }lC{1,,::an (.,
.
, .. ,'
.bn.rlik:-!e ..nspelctie
ver~lagen.-De
.58. KMJ>"lad
'1"" Il. .
H'"l"lt"n
..-an d" in.pektenr
over de ,,01- Sd. per .roo..:;..
'j"
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gistJ

bennn.oren de be.

ma.nlliln

w:.t·

een ad.l""Prt..4!"nt1~ 111 de hGeoTge pn Koysna. Heral<l
zal pumt""," VOOT ""n A.Wsoont-ondf'rwijzer,
~en
een jnarlib
sa.-laris vlln £ï2, eD te melden. dllt kost e'D

-I

het

v.... Kaapet.ad gegeven ..."Brden en in
de:Je ~men
oen of twee jo.ren g...
lilden -J'ilCheoou.
Wij ba.ddm 00lanp;
lJl
die .. pl.t.atselijke Jl:eva.Uen get.1eld,
..-t WIJ hebben ."..t.rou.,.,.,.. in 't ~
zegde V= oon btlUJ' ~u ecbt.."I' Irordt
proof op proef gegc~,
Wa.llt
d;"" buren spnlkPn "'eer, <'Ill het i. nog AI be_
tet" nieuw", <Int .. ij to ""rt.PUpn b"bben.
~
dit bem,_]Ïj!;e.od
vpr~L"4t. door
""" ~rou.. , in K ....p..u.d
!!..geVOll.
Mevronw W. John.",," vao () Zout ltl
vim- WOlZ.. Woodstock,
·""id.o o~ de l6d~
Febru.'\.rie
1903,
"\"oor
"I'ertien
ja.reo
fUI.d .k ..."", f..lek"n rtlj.(, ,li" lIi., alk,,"
'" ijJ .'n pijnlijk. manr
WII8
ook
bij
tijdClO zit6 tam on zoer, dAt ik bijna ID
Il"n morfl"'D niP.!, kou <>pstaruL Ik u'ist
niet
wnl. de oo!7.:l.II.kvnn deU'
&1,·",,1
...os, mul' ik géloof no, dat hp! noor
miitn ni ..ren onu.torul,
"'anI
,,,,,1 h:ul
ik de ru~ljn
alleen,
mallr m iJ11 nw>1 eo
en heeneu zwollen op, en ik h",,1 hn rt.
Id.oppi.Ju!:en. N .. de KerinJ.!;stp ,-erin"""·
nis had ik nartkJ""'''inj.!pfl. wo .. "<>or
ik
h
~t't'
rus::plicr:
~::
n~';lp""~H:~~~:"~
voor mijn kwaal,
maar kon
n,,,H
!"
recht .. medicijn
hij!l:Cn.
'ot
"

1"11 'I~r

HJ ly ",i;ee.n , waatop

die

..ert

~
~

VO<'r

eon <lSl!istont.-ond,.,.,...ipRr, t,,!-"!'n
gen.
"
een ja.a.rl.ib s&laris TIIn £4R, Ic""t e-n mEen briel van drilleren J. C. Juu, en woninj!: vri], ondf.rbevi!( aan d .. 1':"""Co., werd gclev..eu ';11 o.nugetekend.
koonD!!: V1IdI bet d"'JlA"",m"nt.. \ Bnll"noDr. )tuller gai de rll8(1 te . ken.nen, mpn.
dat de princip<Ul.l dl!D p18.&tsoII~e ti mla
Bradcen Hill _~3 ..cllool.-Af"chrift"n
verweht ba.d om bódlNl te knJS"n,
en Vlln de n.,1Jn),," vnn de klm1i~~.~
...
..~
"'M d" raad in die zaak .....1 f~n.
rin~1"D ....f'J'dan ODtvnnlt"n ...n ",..JPU'IIl
De s.,jrrpt.a.r;" werd ge\'TllJIt,rd om de pl'wRekwisiti(!5.-Besloten
dat ,le rMnvicip"",1 <htaI'oVer te uen en op de volgen,
..t.....V'()(lr schoolboeken
"n m.atRri'11pn
do ...erga.derin~
v~lllg
te gev"".·
~8........rd
rul.Jen word"",. pn nllAl' h<"t
E<-u resel utle
ch, Prieska school- ~rtA>m
.... t ....t7JOnden
zull.'n
,",rd,,"
J'1ISd dat ti" ·''')d~ca.tion
o..,.Alttcl"
in voor p;oedk:euriDjl:, t......
: Woodland •.
Holt:.Dds <7XM.I gedrllkt worden, .. "rd ~
t-nronbo&>h, Krantl'Jbosch PTl }\m,. .... n
!ewn.
Er werd tooit bt -10tA?1l ..oen ~eI.ijl<Bill.
luidende ......solut.ie ijW p....seren en bet
RooikruI,
:M.irldel.ru.!t ~n Krl1JUbo>och.
parlement daarvan:j k:eooi8 te geven.
~&sloten
dAt dP beambv roor "".hoolE<-n rek.ening vali de heren Herold en ber.oek gelast ml ..-ord.>n om naM il..
Gie omtrent. het tt,ansport v",n de ker- _t
p:esebilrte en crntnlr
plAAt.. \'OOT
keraad aan de Mo_tagu publieke schooJ het opriobten van één ""bool in phuobl
voor.{:.ij lb., 1renf~eurd.
"fan bove~noemdP
drie tan. 'bestaa.od..
&>n brief van dil ·Mtlnt.tcu mnnicipa- shoIen, ondcl"'lOOl'k te d""n ..n dl>A1'!JlDlit.,it omtrent het bou'II'en V1UI ...... nieu~ tno nt te rnpporreren.
W'e arwesdl()QI ,,-e{d gel_n.
Er w..rd
be6loteo de mu 11 ialpali .....;t t.e beC:I. nken
en de volgende bércn aL! ko~itoo
. n
te "toUen om die von de mUlIlClpallteit
An kerke ...."'" to qntmoetan,
ten einde
<A, zaak verder te O'V ....... egt'n, n.1. de
bN' ..n G•. J. Barry, D. J. G. JOtJbelt en
Wij ont.vinge.n
""n ni..ml'6 prnchtill
Dr. C. H. Mulin;
uitgevnerde
katalogus
vaD
bovt>njl;l'F....n lJ.rief ,'an het departemt'nt
re to&noontde firma, ...._rin ....
~rijvinllen
l.aajl: van mej.' Ft11iJl.ck w<'l'd geM.en.
Er werd besloten: om 8O.n bet oopart.e- ,,'orden geg<>Ven aver h.oend .. ,·s en dui....orden
gNneld van
me.nt te ''1'u.gen hcievN11groti8 le<>riingen von, de prijwn
nod~
waren om de benodigde
to(>laa(!;
"norm
"..,1 tbonod.igdheden op dit. gebied en hl't
geheel
opgeluisterd
en
te krip.
<De VI'1UI4!: van \"I'tje of verminwrde
duidelik.
gemAAkt
"'ordt
met gr"'flIrps.
til·b()ol~..lden ItitbQofd.e de koort~ ..n an- De d.'l.Ilrin \'oork.omellde
artikelen
~er·
00re ",ieben klw .. ", w('Ot'll' tor sprue.
Er r.w...n door hun inhoud, d&t, UI get!Ch~
.. "rd be8lot<>n 1Uld)' de ouder.
![P<\n vt"l'- ,',>0. ' •.ijn door Z. A. Cl..~'rteD (In gobaseerd zijn op ondervinding
in de boen·
mirKIt'ring to.. te ataAn.
De ~
Bt.rry __
aan; dat er moeidl'ftNllt
iu diL land,
terwijl
er vele
Wrheid ~tond
bij bet invorderen der inlidllingnn
g<'ge,..~n word ..n in ,.erschoolgel<lM. Er .erd
'-loten
QAn de hand {·rn.ee. Onder aDd."rI! "'orden de
ond'>r_rpen
behandeld,
000"'"
duidelik' ,te J:D.Oken.
dot
de volgend,.
HO<',I<lpr1 .... 1t
in Zuid
.4frika;
bet
..,booIgelden
TOO~t
betaa.lb .. r _ren
k .. ekou van kuikens- In broedt\1'S: inenbij bet kwnrtna.l ..
Een brief ....n d.e be~n
Pnrk.·r en batoren ..n broeder~ 00 de plaats;
hoe
boe...,n pn
boereV1'OuwfI'n
~pmnkk&lik
Fort\ytb .. erd ~n
en dOl ~8
inkom~h'n
maken
met
weinig
ui~
..",;
....erd goe~
~
hem te ..abrijvon,
broeden
da.t ei<> raad nog' ~
definrtatn"{1
be.. vood...t .. n bot> to ,.oeden;
met winst;
get',ondheid ver_
siekte;
..Ii"';ng heelt ~1I.~en.
Men slt!lt
Dr. Muller stoWe voor, dn.t cito sek.reo- .. inKtgeveDde .. ieri>roederij.
WiJl M.I, h.et koqlitOO ecnrijve, dat' de hel, 000. wan ""ha-t. voor ieder .. buitenmAn en .-'rouw.
rMd ni.,t Ot"n grote school bouwen kon,
Zo,..êI ·pa.pier. luth, als bet drukwerk
maar dat hij be",;)<1 ""AB ""n goot KindergartRn depart.einAnt te st.icbten tegOll zaPD or keurig uiot.. Buiten bet nuttige
....t
el' in te J_n
staat., i. het. eea
<I.> somma. van £2,000.
'
ZO men er gratis
een
&nodigdhecWn "vuor d" Monliaf:l1 AI waar !Ii rood.
weD t te ontT3n.goen,
'heeft m..n sleobto
""hool werden ~etit_n.
met opDe ~rn.
tei, dat .. in w. ba,nk hiervoor RnnVTug te doon,
(!t'n tekort \\-a.~ '!"'D £300 14J!. 3d., oD go,'P van o.dres, bij de t"'ren Gf'Or1l"
dat
n.pt !l;P.ld iD hand £<2 l'it.. 5d. 00- Find13,V An Co .• P..rlru.nentstrilllt 18 eo
Adderleystraat
29, Kaa~tad.
dr~.
VI'T,lag ~kt!urd
..
De b....r G. .1. Barry stelde ..-oor, dllt
de "elu"otaris bij do eilm<teaittinl[ na elk
Inmrtaa.l een kik_ rru.t'niJl!t TOOr ieder.·
gc!,ool zou jt ..v.m., ,\1,.0 wl>I'd ~Iot.en.
1).. h,,,,r Barry' braoht voor d<> verI[&deri "II;, dAt de rnad moj. Marais een
>peei.l.. toel .... g. wu ~en,
daM' mj
buiten d" vas~tNdo·
uren
~
.. Iinj!:
klllRsen ruoost nerllen. Onarop ....erd b"Ar
KAAPSl'AD
KA:\' OSTHO('1)E.."'.
£3 toegt'!<tRAn, nIn"f 1 April lW..
De Vl'JWld..ring ... m-d met !!Abrd u....
slo .....".
Volen on.ur in K._pst.a.d zullem zich

George Findlayen
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twee schrl]fl:iorde" eo u... l-..aars.
,.jell uillZ"'P"t.
mat.
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r
.De boor' R.e..tlef stelde voor gesekon- roakt;
,omlijd.< ",,,rd'>1\ wik.·
dOOM door d .. bP<'r 1'IMkoen,
de r3llid !rens t_Il:~.h ...." ..n '" n ,00'

HORLOGE EN JUWELIERS WINKEL

zv

YOOr-

ingedielld.
t.e.rug.
dool.
bij
door de b~
Barry, dat de bee~l VIln . Zijl de. oud.en
te 00edem0ed !lltl
n loIen en met h~n
de _1IIw1ikheid ~D
OID'i.leD.t
de sticht.ing VAn ~ IiCbool. en WUI'.
Er werd een briE\!!gel_
nn de St.
JOOI1Ji AmbulllllC(', ~ op wonJtel vlUl de
beer Moller .erd ~t I&ILII het I1oa&Ille
komitee nu de rtad overgela.t.en.
FAn nIPJ>Ort ""U] de 8ek.retaris
oratrent de .uchti.ng;.an
eon &Obool
t.e
EeuWaobt •• erd v~r de raad
gelegd.
De hoor Barry st.el.ae toen voor. dat er
eeu Gooi ptiobVeu he~ dep"'l'~uent
om eeU ~iu.g
g<{,raagd wl worden,
en ook op te ~~.qi dn~ er ~oo.u gooer·
tiJic)oeroe ODoor"IJ~r voor die post gelaegon
ka n 'IVOrde~ AAugenom.eD.
Het "",Iaris van ~ onderwijllel' van de
DriolroUcn ..eb.ooI .erd vll6tgeet.eld
op
£50 per jaar, met;ivrij
log\e§ en een
~rernemonUi
we~
van £40
per
JIlM.
'1
Een brief van bct d<>part.em.cnt omtrent de Verhogil,g
van lIet .alaris Va.D
de pri.ncipuJ. der ;.Mou~
Al school.
op aaruJOek n-nn 110 pnnCJpoai van de
Kl i·pku.il A3 se 10001,; "",,·Ide de hoer 8&1'ry voor, dat. de ~IS
hp!- komJtoo
iIIstru.kties gove, ~
gebou .. vou Ul.O11;<\11 te roparer-en,,en
ook ruiten lA te
letten. ~1WllI~0.
Dr. MuUer "'erd
~
om n.... r ;"llomodat
..' te vra-

,a..~iswnt

W. G. OOMBRINK,

A PIOl

o'

IUJn

verscheen '0. persoon, "n vroeg, dat deTA> tlChool ZaJ geplaatst
worden
ond r zie.n. wde mevr . .J 10"'-'11
·\I,·t lt"·
kon trol .. van de raad. Bealoten, dAt de n~n
k.a;n ik m
'n
da! ,k d... ~Papptika.ti
""I toogestnan worden.
ritl:l!:~ herhaling
';i",r"l1 "wa,,] no£:
ot> h r Barll-Drd ,....i. dat DU 24 IUn- nooit weer hAd.
ik nOO11', Ru,,·
deren de ""hool b..7,ool).wn. en dat dto pijn Nie,....n. PilJ...n
"bnllkl
Iwl
Tl
school ~.,<,n lt....:t<'n han t.e drsJ?;en. Hj; ben degelijk
stArk,
h...dnJ"~ én ~e
st .. md .. O<Jk we de oml .. n.-ij""",
in _""".lI,no
Ik h ..b dOf.ijne
mpn" lor-n ,.,.·r.
ko.;t w n","~n 'voor £24 pcor ja"r.
gt"hoald
de pill"," te
,·hru,ken "n l.IJ
OOlit-Ford
oobool.-H
.... j...t6n de"" r~'1ak hebben
er boat bij
r, ~.....
iD hanru-n
te .la.ten van cl.. bcstnanrJ...
!cof druu-om. cbt z.ij
kommil<sie.
7Aju voor nierpn Innu.I.
\Voodlancls
A3 school.--Bri"r ,::<'I€l7Rn met
1.. ( dftllrvan
'pr .. k,'
\'r'o1Ir,~D
mil d" heoer ~nd
l8ek:retariS\
om <""n lijden dikwijls aMI pijIlPll In h.·\ "nd·>'·

BENODIGD

STELLENBOSCH.
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--.-_

PLAKPAPIER
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v"", Zijl __

stad,

Hopefield School Raad.

PUBLIEKE VERKOPING

._~

Mer

de I~omt.ren'~~jlgde ~~
Er .. erd \oen ~

i

ONDERWIJS DEPARTEMENT YAN
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. D~U'KERS. IAATSCHAPPIJ
r

dat de ~is
U;II de heer
8troebel, IJ('Jkretari1i n.n bo\'enge.noem.de
tdtnel, &al drijven,
en zeggen, d.a.t ;
de rekeuing _n de boren Jut&, VlID £3,
mDet betoJen, Wil&!' de raad njM, roov~.Jlt..'OOfd6li.k
U, d8&r d w rol<..nll1;(
n1et OOft!I'hanc!igd
werd op de datu m
toen de 8chooi ~aAIrt
.....TCl.
Wittedrift
A.2 dool.-Brief
geltv..en
vnn bot ~A.om"nt.,
bericbtRnd .., ,L"t
~n
addi.tion.ele toclrromin!l; roor
,le
.LII!IÏ&tent-onder~j:oer, gOOurendt> h,'l lopend fin8ill oiëkl jaM' ka n gemaakt ...-or.
den.
Deslotkn, dat de ..... ~taris
hl.orop ....t
antwoorden, en hun att<'ntAp za.! bepo,
len bij de belofte, gemaakt
in d.. hri"t.
pt<>erd
de 22ste Augrl1<t.<IJI 19()i. ••
te melden, d1lt mej. Guest vMaf d .. }''1•.
J an un.rie 1907 1I"en:_ It"WN01.t i.
lWMffende de ~
ndditi.,npl .. \cl ......
k.am,,",.-H~
komitee. o.n.n!(erleld bij
do laaMe
vergaderin.lI.,
mpport""rd"
omtn.»nt de .t.a.ppen hi"romtr .. nt
~
daAn. Besloten om d.. ..aak in lt un ru. n
den tf' laten bl i';"'M.
~eningen.~vn
dat Oe "·kT,,
tAris de hf'ron .J. C. .luw""
CO., .-oor
schoolbord,
Iboek'e n, I'D1]., door hpn
leverd, ten bodl'll4(e vlln .£.5 I,., ~ ~[l,..
v"r<d! ildij!:d is, ,...1 be1.tolpn.
O~
Plnat.s nrJ1lf'\!i(l)lool. Appl1kal'"

\0, ......

...,
£1

e.

gel&.
lten<le
.; ta.ns
i

• Id.!.ar
""had

LAlDY GREY.

Volcoe
"Oose Co.arao~'
werd er 'te
Gr .. JJ-lWllet een •• gaderiDg ~oad_
", ..atop de arbeidek.weatie,
i.a Yerband wet d. plutaelik~,
~katie.
t-prokeu
werd,
Er werd gUlaágd
dat de lokatie
een toevlucht.
oord .ormde
V<.lOr luiaards
cm dieven,
EeD no de oorr.ak~n. die hen
in &taat stftllell om eulk eeD l!1ilelcker loven
dOf') vu u d~Á'
n"qeutlpnl1:':;: W:\S
Oll7'.le
I.. leideo, i. dat .uj buo ¥rouwen
en le.iode·
""d"k7.1laJllh.'(i,('D
voor-t t e z...tH"n. n.l. de ren nit verharen.
die daD. ia mat
zijn heo
h pr\.klnjl;
''''Jl n : )0. het l"t'r ....l3.JI r n n h~
van blot nodige v ~I
te voorzien.
Het ia
di. r rik t ... l)o4;-:vt n u r : ~H.
kritit·I-L .. tt....l....
,d vun
le ....ijl .. n aan de goedheid
en wilddad,~·
hd La nahouw J4,,-'rll:ULI,
3n. 0111 Ut> rl"'" beid VaD de herea of iul!:roa ....en. in ... ier
!.(l-t.rn t 1"..1i",t u a t,.f\ 7.Jt-.n;
40. ~t
hof dienst die vrouwen
en lliodere.a
zijn. eo
9',.n nb Jf..kUf- hij tf' won.pn.
die bun zoveel voed~1 ~ft,
te yeel voor
I)... \'·.,ur·r.it u-r ~~. t lijn ~pijt. tt- kr-!'"
hen om te eten, dat zij in ataat zija dat
n, n dat brj
\(",It"ntr"j van 50 (J..... onoverig voedsel aan tie andere ledea vaD bet
kuu,: ...t 1.0 r:w;Ji ..J..a.....
, n.I. ~l{"("ht'" 12 h._ buiagwll,
.. ier plicht bet i. in de behoefd•. n 'hj W.I" '·t·r\\nnt.l.t-"",·L
dat pr 7.0 wei- ten VaD bet haie to ..oorsien, te geyea
eo
1l.1.!. h"I.\T·~ .. t.,]ll·l~
!!t~tf)()n4..J
\\'"f'rd
voor
hen op die wijze ill staat
le stellen die
m .. l.rnc! dl volk . maar v e rwar-h t t,e. dat
plichten
le ontduiken,
en een beerlik!
d..
'ul...:,.·1tdfo
'i.·rkCad ...rin).!
b.:...t~'r bi~eInen te leideu zonder verplicht
te zijn
c-oou.! ,...u ..-o.rdt-'ll
de band nit de IDOOW te atIIken.
Daarom
Da.:I r n a ...{'nl o,l'rJt~'uln
tot 't .prk, beeft men zovele werkelozeIl ell tosh groot
'0
\
\"('r .....
;;Li! v a u
lH'l di;oOtrikt.'<I~
gebrek aall arbe.iden.
Een tw..ooe
kiacbt
.-rt.:lllr
1.!,·hOllJI'11
op d., :..'(}o..t,. F c- hrunri.,.
tegen de lokatie iH, dal lij eea plaat. i.
!{'Mr; I}rH'
·tkkftll
ht~l.()f('n
tot h4l"t dili- waar dieveu zidl bui~vtMlcn.
T~ eniget
L.r:Kt ...I"'''lIlUr.
Krrmiri,-it"-r
tak
t .. lt
,\"j tijn loopt men in ot uit de lokatie,
eli 't
1,,1":1
I .•a.dv (;rt-''V t.nk 4(). :'\if'lJW
F.~ ..... gebl<urt eom •• dat er iu eeu dracht
hout,
I.,,,d tnk ,-jJ. Toi u.•.•1 13.-, I..oN'.
:\1. prodal uaar de lokatie
gedragen
wordt.
een
\'Hwi:u"j
lid 'WH.rd gNanpn dp hf'('r S .1 balf schaap verborgen
io. Oe vergaderiog
li., \r ....
t.,
alo.. Fo4'.k1ulIlu." flt~ h~·'r
C. W.
wilde beter toesicht op de lokalie
hebben
(1c",:,...:
tot cirk,·lk<>mit.< ... hrl .1.. hf'<'r en eeu regulatie,
dat niemand later d ..o een
(;
F' .l ouber-t . t,;,t «,k. de b""r C F. bepaald uur 's nood.
de lokatie mag verlaten of binnen komen.
Daardoor
zou de
I~-("h rt J'" ijl h.....
pt I Il tt·n ui\.n~t·lloml·n
loulie
enigszins
van 't "nwp,oselik element
Punt
no
1
.\m,·n<latli·
np
-cboolg't!:I.uiver1i worden.
Ook moest. ze zo worden in!( ... loten. dat er slecht. een paar in-vt
/
,~. \lIt
II()
?
!)llt
II.. rt'l!ldl'lti~
nH-t
,,1l11~ plaatsen
zoudeu zijn, waar de aut ori
')og op houden
koudeo .
~··.4kk'l!l!.
tol
lu·t ulpp·n
r-rlll ~k.\l'l t ert- u gee-I bel
pt'.1 c!1f' uas r .i.. () It K. ~'OT"dt"'.l n..i ....""rt. werd op de weneelillheid
I(eweuu
van een strenge
wet dat
va.n iedereeu
V"f)t'nl. hof'pr'!'"kt
wordt.
tot l~'11 dtppin~
r.ke08cbap
moet worden
geëiHI omtrent
voor ~'honp ....rh.'1H·n
.\1 .. pi a..at. ..,·, I n.nr
1...~nl)t'l1lin~",v('r)Zn.Jlel n:rkr1J~en
"an ziju levensbestaan. Ook
werd aanwedrongell
UI' het str euger maken
tlPrtlll!"n
WT'f'1'kll
\""pw..a.J,.1
I,,:,dy
nrE'ly
t,.p
Lndv (;rt.,,·. Kr:19,lnn.·r l e- Pa.;lrd~
v au de wet op 'fe": diefstnl.
f( III t",~ll'l',
i.~u""· En ~,--1.1 f\(l
r..
K.t r-uvmel k ..prull
,\ !l!:i'JT1!' u r1... I1,)(·lll) !l~"""r~,d,'n
n~ t..·
.'bw,,1
Yoo rd
[0 verhand
met de h ....lniteu van bel
.\1 .. ""klll1~lJ
\"~Ir d.·?p wijk
naar h.,t
on!(rt~ Jer .1 }i'arlUerli'
A~iat..iou1\,"
dat
dl_tr,kt-.I ....-t.u-r r \,,,,'ril'·1l
il,t'k07 ...·11
.1 P
u,,1301(. tA! Oudt.boorn
;r;cholldeo
werd,
lLttttll~!1
.'U
P "
'......
UI
Zi.)J.
de " Id iddellandH'he
A frik&Ander"
'"" '! \ vo""t.·1 rlonr d.· h.·r,'n (;. D schrijft
!ell
opzichte
VBIJ
de
fo\nt7I'o.,I;H'.
VI\II
"'ijk.
"()fl\
ht~t krl~ II a., 11(·t vol'(ende
kwe81ie :tl •. k ...( •. ! ..... 1 ":ln
!Jd Laf1dh~Hl\".J1J~~rnaa.l brandziekte
Jlet. kongre.
wa. bie zouder .treog
op
de l\randziektewet.
Eeu r""olutie
werd
fn·'n.
nat belt're
,""
3
"',,'r-t .. 1 .Ja"
an W';.k
1'. g.p ......... rrl. er op aaodringeode,
moeten genomen
worden
OIU
}\,<>t Il'
'()f1l
t \01.',,,,
ufg va1udn ....
..-df'n
t·t" maatregeleo
het
ver.preideu
van
brandz:iekte
te voor·
k~tV""fl rI:tar I-\.;trn{·.II..lk~pnJlt
om dt~ re-Deze resolulie bad \"ooral betre~l(l....tratl;·!!J
....t Tla t~ l.U'1l op dp l1d.(~ ~lf"i komen.
vau vee en het on~1, .. 1;- " \),> n_>lg, ...ndt, ht·rt·n
,,'(·nlt·Q ~(-ko- kinll op b~t vervoer
.metten
van .poorweg
wageol
eo honden·
7A'1l
.i'lr
~'lfI \\'ilk
t.1l L.. \. riu rl.·...;"slS.
huklren
uQlIliddelli~
na het verwijderen
l
Yu..,z-.;t-i"1 J:\.n vun \Vijk-P.
daar men de tegenl)r~·
.\ I-... aJ'.!,,\-wlrdlt!"dt·n
n ..tar hpt t10f "'"IlO het "se daaruit,
v,ln ObJf'kti ... w~rd"'n
!n,·t "-011('0 mP1~r- wOOldige wijze ,an ontJolluettiog onvoldoende
<,ood.
Wij
bet!"buuwen,
dat de wet
t ..... rt,tlld
\.!."kO'"/A~n d ... ~lt'r.'·n
.J ;l(". vun \\ïj'k
niet "trenger
behoeft
gemaakt
te worden
,'11
\.
[.
dil
Plt>"-"'"
van het vee vall de
1)•• nJ(lr7.itU"f"
!laf kt'nnl ...... llat fltt'r...:n- wat de '6l'wijdering
ene naar de andere
plaats Bangaat,
daar
kt'fllf"fl'!"
n'r'\_::adl'rlll~
7...a! ~ • .noudt~lI
WOTde wet, indieo
behoorlik
toegep •• t, vol,i.'1! I>'J .I., I"~'r t' .. 1
Il.
Ha~t'Jl .. h.
komen
Ktreng
genoeg.
en io sommige
!)rl ••fnnV-lil,
op latrr!'
ke-nnL-f.'!;t"Ylf1og,.
ge.tVlen le lIrenIl is.
M ... r er moel heter
D:...trilli h4.. l;lllkt.·
J.' V'iJtlrzHlt'r ri... It"geleI worden op de rijulij(en,
waarin het
(1.'1\,
a.l-.ook du h~r
f"n rut~'{ouw
GD,
vee vervoard
wordt.
Wat helpl het, hel
Kot".. \'(I()r hut! ga.';'l,-rijhf"lo,
waarop .lan
vee 8ebooD le tn8.keu,
zo de rijtui~6U
.... " W'jk m.'t )l;'f't-i ,loot .
boo.ruet
blijveu:'
Het i. zo moeilik
niet
J. 1'. H.\TT1"(~II.
d. rijtlligen
ul oot.UleHeD.
Alle rijtuigen
8e-krt"·t;\nl'o
behoren unt,,"et
le worden
dadelik
nad .. t
het vee afjleladen
iB. D€ze onlsmetting
zou z.o voo~ nid kOBtt' D.. ~IJ het spoorweg
deparUlmeot
uI niet hJd.n
aan rollend
f)., ;:"W'Oll ...- dTi."o.111a.a.ndf\lik.-.;,p
Vt,.rea.rl~
maleriaaJ.
daar het rijtoig
dadelik
na
rille:
\-:ll1 '.i\ Ijk ....t,.;Lk no, 1 n~n \'all
R.hijn~.
het
oot.meltingll
proe..
i.
afgelopen
ti•.rf' ·,~"nd pla.at.. .. t .. n h tUZf' V,lTl Ut> h."f\{'
wedt:r iu dieH8t kan genomoD worden.
![ P
". T1In H.hijn. op DOl!d. run.gn .. Ken on<lere r.""lutie
in verband
hier·
nl Iddn~,
1 I ll.i.art
100;.
mede was, dat rle magistralen
&lIe maanden
T'~"11W(X,rd,\!,.
\I'art'·ll
~II
Ir1-t..a! lf"'<lf>n
een IIj8t VaD .Jle wet llrandziekLe
ll61!met·
1~ ",-o()T7;itt,"r
..·rt~""g
do h~r H P. N. te plutsen
in een pl.atselik
blad zulleo
"'1\11 rUl!)!! om m,·t
I!.·W tt-opellNl,
Plll>hcereo.
Ook
mel
deze
resolutie
\I> II,frl:;t
dt' ;-..·kr.·t.lri .. J.... Ilut..ul,n
V""&lCl
RUllllen wij ons vcrt'-oigt:n.
Niemand
z.al't
J.. Tori1!f~ \"t'r).!t\dt'trIn£; la.,". d.1£' ~~11:~
gaarne gepubliceerd
willen
hebben,
dal
k"flrd
\1"
rUt'n
zi io plaat.
filet braDdziekte
be~lIl"t
iB,
I~....,-k.rt'l.un .... u.:....L~.JHt· uu \"nw~
vali
daar dit niet alleen
voor bern "cba.ode,
rL.. ~,I'1!I·T1IH.;d,
+~n 7.k"ldt'. dat
hPt
bij
nlilar ouk ia !liter
dan een opzicht zeer
:-11:,'11
"f.H.~k,·f~d~a'''l
ebt d,· llJt..~atz: lh'r oad.lig
zal wezeo.
Hij ~al du. all .. ;n
Tr,\ll ...Lt.·~J"'I' ('j,·ktif-'
rn.'t
f'ot-'n ""l~hJl.tPr ...n..ijn verwogen
doeo
om zijn 'plaa."
<0
d •. "'-"rWlllrllfll!,
\'11'()f" dA
"H~t
VoLk"
""",,·dig mogelii
schoon
te krijgeD.
En
p.lr:"'J \.\;t ... ld_r.f.lop.,n. fllj had, na. ra...'vJ- ook voor ondereo
zal bet gne<i wezen,
pJt'-_:.J!11.(
I!lf·t.,
......,Olml~(\f1 van h(·t I)(·.,:t.uur dslll' meo
dan voorzi~htig
zal t. werk
... ·11 {.,j'·'_"!i\I-tl
Y lfl
~Tl"1l11kwl'n",in~
I1lt
i:S311, ht:l~j in bet kll(>t'n "KO vee komende
1IA.1l1~ \'ill I d,· tak
Mn
~"flt'rH.a.l. .... ijotha
vun. nf met bet trekken tn~t vee o,'er zulk
+'11 ......
flillt .... ~t ...... )Ild ... lI, (lIl vro,"~ ...-oor j.!f)'t ... Ieeu plaat •.
KNHln:.
r.J]'IW' hllnJ.·Iwij7A",
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onk
Dan ....·trden er DOg een paa.r rewilltie8
J~ ,I II t'i\'OOrdt'l11 VOOf. Imtn;"fl~t'"n
,-an g:."",ngenomeo
betrekkelik
het dadelik
rap'
fl,·r.t.'l..!.... Botha
"n ~mtlt.~.
porteren.
AI. er brandziekte
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ti IJ Id\,
krl·t..:"n~1 ra.pJXlru..<ot·rdt, v,'r· Ilitllreekt,
eo het zorgeD voor behoorlike
d"1
dat
d
\'t-'!I!('fHit-- t~hrip'ln~pundipuakkeo
op elkc plast".
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SlapelOOiiheid,
j!ewoonlijk
het geyolg
van r.enuw I]it~eplltheid
en heraen.
.er~
zwak king. wordt toenemend
algemeen
iD
bedendaa~.(""e
leven.
Zonder een goeden
nacht rust, kan goede gezoodheid
nooit
geooteo worden.
Hel off.r &an &&nvoJlen
van SlapelOO1lheid staat
de.
morgen.
op
met een ge.-o.1 vall de doodelijie
afgematbeid, het gevolg van eeo nitgeput
eD
ver... ,.kt getitel.
Doch er i. eeo onfeilbaar
mirldel <oor ieder teeken van zeou wachlige
uitputting
en zenuwachtige
nser.laj{tigheid.
Dr. WiJliamo'
Pink
PiJl.
hebben
geen
evenaar
a)s eeD spierenve"'1erker,
eo ~ bebben een laogen
lij ..t van goede
uit.lagen
io k ",ajeu
030
dezen
aard_
Een welbekend
perMon in het bedgbeid.
leven <ao Kaapalad
heeft
voorwaarl>!
g"_
iomen
ono op gee De onzekere
.. ijze te
'p,eken
vaD het !J""l dBt hij oud.rronden
heeft van het gebruik van deze pilleo.
heer ('arl
Williams
is Eli'n Invoerder
en
loschrij.io".
Ageot,
wiens
u.,:óRbeid.
arires bij Kannemeyer'B
Kamers,
Lange
markt8traat.
K&Apotad,
i..
Hij zegt:"Met vpel genoegen
kan ik ~.toigan
.. an de
.-lo.. ltrdfenbeid
-.an Dr. Williams
Piok
PiUs .1. eene genee.mitldel
voor
.IapeI.. ""heid.
Voor Jaren lang
w .... ik eeo
lijder
&all
slap.loosheid
en
derzelver
bijkomeode
ellend~n.
Mijn ge8tel
werd
Il(~h('el uitgeput
en '-erzwakt.
Ik wae
.rgPlDat
,Ioor
gebrek
aan
siMp,
[i
hael de hoop dat eene
v .. anderin g van
klim .... l hel weil< mij
WILS
aangeraden
v~rlil{linll:
zo li gebracht
heboen.
[Joch
het baatte
nieu.
I nte!(enrleel
ik vond
dal
ik erger
werd.
en WaH bijna
te
{Ij"".!e
bij tijden
om d..
1lI0r~n.
uit
het L9<l or te ",aan.
Mijn .etl".! ver·
li"t
mij ook
lan~zamerh.id.
:\1.
een
laatote
hulpmiddel
heoloot
ik Dill Dr.
William.
Pink Pills te prol>eeren.
Voor
eenigen
tijd
kre~
ik geene
merkbare
haat er van. en hegon moedelOOI! . to wor·
dev.
Doch ik hield
;r;erelleld
a&ll meI
bel gebru.ik
van dit ",edicijn.
en wa.
ten laallte in stBst
f"en terllgkef'r
vaD
eetlu.t t~ bemprlr.eu.
I k sliep
al beler
eon bete r, en begou
PeD
jleheel
arJder
mau
te
gevoelen.
Ik
!tAn ukerlijk
~tuigeD
lDel dankbaarheid
dat
Dr.
Williams'
Pio k Pi lie In i I van Slar-10oft
heid ~.ne7.'u
bebben.
11"" ... 1 ik .~t.l.rt
aAnmerkelijk
!l'erei8d
h.t.,
beu
ik
in
staat gewee.t om die Ilo ...le i(P1.ordhei,-Js
tGei<t.acd welke ik aan dal
lUedicijn
ver·
,("huldi~d
hen t@ bt-ho"den."
Er i. gezond beid en veili"beid
in Dr.
Willi.m.'
Pink
Pill..
"'ant
zij makeo
ni~u w bloed en ,oeden
de .pieren.
Dit
i8 oorzaak
waarom
:tij
Bloedarmoede,
Indi"estie,
Hheum~tiek,
Heupjichl.
Vit·
.I"g. St. vitn.
Dan •. GaJ. 'lierkwaal.
eo
LOI'nmotor AtAXy hebben
geoezen.
Ver·
krijKoasr
!lij alle handel .... "" of rejl,'lAtreeu
V&Il Dr. Williams'
medicijn
maatscb.ppij,
K88p8t.d,
op ontva~t
van 3•. 3d. YOOt
een boud,
17 •. voor _
bou.l •.

oe

iU! ,-

Wie relellllatJl dalclijks ',; morgen·s. 'a middag, en
'I avond. Odolmondwater volpnB voorschrift gebruikt.
verzorgt zijne tanden op de vollcna den telcnwoordilen
,tand der weteuchap meeat volmaakte wijze.

..

DE ~ergetehlJ!1e,
"fICk, zal pabbek

benfH.

beguutigd
metfin~
dCle!l TerkopeD op dag

eD

door de heer Lamdatum ,.oormeld.

ZOJCD'KR ,RESERVE:

~EVENDE

HAVE.

t Kar- en Rij Paarden, ftn 3 tot. 8 jaar oud,
3 Kar Paarden
10 'Kolooiale Eul~ 'BD 5 jaar oud
2 Goede HeDln Paarden
6 Koeien eD Vaanen
'
1 Lol Goede Varken.
1 Lot Slacht V~ en wat ,.erder Ja) aangeboden

·"I·A'ht· .,
SUn·.',

.. ordeo.

LOSSE GOEDEREN.

BOVRIL

2 Vier-plaat. Af.!&an Kap Karren
2 T .. ee do
do
do
do
, Open Karren
1 Wagen
2 Span Voor- Tuigee
3 Paar Achter.Tulgen
.. ZlCiele
S Geweren (achter-laden)
.. Kruiwagens
1 Lot Draad
1 Lot Wagenhout
2 Ploegen, 1 Zeep Pot, 1 Zinken Krib.

goe:l il! in prima Rundervlees
is geconcentreerd
in Bovril.

Allel! wat

ui

Er

slechte

BOVRIL

één

t

Bpt •.

lfrikaanse Onderlinge Voogdij en Assurantie luts.,

.......

HAVE:

lste klas Ezels, Koloniaal en Argentijns;
3 Jon~
Ezels. 18
mlll1nden; 4 Bruine Karmerries, 5 jaar (geteeld door De Wet, Brandvlei, Worcester);
3 Merrics met Veulens;
20 Jonge,
KoeieD es
Vaarzen
(goed ras); 14 Trek
08llen, waaronder enige paren Kal'
Ossen; I Oprecbtgeteelde
Friesland Bul. 3 jaar;
300 Aanteel eo
Jonge Schapen .
16

GRANEl:'J:

WIJN BOEREN

.lOO

Zakken
Zaadhaver
(Iste dracht, vrij v:IID boizuring)
30 Mud getrapt Du Toits Zaad Koorn ;
30 Mud getrapt Niekerk'8 Zaad Koorn ;
40 Mud getrapt DarlinJor Zaad Koorn;
20 Mud getrapte
Zaad Gerst;
w Mud Zaad Rogge;
200 Mud Gerot.
Verder zal verkocht worden een Eerste Klas Klaner
(ongebruiktl
gekocbt voor £6i.
I. P. MARAIS.
Sekretaris.

IMMELMAN

GRAAN.

'I!I: JiL

PUBLIEKE VERKOPING

KREDIET-

RUIM

L. H. FICK.

PI J. RETIEF.
Piketberg,

8 Maart

~

DE ondergetekendfn,
behoorlik gelast door de heer J. M. M.
Ba880n, die zijn Boerderij gaat verkleinen, zullen voor zijn rekening op
bovengeDlelde plaats, dag en datum publiek verkopen. de onde"olgende

Levende· Have, Losse Goederen, Granen, enz., em.,
te weten:

reeds ontnngen

Merino Ooien
Boer Bokken
J oage Ramele
Kaapee Lammeren
Alrikaander Lammerea
Butaard 'Lammeren
Wagen en Span van 10 .Donkies
Paar "Great Black" Varken'
(Geimporieerde
dienn)

YERDERE INSCHRIJYINGEN

West,

.WORDEN

YERWACHT.

..14....... b.....

Pijpen, Gegalvaniseerd, voor Water.

R. M. ROSS
~

CO.,
STRAND STRAAT, KAAPSTAD.

KLAVIEREN

B. 1III"b. .......
k1u Hotel ia .plere op de hoek ftJI
S traDd- eD Lange8trateD, een VaD de mooÏJte ~
Da de "City,"
binDen 8 minuten lopen. ftn het 8poo~
Station, p~.Teleeruf
l.antoreD eD opera BoWle. Vele modarDuéÏ'betllrmgen
Ii~ UDgebraChtIlektriel Licht, ellS. Be1Joeken te I_~
YiDCLm m 111J'be White
Boue "alIea wat tul "eDIen eD ft op een wijse, die door geen aDd.
Botel iD de Irtad overtroffen wordt. 0.. moeite wordt gtIPM!d ut
gerief 'BD de begun.tigen op elk gebied te ,wsebre.

als:-

GERIEVEN VAN THUIS.
EERSTE. KLAS KEUKEN.

ALLE
der

verkoping.

GOEDKOPE
T."letrnm

~

.. BRUTl!'.8Ol."

G. B

&

CO.,

&-

Afslagers.

PRIJZEN

Telefoon No.l48·

utclts,

Baltier~er,

!!r
~
lIr
CO.~
50 STUKS EERSTE- KLAS UIttEL VEE.
-,

Postbus 326.

Cement voor Tanks.

d.

9 :Maart 1907.

CHIAPPlN1

Gomelastieke

tm :KerIte

.1. M. M. BASSON.

ESELL

Zuig- en Afievering

Il Maart 190i.

--- Dit lang GeTMtigde

Ill. GRANEN,

MOORBEES JR.

lW

um.
"

Doe aanzoek· -

KAAPSTAD.

100 Mudden Zaad Haver
200
do
GarRt
40
do
Getrapte Rihett Ko om
10
do
Du ToitR Koorn
En wat verder zal worden voorgebracht op de dag

J. 'V.

Boer BOk Lpatera

40

500 Schapen (Kaapee en
Butaana)
50 Jonge ~erino Hamele.

White House Hotel,

als :-

2 Extra Bokwal."cns
2 Arslaan Kapkarren
-I Span Tuigen kompleet
4 do, Z,wingels en Kettings
.. Dubbele- Voor Ploegen
.. Snij-Macbine!
in ~oede orde
1 Dors Macbine
do
do

Vendll-Kaotoor,
:Malmesbury,

10 Buuto Ponie.
400 Boer Bokken (Ooien)
100 Gemengde 8ebapen (Merino
eD KupiM!)

A. P. THERON, Afslager.
Beaufort

POMPEI,

Pijpen.

N.B.-V oornemende
Kopere worden er aaa berinnerd,
dat er
~kope
Spoorweg Exkursie Biljetten bij die gelegenheid 1'6rkrijgbaar
sullen zijn.
De Kralen van de Associatie zijn gelegen bij het Spoorwég Station.

:2 Rij- en Trek Paarden, 5 jaren oud
I Paar Bruine K>lrpaarden, j jaren oud
1 Extra Rij-Paard,
7 jaar oud
2 Jonge Paarden (ruins) 3 jaren oud
4
do
Hengsten (goedgeteeld)
40 Trek Ossen, 2 tot 5 jtU'en oud
30 Melk Koeien. die op Kalveren (Zaan (goed rall)
30 Vaarzen, geteeld uit Friesland Bul
lOprechtgeteelde
Friesland Bul
200 Merino Sebapen
250 Varkens, groot en klein

MOLEI.,

:

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

HA YE, als

50 Ezels. van 2 tot i jaren oud (alle gedre8seerd)
12 Merrie Paarden, van 3 tot 6 jaren oud

•WIJl••

te 9 ure v.m.

ZATERDAG, 30 MAART 1907,
1,000
100
200
60
100
200
1
I

•••

IIIII ....

De ondergetekende,
behoorlik geïn.trueerd daartoe, zal per publieke
niling verkopen, aan de Kralen ftn de ÁllIOCiatie, Beaufort West, op
Inscbrijvingen

beglnnpnde te 10 ure precie ....

KN_

VERKOPING

O

Op Donderdag, 28 Maart e.k

HK ••

14"uU"

Ap8LAGER.

1907.

VEE

M \ LANSDAM,

GOEDEREN,

JIIODIG

Een Kompleet Set Boerdenjger&edschap en een
Assortiment Balaraad.

-TE-

AFDELING MALMEIBURY,

DRUIYEN MOLENS EN POMPEN

150 Zakken Haver
~
do
Rogge
25
do
Gllrst
28
do
Baard-Koom.

cl CO., Afslagers.

1907.

II. LOSSE

"lPS'l».

ral Bezigheden

DE ondergetekende,
begunstigd met in8truktie!
van de heer h,u:
J. J. ,. AN AARDe, zal publiek doen verkopen op gemelde plaats eD
datum. het navolgende, bestaande uit :-

1. LEVENDE

Monumentale Werken,

enz.

•

DINSDAG, 26 IAART 1907, om 10' ure v.m. precies.

25 Februarie

K.OLONIALE

Strand Strut

OP

Mlllmesbury,

Ra CAN,E en ZONEN,

Kar-A_n
6 Nieuwe Mol.agen
Wielen
.. Halblijt
do
do
80,
15 Amerikaant!e Planken
6 Bus Planken
19 Buik Planken
3 Wagenmakers
8chroe,.ea
1 Schaaf Bank
1 Aambeeld
1 Blaasbalg
3 Span Zagen
lIrk lIPIIt,
1 Zaag M~hine
IYIIDI
I • Draad-Snij-IJzel'!!
(stock & diee)
1 Speek Box
1 Slijpsteen
IIIIIlY, •
1 Lot Wagen- en Kar Beslag
2 Kool Balies
·1dIrf lIrUI,
• Trek Zagen
1 Maat Zaag
lIST UlI£I.
1 Lot Vellin~8 (uitge .. erkt)
1 Boor Machine
.I ......
IR _ ... IIIRIR
ef ........
Y..,.., ..... __ If'feM III
1 Lot Hoef-IJ lere eD Spijlrere.
....
I11III .....
ID Hand Krammem
'.IIIIIRIR
ltr'IltIa. _ 1nIIiII ....
in tWl ••
II Grote
do
2 Trollie Wielen
GeiUustreerde
Tekeningen
en Prij. Lij8\ poanij op applikatie.
LOT SM.IDSGEREEDSCHAP,
bestaande
uit :-Tangell,
Beitel.. Hamers, enz., enz.
1 LOT GEREEDSCHAP
:-Schaven,
Tall alle
IIOOrten, BeitelS,
Hamers, Messen, enz., enL
1 LOT
IJ ZER WAREN :-Bouten,
Spijkers, Schroeven, Draai.
. Boren, Hout Bealagten, K~ N .... eo, Klapper-Haar
(3.00 lb.)
en een hoeveelheid Goederen van aUe BOOrten, te veel OlD te
-DIEmelden.

nabij Malmesbury,

LEVENDE

vermindert het

6 Patent

OP DE PLAATS

, DRIEFONTEIN,'

i

WAGENMAKERSGEREEDSCHAP,

PUBLIEKE VERKOPING

ot

~UW

•

I.out
,10.. l6<le
"f]
JiHen
'!
.JiJ.-~n
btj
'\. hlJna

li>dPTJ,

n'

JL

~

lOp Dinsdag, '2.

'0

nCo.

"Il

PIKETBEBG"'~j'••

De Brandziekte.

iJrlftAn

··'noW,,"
If

,

x

~.. c·\n()..

.Iar

.oor.r

'.~II

W'Or-

Id

E.&nd.

:-;ioaw

~ ~"'""''''
H<'nd'<V""fadm
!l!it. 11:".1>0,,ri,." lo' lluIUout.ein,
I,,) d.· hoer G. D.
hotzA'. op 13 ~'Ulrt
!\l07.
1:! IA...10n ~t:'n"".olxLg..
Ik> \·oorotlRr.
d" h .....r C. F. :""wh',
O!"'.nd"
met. I"'hed.
en _d.,
da t. b..t

~tl

lat

De lo~tie te Grad'Beinet .

Afrikaander Bond.

STRAAT

10, 12, 14,
KAAPSTAES.

Kopers van Wol, Angorahaar ·en Huiden.
Hoogste Markt prijzen aangeboden
Zie Markt Versls6 elke Zaterdag.

Op DINSDAG, de 28.
rtUI,

eoige

Koeien

~ri.

eo O.<lleo, uit

de

Stoeterij

'raD

'lrijlea

A. 8. DE YILUE.S
Purl,

18 ll&art 1807.
\

de ~

STA'raD

KocK

Prieslaad'

Lo_

•
W.8.TBUT&B.

• Co.,

......... -..
....,..-_.
..... G~

.......

..

,

.grt1

-

• ·vu,IU!

-
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R. MULLER'S:

DEZER,

ZALde ondergetekende Publiek doeu vmope.a, te XI.AP_UTS
TIO",
boY1!lDgtlmeldgetal Aa.ateel Vee;meeetaRe jóose BaIleD

......-~
__
.......

AfaI8Oet'L

"Il

~_
.._~l
-...
-.
- .-..--.-~"e
__

L

1."--

H.:E
....

L

.

----

R. IUllER,

-"~.t

---..~

..

4

EEN

"1

LENNON BEPKTI'
CHEMISTEN
mOT BI WIK BlftDIL,

TIJDIGE

~

W AARSCHUWING

KAAPSTAD,.

.'

. i

,~•~
I

Bestellingen per post ontvangen
prompts attentia.

~.~

~

...................

IaN

PUBLIEK

PIANO'. VANA,f £35,
401- Maandellk.~

..

~

"IETWEEl THE CHillS,"
DOO.

IIók .. ·

111v., .....

lUO

Noteer ,/echt. Mt Mn' :
ol. MOLLER
Wet_.rk1

&ZOftEft.

strut 127. (Pw ....

Opvo~er

f>.

1m)
KAA"'TAD

lDDEBUl ITIDT aID, KAAPSTAD.

DE OSU WOIDEI 8UTIS 8E1EUD.
k.ttal.....

-

,":!,::," ---""ea

III·

lG 25 D
Op VAAND
Bl
li ,
ezer,

DART ER , ZOOIS,
.

UITGEVERS.

GEVRAAGD
Uw naam en adres en wij
zullen

met

aan u

toezenden onze

e.I.

II
Galllistrurdl
KataiolUS IU
lelbilla II
LedlkantB••

AAN TE DRINGEN
voorzien te worden

genoegen

Blgrafenl•• ln Bezorgen,
DORP STRAAT 17, K.llPST1D.
Centraal Kantoor. BureaU8traat
TEL. 453.
Begralenissen bezorgd naar enige.
begraafplaats
in de Stad en buiten,
op de kortste kennisgevin~ en onder
de billikste "oorwaarden. ,

van delicieuse

NECTAR,

BEWUI

IJJ I

Il bennard Illri

gl-

bOldlD t•• 'rdl ••

DE ZUID.AFRIKAA:t.

en welke verkocht wordt aan bet
Publiek tegen de la.&gst mogelike
prija.
Daarenboven,
houdt het in gedachten, dat "NECTAR,"
ongelijk aan de bovenvermdde
plaatselike.verpakte
Theeën, een goede
naam heeft te handha ven, een naam
na vele JareD verworven door de lof
en de gunst van de duizenden die
ingezien hebben, dat" NEeT AR,"
Thee precie8 is wat ervan gezegd
wordt, DJ. ;-

Delicieus,
Verfrissend,

HET
i8 aan elk persoon verboden om in ons veld, genaamd
.. Katri vier en Wol vali.," te jachten
ol rond I.e lopen met geweer ol
honden.
Elk per800n, die als zodani~ in
008
veld za.! worden aangetro1l'en,
• ullen wij gerechtelik vervolgen.

~erkwikkend,

BURGER.
1907.

Afdelings Raad, Britstown.
TENDERS.

FEITELIK

DE BESTE

TEKDERS
voor de betrekking
"an
Kollecta.nt
van
HondeDBela.tinll'en
"oor het jaar 1907,
zullen
ingew:1Cht en ontvangen
word"n door df' ondergetekende
voor en tot op 1\1aandag, Il A pril

THEE IN DE
MARKT.

DRIIGT ER OP AAI

~delings
Raad Kantoor,
Britstowu,
31 March 1907.

I

,
'-

OM VOORZIEN TE

door onder-

getekende, dM bet jagen van wild
op .. Theefontein,"
,list.. Malmes-

,
j.

WORDEN VAN

KENNISGEVING.
KEN N IS geschiedt

bury, hetUj met geweer, honden of

!

NECTAR
ALLEEN,

worden.

(Get.) Gebroeders Loubser,
t·

Th"l
l.,"

I.

:O!

t,

i:"

Op de drempel van een
nieuw tijdperk.
Een nieu... tijdp ..rk i n de geschiedenul
Zuid-Afrika
aijn trij tA". i.·
getreden. Dat beeeh ied""_n. En Do.derdll{!;. 21 Waart. 1907, ";'ll men .. el

nu.

bescholl. .......
n aJ.r de dag. Wa&l'OP d_
ni ........ p'''lode ...... aanTang D!'elDt. la
di. dag yoora.1 Tol .... n h..-tekenie "n
gewicht "oor on .. broad"", a.&lI g<ml
aijde der VMI. ook roor de relit val
Zuid-Afrika
.. hij ,,_n"; n. nn diepe
beteken;' ontbloot. !mm.... bet eenb6ldo;g .... oeI is sterk gewordIn onder allen. di.. Zllid-Afrika
-'ua nd.,..land
beten. an ..eNChillig iJl dit hun ~boortftIand is, dan wel of ~ij Zuid·Mrik·1I al.
hun nd.".I&IId
bebben
aangenomen.
Niet alleon ja de hand, die de Afrikaan.
de.. nil Ho'lAnd*"! 'bloed" Lf! dol .. .,rdillendl
&t.aten van Zuid-Alrikl
aaD
elhnder .,.,.rbindt, door b... gtllDeen·
ocha.ppelik lijden tijd .. n. d~ oorlog _
nnu .. toegehaald. ook de \Wee hlanke n....
t.ion&liteiten bebben ruime gelpgenheid
gehad, alhnder
van nabij te leren ken·
nen. eIlbndor te ..........t.aaD •• ·wh van el.
kand.ra dapperheid,
moed eli Y'OIh&rding te overtuigen en also ebnder
te
r... pekt",en eD elkandenr O1'ertujgingen
te eerbiedigen.
lIlen daarom ..erWijdt
Zuid-Afrika Ilioh. da, er op Donderdag
in d. oude. Raa.dU.AI te Pretoria
be,
eerste pe.rlement onder ..erant..-oordelik
bestuur
yorgaderde.
een parlement.
WllAl'l'o.nde OTergrote mootoorneid eeD
regering
ondersteunt,
trier a..itgesproken poljtiA:>kbei UI. beide n,.tionolite.iten

beeh· d.. oerste doden "ID de oege";"
rende ''Volb'' -part.i,j
en de nieu ...
1'"uuwrwr.!H regering rood. gekenmerki.
Bij een gelegenheid ~ de&<' dringeD
&id! ontriUekeurig
vel. herinDeringMI
..an het ..e.rl~n
Y'OOrde gOOllt, doolt.
d, toeltonui .....n onl
land
••
de
woT'dillg ... a ee.n &ic.b "YUMJlendkracht!«
Zllid-.Ut:ikaan.I roIk ..",e;"'D aQ !lCAier
el on.. aandacb.,. Wij ..e.rnllll1el
du

legd i.
ninpre.d
da, "de
machten

"lJi"t
paaien met een vali
.;.!.- :niericure Dllrken, waarroe.:
Je markt tAns overlaJ\llJlu •.

,." I"'lt

a.

poIit~k

-u.

vali
neel'p-

lAwd 8JD.ao.n'. olfieiëI. of»"
.. RM i. hur ern.tige
bed.,
ondal' de korwtitutie yerloond.
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..oorui~!lng
"" goede reg&der Transvaal.
Het is all,-s,r:iru
dOidchk, dat ".., hier niet met een vrome
.. ens alleen te .10<1n b.'bl>en : ioot'r die cle
Iwn". raUyull<l en .,olh.~rd~n<1e ...ó.l:tc.
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Het Bondskongres.

Br

te "eron.ig<>D op grondJalag van
gelijke
rechten en wo<lerzijdse toen.ndering. Dii

aan st.

Voor verdere informatie
wende
men zich tot de ondergetekende,
P. 8. CILLI ERS,
Sek.retaris.
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hetwelk het produkt is va.n de onvergelijkelike
ondervinding
en de
hoogste kennis van het uitkiezen
van de keurigste jonge bladeren en
van hun behoorlike vermenging,
dat als resultaat h.Jeft een Thee,
welker naam een huise lik spreekwoord ge"orden is ten opzichte "an
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Katrivier, 11 Maart
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lAAt';: PHllADËLPH'lA,KW ALITElT, ONS ..•
EEN
Vergaderi.g
gehouden
worden ten einde de wenselikheid
"an het verlengen van de ~lilnerton
Spoorweg
door de Koeberg
te
bespreken.
Belangstellenden worden vriendelik verzocht op te komen.
T. J. MOSTERT.
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Nemen wij deze gelegenheid te
baat om het publiek te waarschuwen om niet door ogenschijnlike
argumenten aan de kant van handelaren te worden bewogen om zodanige Theeën
te kopen,
welke,
wegen8 hun inferieure
kwaliteit,
aan die handelaren
waarschijnlik
een l'T0tere winst opleveren dan
"NECTAR,"
maar er op

van wijlen de heer
M. RoslUlon.

L. J. DRUIFF, Gazichtkundige,
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DAAR
onze aandacht bepaald
is geworden op 't feit, dat zekere
handelaren in Kaapstad en V oorsteden, met het oog slechts op hun
ei~
belang en niet op dat van hun
kliënten, trachten aan het publiek,
in de plaats van "NECTAR"
Thee.
op te dringen
inferieure
Theeën, plaatse lik gemengd door
mensen, dikwijls zonder enige ondervinding
in het vermengen van
Thee,
eo gewoonlik
verpakt in
pakketten welke de eigen Daam van
de handelaar dragen,

_..:r

VerlC:::'-=~

THKK-DRINKEND

Lennoc's
Lemon Saline (Limoen
Zout).
L. Boehe'e Glycerine
en Komkommer voor de Zomer Zon
en Winter Wind.
La &oche'. Bay Rum.
La Hoche's Bay Rum en Quinine.
La Rocbe's Bay Rum en Bitter
Appel
&rber's
Cucara
Cooetipatie
Geneesmiddel
Berry's Gripe Water voor Jonge
Kinjeren.
Lennon's Kalloaine voor Likdoorns.
Onmiddellik
Hoofdpijn
Gene~
middel
Medicijnen
'fOOr Paarden,
Groot
Vee en HuisdiereIl.

.~

~D"

AAN HET

Handelaren,

.....-.~.
..

Photograflese

Zijn A~nten
voor de Tolgende beproefd en goedgekeurd preparatiën:
La Roche's Maculaoe..
Het Geneesmiddel voor Sproeten.
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.,. ,0000Hlé plad viDdeo. ~
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SlJD
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_
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&ID bW- Cb.riáu. ~nkt,
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op
00D8<lag &fond
arbeidem. ~
iD. ~
~'de
mil- nl&lltwoordelikheid '-coonI' zijn pertij de !teer J. .T~
ot· OII~ ~
_
te Zootri.,. Up_ ete. V8lI IDp- Ifet-,
te WQnle8ter door het praatlelik
neD, Al1en III.I,JIIDUni&1:el'tgeea Itlippen en .olk
,Iuot.ea de altJOlAng ~
eD bi~
de dieDd II b dut.het . bi' t cl&t daaraan orbit
fID ~hap
worden opgedoen om hun repatriatie
!.tij bet einde
•
. .
. ~e
~~
geeehonkea, 'fOWd. .De berOemde. DOg«, de heer a
YaD Bun kontrakten te "OD~D"
teDBIt eerste bMIuit door hIt kougrw .e· beer JohnIón bun b&rtelik. d&OIi: ....
de lie.cleli beIloteo 110 ~.
~
.... &al er ook &all deelnemen;
terlij lij ONTtuigd aijD, dat .wt leD,.. nOlneD~ •• om hulde toe tI breDgIII
Wij Vlnllmen, dat men ,,_
'te ;houdeei. _Ike
giliteren '"Jl mejt JO&II Beek, docllter .. &Il dr.
patiiaiil
pi_te Ml moeten YiD!l"n'i1~
de,_dl
"olhleider ID de &IItl.Progrel- 110 nieawe, non-politi.ke
_iglog~te
0111
n.m.pl";_ ... L_.I
n_D:.....'_A Beck,L.W.V .. enl_UngvanprofesaorP.
rena oon UOOendo plaat6Yenanging,
.tichteD, de "FiU&nOiaI
Reform .&.oeia. "oor de wintêrdieatten
_........
iJV ..
.1Vill'MII'II, de groot.e ""-~
sullen
&iia nil K~.
vuocerto" op
'i zij
in de
t'Or'ID
VaD
andere .eh, partij iu de Tran ... uJ .001' de lObit·
tioa,"
.u.r9&0
bet boofddoel ï. ct. incl.... 7 10 tot i
L_"'~"
tb'
ft
de
piano
.,.ootdr&gell &al. WI twijfelen er
~endo
arbeidekraobten
ol "U· tereillie over:wiDning bij de' Jttembl1l be- tril VaD diam&a~iJ'pen in de Koloaie
•
, ec....,~w
"oor OD ~~; "'au niet &&II, dat bet ""bliek nn Wor<laCterdn
9.30 tot 1 uur, 1111 ~ft.ujd,
.an
rbeterde maobinerie, &a) r.ijn pODden,
buld, m.t de o,ertuigiog dat dl beluglD
trachten in te .neren.
Het tijdelikl 2 ea tot Il.!!).dl !OIIdeann ~
nu·G.., olaIinkeu die a'fOlld iD ~ote getallen Daar
in welk ~
mj berei.d nlleD Sij1I ~
danige _~~
aan Il "rOOI' te leggen, .&11 de permaneote bnolking iD de Trane kantoor ia LooJMItr&at UI, a1bier, WlIt.l' totlUO., "aD II. tot 1; ea VaD2 tot5. Ook de C,. J. V. aaaI komen ~ om n&Ar ieta
IIijD' kJacbtlD iog.brecbt oYer bet late 'l'1li". 6Mriib ID ......heveo. te luiat.en!n. De ge--rooor een tijd.like "erDiellwi~ VaD "aal daardoor gewu.rborgd ID in "eilig1l lnfonnlO. nrluijgbaar iL
trekkea vau w.1diedeo
treilMll, ia ...... hele ua!' !- onder beheer "au profeMOr P.
hun kon trUten
mogeIik gemáUt
... baDdeo Qjn.
Jack Jo,_, een peraooo dj., de laatIt4i band met de
éJe K. de Vill...... (Kor.)
...,rdeD. B<!hal.... een klein aantal t YID
tijd aog al een, in het WaiestrIIIIt politie Belh.iOe treiD ~kt
Mnt· om 6.41 ea
BET AANTAL TNGE8CHREV~
407 angeoefeDde arbeiden; wier kon·
bof veracbet D•• tond Woeudag wederom die DalI'
5.46.
KINDEREN EN 'T 8CBOOLBKW&;
t :
traJrten tegen 't eind .....n Joui, geliD'
'-:baJdigd
"an
l&Ddloperij.
De
QIICiáraat
a.itglve no de u Educa .,(
digd rJUlIen aijn, &ijn er gene, wier kon·
ALLER1.EI.
...... 9&n oordeel dat beechuldip
dnidelik
WOrdeD lijaten gepubliceerd &aIIt.noktea YÓÓr a.'. Auguatas~ m!len aII~
getoond had niet le willen werkrn en ver·
~"
,"
• gey~
dl toeDame van het untal inoordeelde hem tot MD,maand becbteuia met
~.
IICbriJYlngeB
en het ochooIbezoek op an.
"orkl&ring ï. geenasinl du~
Deugt ons onderwfj88telsel ? barde pttd. . .
DE ED. E~~
WALTON.die tijden. scbolen gednrende 1906. Hel tetaal ""D·
Wij
WInleD
de
aaodlcht
oozer
l_r8
te
ainn~:
De o.i_n
lDOIiIteD
terug,
de afw~.l!h~j
voor dr. Jam~
eo dr. tal in~brij~JJge.n. i. ..em\eerderd met
Een Indiër, met _Jacob
Kban, werd 8martt, ·~jd.h~ .al. eente IDlDlllt6r en 7.912, IU 26 10apektlf!. W&tl de vermeerderdo<:m de ID.lLnier.,...n huil teruggaan
lJI8f: bepalen bij het elden yerachijlllOd artikel,
kommi..na
,,~
pub!.
we!ken
&al
optre- iDi 232. Het ï. opmerke!ik VOlge08geWoenedAga ..oad iD PeteneDltraat badende
de ind.uetn.. nie. benodelCII. Onder de waarin de onlangl gele ..erde toelpruk .au io zijn bloed gevonden.
Nu.r bet oCg1I' deo, ill luideDe dit .• Jl P.. lJ door drukke neemd blad dat de grooUlte toeuame 0.1.
de 900nitter yan de Piketberg onderwij·
wordt io iDspekteDr
vallen bospitaal vervoerd zilQde bléek dat minilteriela beai,$he.den oo.,.ermijdelik ge- 917. gekollltate«d
~ertu~ug,
da~ er TOIOOende in·hedDae
MU .-igiDi
oyer OOI np90edinrtellel
arbeidskr..oot<>n 'fOOI' de mijDen in Zaid. wordt weergeglven. . Het .tuk i. een sijn 8Cbedel g1Ibroken ...... , zodM bij OD- nood ... 1r:t sijn ~plan om de P. B1iAbetb Noah'. illllpektiee der Kaapl!C vool1<terlen
te buoeken op In diatrikt, terwiJl iD de dt!..raan grenwn·
middellik naar het 80mertlllt Hoepitaal Laudbouwtell~.telling
Afrika te Yindon aijn, w ~ regering daidelike uiteenzettin8" 9an bet peda. moeet worden o"ergebracbt.·
,
de inlpektio .an iOIJl· Craib een vermlnIn verb&nd te g1I"ea.
r-u Aan het werk getogen, ten ei'nde gogie. begin""
VERLENGUiG
KlLNERTON
LIJN. dering wordt waargeDOmeD. De "";_1.
dat
het
onderrioht hiermede is zekere Gerrit W iohabn gear.
-op UMt. M.~
&al er del tnOf~DI
eadl ~
"an de ..todeli .... bevolking in
in de moedertaal van het kind mod reeteerd.
do plaatsen van de kooli ... door natuteIte 9.30 iD de u.l te Philadelphia een yer· .~rgell)lring met d.l~ der voorstedeD. moge
gege ..en ....orden.
De gebruik!.e argu·
lom te doen innemen.
&lJn, doc:b teven. dIent f'JI
Bendrika Solomon., een jeugdige ge. pelering geboo4en worden tea einde de tUlM'&lIde ~
Opmerkeljk iwhet, dat het nodig w..1'd meuten ziju hllAllt niet te wederleggeo. kleurde dienstbode, w6l'd W08nlldag door wdn!leiikheid ti beePrelteo omtrent bet 9er· op gelet dat n pu.r ..,,,dingecbolen ID de
Onze pluIIIruimte laat Onl niet toe dit de .._. C. W. Br~ra ter .trafzitting yer· IeDgen "an de;' .Milnerton 8poorweglija .fad wer:den gealoten eo een pur publieke
bevol)den in de
_iEl 'mn het
ond6l'werp tan. te be.preken.
I mmetll wellen op 'n aaDklacht van verbergiDJ van door de Koeberg;
Belang.teUlInden wordt IObolau In de vooreteden werden ~pend.
pe. rlomen t reed.! ge-bruik to maken Y&lI bobben wij reeda onze inzichten hieroyer de gehoort.! van haar kind. De .ioder "an ",ieDdelilr: "~bt
op te komeo.
oe .~t.allen ~oor de bij~oninlF. ~jn bijna
bet recht om de kOD!;titutie te wijmgen. bij vorige gelegenheden te kennen gt'geven, bet lijkje legde getuigen il af, waarna dr.
.BEN DURE' VROU W.-A. Chrietian. geliJk &&II die v?Ot de tn~chr!lvlng. De
..
.
groutete toeaame Is r::~rd
In de Kaap.erklu.rde
Dit il'J in verband met liet lidmno.tMlhap en koroen ze in boofdzaak volkomen over· Cox, diatriktapolitiegen_beer,
dat naar zijn wening hIt kind doodge- -.n, een boer .n~bi) Hu.ton, beraalde ID dl ·.te.... vooreteden n. met 3(jO.
V.8. 9an Amenka onLanlfl .£19 un een
•
..an de intc.r·kol<>niale r&lld. Bet nieuwe een met wat deze to ... pruk bevat.
boren .....
vrieud die hr;m daarYoor Itl kennis bracht
BQVRIL EN DB TOL KONVENTIE.
p&rloment"'heeft
het wetaonllwerp YOO1'
Olet ~ penoon <I.Ietwee dageD later ZijD -Op .de tiende J~likae
algemeene ver·
De
~I>wone
wekelikIkl
vergadering
van
vroow
word.
Enige
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na
mjn
ha.....
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9.'" Bovril bept., geho?deD op 4
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nn AlziaWn, woonachtig
de
C.
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Adderley
.trast,
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bij
Daai
de
ltal,
cooht
_
moo'e
F
elml&ne
10
de
~te
zaal
van
RIver Plate
in tie Tru nlmUlll, lI&Il genomen,
preoies W1Jlen de heer J. Lawrence, beden avond pluta in 4e kOOlristone kamer b&li. nit en deed<.r _ touw om walTUn Bo_,
Fin.bory Carcn., Londen, E.C., sej
L.W.V.
van de Grote Kerk te 7.30 ure. De _ko
.,als h.t door de yoriga wetgmng .. erd
bij zicb verban,en wilde.
VroD....lief I:>e- de h~r Geo. LaW800 .Joho.titoD, vioezumheden
zijn ale olgl: muzilk: mej.
bl) bet !lelron.
gepas_rd.
en dllfl word de een;to gnleGiwtel'fln ontTingen
wij
de treur· M. van Heerden; opstel, mnr. P. vIn der trapte hem daatbij eo lei; "Geef me.£30 9oorS1tt.er der ~PPI),
ID ik "ertrek."
. Hij betat.ldl en llij gilllf. derea der mobe om het rapport en de
genheid ge!Jod.m "oor beide pe.rtijen om mare, dat dl beer Jamea LaWNn!le, Mer..,ej debat: "Revolutie ie &en' ongeDE NATUUR'.BEBBERST.-De
editenr !"8keoingen ~. te nemen, <lat er eeo ding
8&IIlon
te werken. De Kroon had good- L.W.V .• oor KimberllY, ". morgens de mengd kwaadj" inleider, mor. G. H.
1- H
Il dt!
kblad .d'
ID het belangriJke
rapport over de werk.
wee
, le &IIIImheden van bot af"elopen
I'
v r
eeuwige
naat
W&l ingegaan.
1>'1 Malan; tegenwtlDder, mnr. J. Louren •. 9au een E nge .. · 0 an
v...n d_ wet geweigerd staande
meer van 86l"11tg.noemde (lan van I.... tltge- ._ ~... n L de v " ~_.
aar ehg...
overledene
wu sloobtl ó5 jaar OUG . Alle vriendeu .ujn welkom.
taal
d be
kta
ke"_
.
enn"""",lnvoorrec
ten
d
00 uitllprw
nLII het ...,Ik. Di. ttltsprllAik
noem e
nraton,..f!l""
op 11& re tegen genoomdt! maatecbappij
in Z<lid
Gedarende
de laat8te paar )aren l~
Voor to.t inwerpelI van drie ruiten van dag, dat ... geeD _pllk In &lJn blld o,er wae Afrika. Hij dacht dat een belaatin .. erd
;., nu daar.
hij aan hartlnraal.
Bet ltarongeluk,
.an geboorte· eD
beven hetmj wet het doel een ~utoJ&.
een Leamwagon op DiulKi&gavOlld, in voor kennll6eYlo.~~
de
BIlT ...
Genera.al
dat bem onge,,_ 18 maanden geledIn Darlingt'traat nabij de Kasteelbrug, had a.terfgenlleo.
rilJ riep een letterlett.ftf eD ~e iodnatrie aau te moedigen of~m een
Het WIl
'Speal",r' ...." de Trnn"...a]. Door zijn ta Tokai 0901'kw&lO, liet ook zijD .PO- lich Woensdag
JOIIeph 8charbruI, een het hew het .0Ig~Dd..e ID "ette letten III de groter iukomlt te oot"angea.
. brek ' ekoDOfnies oumogelii: .aijn in Zuid Afrika
jeugdige Enropeun,
le verant ....oorden k~ranll~ plaatleot ".- ,,:er l1lplaaLoglll
bonoemi.n.g tot dit ambt is Ilijn tbtel ""- ren op zijn gMieI nA~. Bet heengaan
d
t
boo
81J& a .. ge
re-en
•• e rfge"a en ID I B
'1 te f b .
d
b
voor de heer Eadie in het Wale.trut
dietrilr:t _ .eek uit eateld."
~9n
8 n.~reu,
wegen. ~'.C .... MI,
k ..n I. geworden en die II8ln u moeten 1i"Or. "an de a-r aliTence e&I door ieder·
Nadat enige ooggetnigeD
IRRIGATIEWJ!:R'kEN.
_ Volgens de n"ld en hoge prl) .... U ""';
t.er~lllun
de
een, lIIet wil hij in Aanrwng
lnram, poliliehof.
d&ll ung_ul<l.
In de h_ HOnoTB,
geboord waren, werd b68chuldigde voor .. M'dLand N
•• h ft h t
t ander. kant door de hoge 1Dkomeude
worden betreurd.
Opgeruimd YaD aard
I
IWW ee
e p"ernemen
retlhten de 'bIndel in genoemd artikel zo
lijn
onbezonnenheid
getltraft
met
£2
boete
de ge"azen ...nswnt.-klerk
v:s.n on'AI en t.kt.rol, pon hij het hArt nn ~al
na ~et rapport vau de he~r Kanthack over' verminderd i zodlt er zowat hM;elfde al.
of 21 dagen hecbten;s met hardepad.
Wotgerrend\! Vet'gadering. ~t
de niooStTlJdom', Kraal :beltprOlllnglvooratel over· noeger "oor "kkomende rechten ontYAD .
zijn .oo...parlementeleden.
dia hem
wogon te hebben, g.. noemde heer op~edra. en le. "IIoe
on red lik d
h
.g.
._.., Transvaalse
Wet.geven<I. Vergade- alll achting en respekt toedroegen.
In
Donderdag ontving de politie berioht gen de bEIIaDgbebbende boeren alt te L.
de
..~,
SZ8
oge In
dat d Bookb1l.ada
.£90 000 &&l .. omen
rechten &I1nl vervolgde apreker,
1904 werd bij ala pa.rlementllid
voor dat bet lijk van een pas geoor eu kind ge- II
ri ng 06n orraren en t.rou:w ambte.naar
eggen
•
1
m
.'
"vooral in or.as kolorriet!, toch vrees ik
vonden W&8 in een riool iD oon buitenhuia
g<m>nden. Wij kunnen Diet nnders dan Kimberley gekozeo, maar vóór die tijd
:'~eten::::~:t"nv:1
dkot we dit jaar nOl goon .erbetering eri~
w"g,
nabij de Vroege ~~
bad hij het publiek gediend aJ. burge- op Sir lowry
land &&l .. _
.
De
nnnen ver"_chteo,
daar er geen aljr8de Tran lml4I " .. n hArte
gelukwenwn
Morgenmark!.
Hoewel nadere biezonder· L
"OIIten en meer
.,.,.proolen.
mene ben'enlng r;a) •.
•
b
meester.
als raadBlid .....n mUDicipalibeden nog rliet aan bet licbt zijn gekomen, regering ia bereid voor dit laatlte ICbema
I
IUJnvan Inv~rrec ten
met haar regering en "I'tgeving.
teit en a.fdeling en op andere wijzen. is t.ocb iD verband bierm6de een jonge ge
een biU in te .tienen. De vergadering der ~oorl·ndtl.?OS.
eM....
dr ad'"Cbr.~e~adnd'eknngplad,UI
IntWiWn ......ooi de O.R.·K. nog op De o .. erledene w"" het hoofd vad do>
d b
K tb k
)
2'
,ro
ln 19 ell'
on en .. e at
kleurde vrou w, met Dame Lettie Martin L__
met e eer
~ ac la op
0111een billiker behaude in toeko L"
h.a&r ll.Oost.i.tut.ie. W ij willen hopen. dni :bekende produlct.e.n handelaars
firma gearresteerd en beachuldigd wegens ver· """".Apnl te Cradock pl.aata ....nden.
g
III
berging van geboorte.
het niet ~
_1 duren eer ....ij ook d", ,lames Lawrenoe en Co.. van Kim~'
STBLLKNBOSCH.-Men
ICbrijft 0l1li :
.., :<uster-kolonie zuIlen kun QCD g<>Ia.It. 1.. , •
-Instede
nn de·ge..,OWI wekeJik88 ..erga·
Registratie tijdtafel
Woenadag werd wederom voor de heer
wensen ""'" h", bellit. Yaa een 'I'O!.k.&Broers. lU.m. de zaak ~andeld
tegen denD« V&II OlM. Spruft ..r &al op a e.
Mar.ndagaund, 25 "aart,
onder IrridiDg
DATUMS WAAROP GEL.ET MOM'
Leoll Sieradeki, ood 21 jaren, van beroep
pulem_*.
de pl&&tleli" afdeling nu bet od 1ge .
vereDhandelaar en bel!cboldi«d VaD opao· "an
.Aanwerven van 8tu1entE>n.
WORDEN.
_
N..urltJw }T,..bo..a. de BOO.te ge·
bare onzcdelikhrrid, welke &aak door de
boortedAg
van
D~
Ruyter
festelik
worden
De "Educalion
Gazette" wijdt een proknreur.gener.....
teroggewlIRD
Wil&.
V.n wege bet Koloaiall Kantoor i. _
artikel un dit onderwerp on wijst up de U....cbnldigde ploitte niet scbuldig en Q6 herdacbt. Prof. dr. E. C. Godée-Moljjbergen
zal bij die gelegenheid een rede houdeu tijdtafel ter .oorlicbting
9&n r8lI"istratieoolfde
getuigen
die
bij
bet
voorlopig
ODwemlelikheid en b..t nadeel vaD zul" een
oyer Neerlande grootlIte vlootvoogd.
Ook beambten uitgegeven.
Allen di. 'ra de
Opm.rkelik i. bet dat, juist 'op hetzelfde .tellle!. Vele "laCbteD b.bbeu bet onder.' onderzoek waron gehoord, werden .eder
"ull~n
enkele
tooelen
ait
Sobimmel'.
Oranj~
registratie Y&D parlementaire kieze... b&Opjleroepeo. Het vonni. Inidde 6 ....eken
ell Nc&«rla.oul doorjeden
no OIU Spr~l<lJllr
nor toen de boge kommi •• ari. bet Mnlte wij.kant.oor bereikt over de wijze ....aarop becbtf>nls met harde pad.
Kenni. .an
langltellen !tullen wel doen bet volgende
.. orden opgezegd.
De verricbtiogen "ul
kom ""terende inrichtingeu op .tuclenteo appl\l word gegeven.
parlement van de Tran.vaal
in su.tie
len verder wordelI opgeluisterd
door een uittreluoel <lit dese tijdtafel ni t te lrnippell
invloed uitoefenen om naar deze of geoe
Yiool-llOlo (door Frl. Veit) en een paar en voor gebruik te bewaren;..opende, er te Midrlelburg, K.K., een Ilnd6Ml
inrichtiog te komen ter voortzetting van
Donderdag a vond werd cle beer Ill. Qud·Nederlandll! k ....artetten.
De .. men·
2. ZATERDAG,
fiDE APRIL.
De
belangrijke volk.v.rgadering
werd geo· hun studieën.
op zijn un.talnd
"Men doet deze bezigheid AJe.l.ander lDet 'loog
kOInet vindt pl.. ts ill de C. J. V. zul, en Alfabetit'llC voorlopige lijsten moeten door
pend, n.l de drie.co-twintigste vergadering op bezigheid. grond.l"gen,··
zegt het vertrek naar Amerika in de zaal der N. G. begint pr....~... Oql 8 nur. Toegang vrij.
de regiatratie-bearnbten
(.eldkometten)
.an bet Ceotr.al B""tuur van de Afri"a&Il' artikel, en de gevolgde methode gelijkt Kerk een kUDatig bewerkt ..dreo o..er.
EEN NIEUWE KOORTS.-In
de jong. IIIIIIgeplakl worden.
handigd als 'n teken van ....u.rdering vao
der Bond en BoereD Vereuiging.
Uit zijn 80lllJ! veel op ee,\ BOOrt van omkoperij. zijn menaten bew"" ..n un de zaak "aD het .te uitguf nO d. "M06selbay .Ad..ertiiler··
3. ZATERDAG, 27STE APRIL.
VaD
De hr. Abrab ..ml!On L.W.V. leaen wij : "Nog een Timp 8cb.ijnt lOm Zate.rdag, Gde April, tot Zaterdag 27ste
aard ie bet Boud.kongres of Centrale Ver. Het nadeel van sodanige onbillike kom. Zionisme.
petitie wordt aangetoond.
ze is nadeijg hield een toespraak. wl'.&rbij bij de verdien· migen van on. Du te trefIell' In twee April kunneD aanzoeken om gerogisteer"
gadering een zeer' vertegenwoordigend
verschillende wijken lo OOI!diRtrikt il een te worden door de regietratie-beambte ontvoor de inrichtingen
zowel al. voor cle SUm vau de beer Alfxllnder 8cbet.se en Ila
100rt koorts uitgebrokeo onder de meUl .. o, "angen worden .
lichaam. De afg.vaarrugdon
....orden op
afloop
waarvau
bij
net
Adretl
o"erLandigde.
•tudenlen en bun oud .... , en .tre"t gewi.
die sedert NieuwS ... r alreeds o!UITent 6 of
ecbt demokratieee wijze gekozen, want iu Diel iu belaug van het hoger onderwijs. Df>hr. Alexander llntwoordde en bedankte
t. DINSDAG, '3OSTE APRIL. De re·
7 .lachtoffers ~t
gefii.t., en op dit ogen
voor de vriendelikheid hem bowezen.
moetea niet later dali
de Bond werkt men van onder O .... r hoven AAu zodanige kompetitie kaD aIleeD sc n
blik liggen daar meer dan 30 zielL Bet gi.tratie-beambten
so"te April, eeu a1tabeti_
lijlIt van
beeft
on.
al
doen
,,",fill. of dat mlachiell
en niet omgekeerd.
De 280 takken dezer eindo gemaa"t worden. als al de ~ompe·
Thc,!U8J<JOO68,27 jaar oud. beschre ..en
al de IIAIlzoel<eDdoor ben tot op ele 27.te
de
".potted
feY!If"
bn
wezen,
dil
ta.,.
terende
inricbtmgeD
tot
..en
ouderlioge
"erW8 handel. reiziger. in dien.t vau de heren
organisatie, met baar ledeotal 1'&n ooge·
i.. Groot Brittriaje beent.
De !toom .April ontvaDgen aaDplakken.
Kop" en Rawliogs, liep!., miner.ue water
ner 11 ,000, zijD over nag.noeg d" gehde su.odhoudiug ov.r deze ..... k geraken Een
b. ZATERDAG, llDEMEl.
O"jektieo
acbi jnt _r
aan.tekelik
te zijD, want
fabrikanten
bier
ter
8tede,
stond
Woe
....
ZWAluwkan geen zomer makon.
Billike
liggeD IOL&n. De tegen de ~~IT.tie
van penoneD (a) op
Kolo"ie verspreid.
Het
Bondt!kougre.
dag tereebt voor a.T.w. Broer. in het gehele Ilwegeuqnen
kompetitie i. UeilZAam. IDdien de kompeop Gde
r;t'wone teken. "J.lu bij 't begin die van de de yoorlopljl"O lij8t (aangeplakt
politiehof ....n bet Caledon plein, ~chul
vert.€lIenwoordigt do. greD gerill« dool,.a.n
titie w.rkelik to onbillik geworden is. als iD dij(d zijna.. nn
vercluistering VAn :£ 1, Influenza.. Late!'. merkt men bij iIOmmigen April), of (') op de Ijj.t van pen!On8fl
het volk.
op bet die aanzoek hebbea ged ....o (aaogeplalrt
de" Educatioo Gazette ., wordt beweerd, welke bij ontvangen had van O.wiln Da· bruine "lekk"" en stippelI .oonl
.
op de 3Dtote April) moeten ingelevBrd wor,
De heer TIlf1IfAR P. T1lKnin. L.W.V., de dan i. bet hoog tij I 0111 een versu.od· wood, alge'Deue hAndelaar, van WijnberIf, voorhoofd."
den op IIn datum door de registra~e·
VBE8&LIK ONGELUK.-Een
",_tik
Er
oude. gehardo Bood.ma.. en bemiode eo hOllding in belang van het hoger onderwijs .n ..oor oju patroon. beatemd wu.
beambten te worden bepaald;doeh zij mogen
,v.rd geeD getlligeois gehoord en een for- onfC"'IDk,dat een bijna 70 jarige houthak
gerespekteerde voorzitter van het Ceotraal te tretIen.
:1I.el uitstel tot de 27.te dezer toege~ ker in de Knij.na houtboMen onl&l\Jt8trof, deze datum niet vóór ZawdAg, llde Mei
.tellen.
wordt ..II volgt beecbregen dOOr"u M'_I
He.tuur, wiens pluto nog nooit ledig werd
....
tuD.
6. ZATERDAG,
l1DE MKI.
Ilof
baai Advertieer .": "V rijd"" voor eeD
gevonden bij al d. vergaderingen van het
D. heer D. Earli •• a.r.I~., \"eroorrleel.de week rolde een .atinkbontell. blok Y&D rui.· zitti.ng v.n de registratie-beambt.e om o..er
Als de wil maar daar is.
Centraal Betltour, bijna eeD kwarteen ..
Ilonderdag AtJdllrahman Cassiru, OOnIn- IIChien 2 ton geWioht een lIteilte af, ving de aanz.oekeo eD objekLiu door bero ont·
(De bepaling van
D" rPgist.r ..t'A i8 ta"" .... n dp. gang. De 'Iiesë algemene bandelaar, tot betaling van een oud. boewerker 9&n bijna 70 jaar in Yanpn tI besli_n.
lang, ....a. weer op ziju post pn.verwelkotO·
zijn vaart, .Ioeg bern 't ene been kort on· de.. dAIrUn il &ilO de registratie beambten
jg
duidelik:
t:... Doste, wageDs o'Vertredi.n~ der rnunici.
de de
algevaardigden
in eeD Oinke plicht van iedt'r burger
gel.,
doch
't
kan
niet
zijn vóór de llde
der
de
beup
zo
mon
af,
tl.at,
toen
all""
per..oonhk moet hij wrgen,
da.r ,;jjn "gle regulatie., door zijn ...iDkel, waar eet·
openingrorede, onder bet volle bowu.trijn,
iD voorbij ......., tllt been met broekpijp en al Mei.)
naam, indien hij de door de wet y",- varen ter vekoop waren uitgestald,
dat rij waren bijeengekoOIen roet êén
\/Hbinding te doen stMD met een .Iaap. 6 yardw YID het licbum lAg. Het moest
7. ZATERDAG, 18DE MEI. Moeten
eiste kwalifikatie b..,gt. op de kiezers- ,-ertrek. De a.r.m. ""ide dat d. regul.tieo apart opgetild Womeu en grafwo.arta Re·
al de papieren vaD de regi.ot.ratie beambte~
doel: bet goede te Eoeken voor on8 land en lijst geplaatst
wordt. Ongelukkig
zijn opgetrokken war"n 0111 bet publiek te be- dr"!!,,n. Het andere been. bleef 'door een in banden van de civiele kommi_ril
zijn.
volk.
Op gepa.te wijze. refereerde hij er gev,illen. waar mpn door onkunde of schermen en dat er grote kan. W8.8 dat de k1eiD velletje. BAD het "chaam verbonden .
8.
De
ci,jele
ltomll'li....
ri.,
al.
revi.ie·
ronrleD. indien er 4> De dood volgde 'n. een half nur. Ziet Il,
naar d. toekenning vaa verantwoordelike
oover""hilligheid
nala.at., deze burger· eetwaren bedeuen
ro gaat het met een oo. .. erker. Weinige beambte, IDO<Jtdan de Iij.teD aanplakken.
regering in de eoe zuster kolonie en de pliobt te dOOD. Daarom ...ordt ieder bur- personen in een vet!r.k sliepeo, dat ver· bewoners van die fraaie huizen met hun een dt!l.nm bep..ron voor zijn bof van
bonden was met de winkel.
ger
oon
t
....
eade
plicht
opgel"gd.
n.l.
toe
verwacbting ery8Jl in de nndere, be.chouw·
lCeelbouten vlom;en en plafond en bun .ier- revisie, eo de ve.rei.te ",.aniagevingen uit&enden.
re lien. dAt and..,.., burgers ook gcrede ze !lI. vingerwijzingen
naar de vereni·
Pedro Mario. een Italiaan, stond W 081111· like .linkhoDten: kozijnen, weten juie! boegist,..,.,rd worden. Voor <lit IHatsto heeft dag voor de heer Eadie IIJlngeklaagd veel zweet en II"nareo dat bout g"ko!l&
N.B.-Ilel.
publw
heeft drie Y0lID6Il
van de Zuid·Afrikaan..., Itaten en mon <...eJlter <hmjls fond.s<>nnodig. Kan
WCI{en8diefstal van 000 hanclwagen ten heeft V&Il uit het bot! tot in die gebou. nodig in verband met d.. registrAie: 1)
de verhouding van de Bond tQt men ..Jtjjd die fon<l..en ..md.'n'
Vo~ru van aanzoek. (genoomd in paragra.af
Hork nadele van de firm" Arderne en Co~, hout· wen."
3 blerbo ..en); 2) Vorm fan objelttie te~e"
., lIet Volk" en de "Nationale Partij" in op het n.a .. olgende geval. Wij ':ernemen.
BERSENVLIES-RUGGEMERG-ONT·
bandelaren te Kaa-p.tad.
Blijken. bet
op vOOIlopige lijst; en 3) Vorm v;w
een IJondenw blad ~U
"" n ba- getuij(er. is Ilao M.ri·) de wagen v~rkl)cbt STEKI~G.-Volgen.
Trannaal en de " UDie" in Orangia.
D. da t de menS<'11 te K.a.k.arnM
a&u ziin buisheer ter afdoening
van bUDr waren ~r tot mailweak in bet Veren.ig:le obJekti tegen u....w op de lijst V/l.ll· aa,,~
hee.r TIlEBO. droog aan op b~t doonelten
1.aartje hebben gehouden.
Lcn
...inde
zoeken.
(De tweede eo derde zij" j(c·
ochulol en had deze la"tete de wagen ver, K~)[linrijk 212 'mp-"""n aan beraen ..liea·
doolénden
te kocht aan zekere Costa, eeo vruchtever- ruggemerl(·ontatekingloverle<!en.
Sedert 1 noernd in paragr-..£ Ó bierboven ). llou
van wat het vorige k ou~r"" besloten had fen<ben ...oor rcmstrntie
....
vindon. Zeer flink. Dat tÓont "<I'n 'rol· "oper, in wicns bezit de wagen toevalligw88 Januarie heert de ziekte zich vertDOnd in .0rtDeo.zijn verltrljgbaa.r op aa.uvr&a,l >"a"
ten opzi"hte ..an de Bond en bovengenoem·
(v"'dkoro'~llell ,.
!romen ~ef
....n plie.bt en verantwoor·
~evondeD. Mario werd scbuldig bevon· acbt plaatsen in EOII.'8Land, negentien in de rtlKl~ti6-be&llIbten
wen daar [Jweilikh"dpo.
de vereoigingell, n.l. om "de eer.le sohakel delikheid.
're 61...gow of, oode"'odt
Knka.mn. stelt Ul dPZe 0<''' den BaDopzettelike diefstal en gevonnist Schotland eD vijf iD Ierland.
.an een geKl)nde, rechte eo ze".".e fedemt;e .-oorbeeld voor menige hoger bovoor- tot betaling van.£3 boete of 't ondergaao en Belf.ut neemt de riekte nOIf niet af. ""n de heer C. P. Schultz, "Ouo (,and"
Kaap8tad.
van drie wekeD gevi.!'!j8Uiillraf roet harde Maandag 1'&11 dé laatste week in Febru&rie Kantoor, B ns
te leggen io eeu ll&Doonsluiting eD samen· r""bte pi.3&t.o.
9tierven e1' te Glugow
weer drie :r:iekeo
pad.
Personen, die ."dNt de vorige regio
....erking tot vernauwing en aaokwekiag
aaD en kwr,men er negen nieawe govaUen
van dat eenheid.gevoel eD belaug. ""....mit 1.rn.t.ie yertrokke.o ,-ijn uit een kieeal·
Gil!teravond te atOht lIur h"d..de ordeniog bij. Te Dublin; waar de delr:te ook opge·
deling n.aar een andere. ~nen
toch plaate vaD Je wel· eerw. L. M. Kriel, B.A., treden il, '-ft
de gezondheidadienet &I.
later bet groter meeronn attend scbem.
voorn I toe te ~ieD. dat ..ij in hun nilu, B.D., ic da Ned. Gor. Kerk te RondebolJCb. "OOr&Orgamaatregelen aaubevolea,
VOOR ·rAFELB.AAJ, MAART .. 190'7
,IB van zelf zal worden geboren."
kleren
en
bedde!{oed
v.&nde
.. e Uosa.fdeling ger~treerd
worden. Er was een talrij ke Behaar van be.langbobbenau.sIIVK.LaRDIlU!fG
P.i.
Van iogrijpend
belang
voor i.der~ Wij menen. dat pel'llOnen die weten nn
deo opgekomeu.
Na het votum en gezaD~ 't meest door de z.iekte 3&Dgel.Mt ._ ........",~
al.ook de buiz.oD, strikt %uiver te houden.
borger i, hetgeen de voorzitter vo.o do ki_a,
di.. n:lU andere lcieti&fdelingen d..r gemeente werd er nit Godw Woord Van kleiDe kinderen moeten vooral do LaatMe K"., 7 Mar., , Eerste K ......21 Ih,
".L61>eD door ds. B. P .• 1. Marchand, B.A.
IO-Um.v.Ut.
t
3·IOm. v.m.
Bond te zeggen had nur
aanl.iding
"8n ..ertrok:ken Ujn. de "<>I1nnannen in zo. Oe ordeoingsrede
It~
echoon zijn.
De mond
werd lI"ehoud6n door :tui~ft_n
Nieu ...e Maan, 14 Volle M£an, 291iLor~
de tans plaat. hebbende registratie.
Wij danige afdel.ingen daaTT"n konni. bebo- prof. Hofmeyr. D.D., waarna de OrdeniDIl: en de IY.lIH van hlonen 10ooieO met helder
M.ar.,8-5m. ....
!t-«m. n.m.
Boe z.iDdelilter
plaata ha.d. Nadat de gemeente psalm 134> ...M8r gezuiverd worden.
~ -~beamen ieder woord, dat dvor bern ten
men lA, boe rqind.. m. de ziekte te
vere
3
haq
g.,.m~en,
werd
bet
slot
..an
bet
Boopater.
Laagwater.
\
opricbte bier"an wer.d gebruikt, en ten
formulier voor."ltw.en.
Hierna werd het krijgen.
O.t.roa.
RI.trC-El
woord g""prok~n door d . ,L. M.
einde er zoveel rnogclik klem en n.wruk op
DOOR M1ELIEVELDEN.-Een
korreQ.ID..
rUll.
".m.
".ID..
Kriel.
Do plechtiglaeid. voor die avond epoodent uit 't diKt. Heidelberjt, Trao"vaal,
te leggwr herbalen wij bier zijn ernstige
D.
m.
n.
ID.
n.m.
o.
ru.
....erd opgeluu.ter<l door prachtige liedOTen. IIcluijft in .. De Vrieud des Volb"
naar
w"'1!Cbuwing.
Hij vraagt :
23 Zaterdag._
10 22 I I 3
4 43
4 1
die bet koor tan bCiita gaf.
unieidinIl:
9aD
&en
rei.
door
hem
in
de
lUAP8TAD.
11 39
5 21 b 56
," Wie is er, die, wanneer hij kalm eu
O. R. Kolonie gem""k!, O.m. bet "olgende: 24 Zondag...
6 24 6 .',}
bedurd nadenkt o..er wat plaatll ge90nden
Bij bet orulerroek gehouden. in bet rea. _lO Het was Jmj ungl!caam weer ~n\I in 2b Maandag _.• 0 10 o ~
... 1 3 1 25 7 H 7 36
22 )taart. loo7.
beeft gedureude de laatcate vier I)f vijf
mag' •. bof te Simon8la1. naar ll&nleiding de gTUndiatrikt.en te komen Oll 00 ijTer 2:6Di~
I 4b 't Ó 7 b5 8 11>
jaren, DOg on,erwcbillig kao zijD orutrent
V1>nde dood van Frank Reginalcd Gordon van de bewoneN! te Eien. Van Thahl z7 WoenBdag
2 24 il 41 8 33 ij 51
:£ • d B&tho, oud 21 jnar. die verleden week 'Ncbn tot Maseru i8 de I!ehel.e I..trdstref'k in 28 Donderdag
•
I
d
ojn eigene positie iD ..erhand m6t de belangen van rijn land en volk? b dan Illie .u.d&ppeleD pet
Zliterda~ te Kalkhaai verdronk, verllinrde
een mielietuiD yerandtrrd. Mij i& Lady. 29 Vrijdag •.. 3 I 3 ló 9 8 ~ i4
o G 8 de heer W.lter Brydooe, dat hij !eumen hrand Tall 1873 bekend, maar m een 30 Zaterdag... 3 32 :\ 50 9 41 ~ 59
zelfrelpekt omtrent OD8burgerrecht IlOver
lOOlbL ... o 3 4
4 7 .25 JO 16 10 34
v'erlOl'en, dat wij kood Hn onvel"llChillig Uiln per uk ••• o 2 7
o • 3 met o...erledene dea mOl'jlena wae gaan mi.lieoogIt i& daar in al die tijd zeker nog 31 ~d.ag._.
o I; 0 zwemmeo. Na enige tijd ill bet ..-ater nooit ge ...-.
kunnen blljvell, ....anneer .. i) hOl'8o .an de Patatal per sak o 3 6
Van Welteneden,
plaatl
8DU
IIWRUPfl1iS ~
kaus om geregistreerd te kunnen wordoD ? KQOl ...
o Ó '1. g-eweoo le zijn, boorde de beer Brydooe 9an de heer IJ! Rnox, beo ik per rijt.uilt
o 0 li
I)., tijd "&II lwugwlt.r
1Ir.j d. lti......·
)toeten dan altijd anderen ... ken ..oor one Pompoeneo
o 0 1
o 0 7+ de overleden" zeggen dat hij Diet meeT kon. regun naar Ficksburg. Net mie.liee e.n
o (I li Geluige verklaarde alle luogelike moeite te noge.ml mielies tot aan Prï mu;b!;rj{, Tan de~~
belang, om ons op de kie&en!lijtl te Watenneloen6D
o 0
unu. eD plaat.n
""
iDd gsyond.D wardaa door "1
o 2 Il he(,OOn ..aD.ii:cweod"m het leoen te redden, wa.... bet een weinig minder ...omt. De be
krijpD?"
o .1 I
Boendlll1l
:1
.
.
tijd
..ar:.
:'QO~~",
i"
<1.
Td.!..,
rif.'\c.h
rtM
bij
tPD
h.">
...
t
-'
I"plf
'lit~~ernf
t'13
oor7.aa.k.
J3t
er
Ylve.cl
mif"hl:'!'
tUttU,
is
~it
!
o
4
0
Appelen per 100 o 0 4En vervolgt :
I) 13
6
o lG 0 ru..d:.h:t... \'a-la.t nliC O~;l 1"'&J' gt<lni .. lju l.h1.llr cic k")uffI\\Ogvt een lTusiakkiJ.i.g 91&8.. bl,J 1.. te!:e .. " .... ug ....nde ~et..: 10'. ; " (her mijn stem l<lcb ben ik oon alleen·
o :l 0 waren ::cho'mi, ,l.,.-'f! d" n",,,,i,trut uir.- t..bbeu de hoeren al de k!M}rnl-.nd vol P. ~oUoth C. 'UJ I •~"" 1.. , I). 3l!m
,0 1 8
he.r.,..r eli k~n ik erurod~ bandclcfI zo~l.
~otOla.k rt~:. d~ ,if)<' t ,1,'),Ji' c: il "II.,...·:r;1.; ';·.'f· I1lic:i~~ ~'z4~i-!
E"n
l!anL
Httt
eni~~
lj "% ld
o 1 Ó
~n'N)BC ..~iD. llm I' ,,: .... ie
0 Ho:
fIlij r.;uedJllflkt. Met mijn stem kiln ik tol
~)1ua~:i.
w~r:J t'''\f'''}~
'~I',,1·di>1:";:
!:·-·.:·"'·i
\--;~R. ... r d ..t ik
zie. ,,, ..lat rij Dil ni~t. ~f'-I-I \11l!!ecl
o 7
o J \)
u
O. 1.3m
O. L. :, 1"
r. l1m
I!.t>g~n,g lo lt en beboud "an m.ijtl volk
(l
:1
VI\U htt l!wkt
geJr.l& ~ u d2 i,~:r Ur)' i k~Jrt. kU!10e.i u-a.i 'ilt lla.ar Je mid~8: tJiet li.n}"ina ._ iJ. 39m. P. '....m; _.1.
o 2 2
71ll
w, :<eo, maar aonder 6<.'n st;;m lun J lt mede
(} 1 1
don.e.
J
I iu ujJ Ilf';f:OoJo;at zullw z.j.! ....
o ~
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TRANSVAAL.

Londen,
2'2
Hurt. -A..merik~
l'l>IlIUlesoJdaten !!IJn te TnIJIUO LolO"''''' Dl!: T1l.-L~8VAAL GL\T DE TOUON
VENTIE OPZEGGEN
OIl
Puerto Oort.c In Hondn r88 gela.nd
am A.morik_I1""
belangen to beach",
.Iobannesbnrg, 21 Kaart -De
'Transmen.
v.al Lftlder" d<*lt mede. dat de nleu~
"''I!:enn~ eenKg"'.l1:Ind18 op het punt V1UI
d~ noodaak ..Iikheid voor b...,."eDlnll; vun
EEl"" \OR8TELLKE
GlJ<"')'
d" tolkouveutie en dat
"'J besloten
h ee ft om aan de andere
Rrltse koloLonden
22 Maart -De
k~nn
oeu k eu n s te f.(E:\\ en van het voorueF RER1 RCli.'TtS \ <\N EDINBURG
".-duwe van Rusland he.,ft ..,'n bedr-e
de Transvaal om de ZAt<
I
van i:1O 000 ""'n de ven nll!1nf/: H<"t
Londen .0 Maart lo verband
milt RoeIe KrW8 g;agev,lO om te werden
~
tlH 1><<7"",1< vuu d
kol on u le premiers
aan ..t",.,d In dr ... pIlJ7"'n voor a. ~w!IUd
bl nl 'U)!
zal:>an
de hor "o JuW_'D
deieu
om
~pYloondt'n
ti
~dt"ln
en
te
M sor 1I000h.
D...al< n
0
srr J
Ward helpen
.. t
r OUTJl:"Nl hAp d e- r
t<t ...d
worden
Johrvr ft "hurl;
11 lI{uart JF..en
petl
U..J
h~lt\n
za I word n nj.,'t><!
Km cl tt",,,,,,
de v, r
sm W11 FR.ED W l nurm EN
z n~ v r r dl' hee r Harry Flal, mun ah;
!i.oUr"LU..F. KO"~'l:R.}_'TIE
~Ult~IUF~t
!lpsT-L"D
I'I/ ROn.
li 1 v In t p rlMniot voor cl
FnTelT'
MJ<~";1E;
k (."",fdt>IIn~
Londen
~ Waart
De korrespon
dent va.n tie Rtandurd
tA> Ot.towa
rnpportAl< rt
t...t ~IT Wilfrocl 1 nUI er tut

\IGDOG_
lOg d_
Ag morgen
perahe ID
l_preke....
lkorn
Zl]n.

..

DE TROOBELEN

rH
lH

L£Il"Tl

K \\7.<;Tll

"Ir:T \ F.IW'\TRI

RI-X fHl"'l.

f'IT

KAAPKOLONIE .

....n:

'*'

warêl:l
té DarbUa t.. ......
D .B
tau leêfdëri bil het voadeel &at
doar de kOJ)~,
d .. MD sMt/ovd
had. YentNkt "lnifL
Het diJDt, dat doe Natal .. ~
...
uemeBt UIl de lmpetll~1e reg.nog ..
kabeld beeft omtrent haar goedkeu
nng tot bet ~ertrek det IDdiën, d.
l'ERKlEZING
VAN BEN "~PE.lKER.'
lmperuue
regenng
~lende.
dat
dl belangen der Indiërs ~mlig W&l'611
DB TROONREDE
NI dat de kontrakteur
de niaunen llQU
repatrlilren
naar Nat ..1 of naar Indie,
Pretona, lit Maart (Beater) -De Q)*
7,odr"
bila dienstverband
r.eemdfgd
1)., Imj)<U"IIUe regering
heelt IlIDg8plecbtirbeid ID verband mH het
eerste
Traosvaall6 parlement ~ODdbeden
nc>g g,,,,n toesterummg gegemorgen p1.. ta
Lord Belborne '_korteerd
door _
eekadroa rulterlj werd biJ bet Parlemeat8
H~:T ItONDGUND
HO]!'
bUlloDtvangen
door een ere .. acbt
Het
koomkbk saluut werd Jtlvuurd eo Ihet
Durban
21 M a...rt -Door
hot road
~Oh:8hed gespeeld. Lord Selborne _rd
ga.und 'hof werrl heden de beer W H Inlde toegejuicht toen bIJ paaeerae l1li de
.Mc.Kelven schuldig beTonden Mn oyer menIgte ontblote t hoofd
tTPdmp; van de lDaohentunret
en ...er
De leden vao bet LagerilUI. legden de
IOrde..ld tot 9 n anndeu genngems
met eed af ~oor de wnd hoofdrechter
rechter
Il arde arbeid,
Solomon, In tegenwoordigheid
VaD Lord
Door hetzelfd .. hof ....erd wk.".e John t!eJborne Dit geschiedde op bet lUItonefle
Lock weg<>ns di"fsul) veroord ....ld fot b&lkon waar Preaideet Kruger vroeger
o par
geynngelllfUltr"f en ""n Jongen steeda werd Ingezworen Een grote wIlIng
v LIl on1(ev,,, r lB JlUlr Ivan Wd.on ge- te volke WIJl aanwllZIg eu het plein leverde
het.> , WP-gen. bellO!,: va.n de g..atolen
een levendIg eo vrohk schoawapel op
);oederon lOt, nog"n m" .. " Ipn tronk
Voor de ramen en op de balkons der
,-trui
omrmgeDde gebouwea u{t wen veJe dam ...
10 kleullge
en .. olike r.omertOlletten ter
wl]1 de schItterende umformen der lIu!ltal
) ACHT 0 P R~:BF.I LF 1\
ren het geheel gloed bIjzetten
Na de
mzw,mnj{ bega.en de leden vao t L~er
Dud",," 21 llaa.rt -Een
telegram
hnl.
I<Icbnaar
hua
pl..
tll8n
om
te
wacliten
lit Kearsn<v meldt dat een afdeling
Black Rod geroepeo
poht lt
~l~t-er
morgen
vroeg
van tot ZIJ door de
Tbrmi('
P""t vl'rtrok JD de ncht.lDi( &ooden worden
Lord !Selborne trad de za&! van het
VILlJ
St"nger
0.. hestenmunjl: wa. een
HogerhuIl blanen vergezeld van (l.oer ..al
pnllt
ongevN r l? nLJlen Van Mapo
De
mn lo p
n <le n.ab Jhl'l I vnn de Tugela Hlldyl1ld eo een \ ""blUerende .taf
gelegen
TI' ee r.. bellen waren I"J de ual leverdo eeD IDdruk .. ekkende aanblik
op
Z
Exc
werd
onlDlddelhk
voorllf
J lDg><tf' (latlO""t
Ing met I" pol tie toen
gegaan door twee rechtef8 vo.o het hoog
r 7 kufff'r..
~f>V l.n~n
wATden
ont
mantel.
gekleed
"nfl-J't
Zo"el
Tl nl Of I n.J .. pU\rnHD lliereclJt.hof ID bun
Na w Z l:i:x en do aanwezigen hUil Zit
hf'hb.n
~n Z"\\ rA t:llk
t(' re:rr1(·ht.fD
P aat8eO haddeu IDgenOlUtl werden de
leden uo het L..gerLmo door de
Black
Rod
blDnen geroepen
wa ....ua li Exc
ordef8 gl1f voor d. ~orkle.zlDg Vtln eeo
b',>eaker
De heer Hofmeyr de Oleuwe
heuoemde Klerk van het HUla, pretlldeerde
over deze eeDvoudige eo Diet laDgdurende
Ilpcbtlgheld
Ueoer.al Botha uommeerd.
d~ heer
Beye", welke ~oor.tel geeekondeerd werd
clo. r de heer Sci alk Burger
De beer Abe Bailey oOlDloeerde de heer
J acob8 doch deze weigerde
Sir \Jeorge I' arrar stelde de heer A
Slocken.troom voor T9D slotle \Ii erd <le
hecr Loveda, door tlir Percy Fltzpntnck
,oorgeat,,1d
r 0 8telllmmg geloracbt werd verklaard
dat de heer nayers verkozeo was
Een
verdehng volgde Wl\&nao de ulb;lag WllIl
dat de heer Beyer. met -i3 tegeo :l2 .tem
Illen' oor le t.t>er Loveday gekolieo werd
(Mil 10te.... I. toe]Ulcbmgen
De heer Delen! daokte daarop zIJn
onder.tellne·o eo zeld. te zullen trachteo
het vertron"en van de OppoolIIe te zulleo
\ erwerveo eo de tradlt",,, van bet moeder,( 11 , '\ 1H:J I K lJ P'I'IH III '\ \ ~ '\
I!UI,Ite handhaven wt.MDa Lord Selborne
de
verluezmg ID de Daam des KODiogt! be
III
r '\
Krn~ht'Kde
De leden VaD bet L~erhDl. trolden Zicb
daarop terug eo de l3lack Rod werd op
nieuw gezouden OlDheo op te roepeo Dit
Jl'etlCblcdde overeeDkomstlg de ouJe tra

I""

~

GOD6DtENBT OEFENING OP "T
- 1I'iiIDtaf'"'Jie.tlde
batiekkUJ( 0DdW ill!
~,
met IlitaOédénaj ~__ de betrekking
)(A.RKTPLBLV
~IID DUn..
of ""
oflioler "DDZ. M •
....
of -.c,ht ~ half aalaria; door
JohaDH.blll'f,
21 Maart.-Te
Heide!
eai« lW .... lid p .........
de .teI ~IID berg. _d bedeo .. 0 godltdimllt O&fenwg
Ali - lW ..
QI{aIn~
UJ MIl op bet warktrlein
Jtlbooden om Goda
kort wet.lntW'erpUII Il W'ordeo "oorp~
sepe ov.. bet _uwe
ParI_t
af te
tea
dese zaak te regeleD eD II solt lIUlekeo GeeatebuD ~an d;t Kerk nn
~enocht worden bl8l'Dmtnat _ ~a«
EDgeland, W.. Jeyaeo
eo Lqtb~
te aemen alvorea. de ~l!I'ltledag ...... ledeu m8ll &&li de p1ec~beid
deel.
\'aD de loter koioDiaie raad PIaaI.. vlDdt.
Genrl Boc.ba beIOft per brief 1<1]0 daDk
DE _t
l1lbWrOlIe ea au.. ....
Ook sal w~twerp
aan a .. ordea ~oor dae dIeUilt betuigd w drukte de
le
"oargalegd Yoor de verplichte reg_ralle
hoop rut dat alle klat!ii6Deraan dool wodan tleDele met.bode 0IIII. kindereD ...
ne. op t.. Ned.n .. -' V CII!d.I, ..
nn &ue 4aiatea, welke alet oader da ge- nemeD.
llChikt YOOI' hun ul grOeJ Iil,lDde ~
lroot.rakteerde arbeiden v& lieD IDda Dl6WJl8'
~...teriDgI organen
van de arbeida lD~oer ordoanaotJe vau PEH.SOPLYli!S oVER DE TROON
J9Ot, Het weteont .. IlI'P dat u 1&1 wordeD
REDE.
De AJleDDurya
Sen_n
V ........
voorplegd, UI gelijk ZIJD aan de iehond
NQ. 1. NI).. j en No 3 ....n.pe_
Jobann
...
bur.g,
22 Maart - De 'Tr&Q$.
vau de ordoonaullf, welke door d. ge .. ezen
dipt
vaa.l :r-.der'
YiAdt, dat de
ope'D.l1ll9'
W~~end.
Baad In haar laabte
'ot'dlug'UI1ld~1
not
_d
aaa~mea,
doch .... rop • KODIDgo plechtigllejd van bet Par lemen t, de bo- .ka bl\tiouoal
ge
verwachtlllgoo.
welke
men
!!'TT8n
goedkeonag nog Diet ontt'angen
... rd,
Kindereu, gtIICbil t roar <le Lichaaobad.
DlC't
vervuld
beeft.
doch
dat
bet
de
met Dlt.&oodennll'nD de datum gespeCili
boop rncbtv .... r<hgde.
dat de r~'(!nDg like OJIurilJmilllg Ril hilt rud .•
ceerd 10 een detklauaolea,welket8ngevolge
politiek te
het verstrIjkeo Vlm tijd tanl gewtjzlj(d v... u plan IJl een gemali.gdt>
Kind_. a-OM ....
dieet te wordeD De drlDgende ooodzake ..olgen Met betrekking tot bet UItstel
likheid voor Bet regelen Viol) de kwestie In len v&ll de regeling der a:rbeidslrw ... taE'
dat de regering
d.. Transvaal met de Al<laten dl. boe gelooft de Leader'
lan8"r boe taln]ker worden en de oamoge de beLmgen der Kolonie ... ust te beh~
.... 'I"aII g.- __
hkhe d om afdoe ode lDaatreliieleu te nemen vorderen doch besloten IS haar VTleD .groeum
rege. dieet.
voordat een regutratle
van
sodanIge dcllke r"l:n.bes met de lmpenale
Het
Aziateo beeft plaat8 gevonden beeft Dllj rlllg Diet In gevaM te brengen
ZIJ Ilapen goed eo lI1JlI t4'Yrede. ..
genoodzaakt deze maatregel aan u w oor blad gelooft. dat de Wetge.vend .. Ver
gelnIkig. dsu a1J S""\Jwaard sqra gad
..nng
bestnai
UIt
de
bekwaa.mste
deel te aDder werpen
ongesteldheid
10 maag
en lDP"'''
Een konferentie vau de premu""l der manue-n waarop· eUlge KoJonJe JD t den, hetwelk 110 dilrwiilll VOOrTBIt
l<Jnderen die gevoed worden met M-Ion<lencb",deae zelf'-t [treade KoloDl.eo Rijk ook lll8IIir Iran bogeo
De Raod Tho.dy Mail 18 een t<>gen SPIJZ6ll, hetwelk ~gekoDdeD_
I. te Loaden bl]eeoge!'O<lpeo om belang
momog
toegedaan.
en de melk ol. aeHa
rijke zakeu 10 verband mot bet RIJk le o,ergest..-Ide
o~er .. egeo
MilD eerete llllDi8te, h""fteen me<>ot dM. de bevolking van de Rand
&hnjf om P&mfletten
en IIlDlllMl
ood ..r de ogen
~riend"hk. U1uJO(hg.ng ODt~&Dgeo110 Ik de bittere teleurstelling
tinnetJe ....
beo bhjde 0 te kuunen m..dedeleu, d.t bl] b.'<lft to ",.,.n ea ",cb gerOOd moet hou
t moge!.k gevoodeu heeft de IIltoodlgwg den voor "",,u mog,,"ke ramp De hOOp
.. n te nomeo
Ik hoop dat er veel goeds door de ~-pl'lL8k ,aD d" prf'm1pr a"u
mt deze kooferentIe mw voortvloelell liln het banket te Pn>to"" ,('nr. akt IS ver
voordele van de Transvaal en bet Rijk.
DJe~rd Do regenugsledell
t.oQ,oden {'f'n
(AFRIKA)
BSPERKT
U zult ouk ge"ugd
wordeo te kiezen w<"n4l: belovende onver<chdhjrh."d
om
Kasteel Straat 38,
en de benoeming ervan te bekrachtigen trent de C'hlneze llJ"beH:!slnn'6tJ..
ZIJ
van cOlIle ambteaaren ViJJ be,de H Ul1kU gav 0 {l-,J' de voorkeur
aan ~b ...-el op
KAAPSTAD
P__
llJI
~an I Parlement en eeu aan bl k 111111188".e>gell kracbt .. n te vertr01lwpn
Ilov-en
aaOleBtelleQ 001 gedurende de t j j dat het d" "-'lluen\\<>rk:ing en C<Jnclhatlf ""lire
Parlemeot verdaagd lO, over ukere drlD z J 1.0 lUId on zo I"ng verkondigd bt>bgende zakeD ID verband met do procedure u..n In "Ik gl'val g:mn WIJ e, n tijdperk
en IDweodlge regehn~o van belde Hmzen v ID oorekerhOid kg<>moot van mln,tens
IICblkkmgen te treIfen
v,er maandeo
Kooplieden ,;uilen
bnn
I MMEl.Y U; &, CO
Ik be. eel al de genoemd. onderwerpen ord rs IIlgeten ka.nO<'lerea of verkl ..,
ID uwe aandacht aan en beo er zet er .av nen '"" uItbrelliing IS geen sprnk:e en 26 Murt. DriefDnteln
Malm6llbury.
dat ZIJop d. meest onpartlJdlge WIjze door do ult<ersk mr!]: Z.aJ nodig ZI]O Het zon
lenude have 1000goed em..
u zullen worden overwogen ID I belang ""lit r -r"rkeerd ZIJn
het
blad, 9 Apnl-Mairullllbnry.
2JO ezels
van uw laDd
:<It'},
biJ d~ pa.k:k~n nPCT te I~n
10 Apnl -tlakoeveo
n:>llj fiJebeek \Yea
Op al u warbeid hoop Ik dat Gods zegen
leveode bil.ve en boerden Jgereedscbap
De St."r' ~
dat Indien de beval
zal IDogen ruateo
k n~ van de Transvaal tevreden
s m.. t
J "
:\fOORREE."<
JH
.{ CO
III naam 'an ZIJO Majesteit verklaar Ik h .. L~ .... n de ('( rst.> d"'lt van d .. ut,tmg
tan. de..., eerste uttmg van het eer. 'te Por 'an h"t nl .." .... Parlement
20 Ma&rL-Matjesfootew
nabij Mal_
oplrvprd"
lement der Tno.vaal
\ oor formeel ge hot d 'n al h",,1 mn.k:k .. 1 k t.eneden
bary Idvende have eo boerden:wete
opend
r~8Chap
..tell .. n "
Het meltwsblad veroordeelt
N adat de rede ten emde WIIII werd de
vastgoed.
het tcJneel op b<'t ball,.-ol1 dat het met 27 Maart -Malmesbun
proeC8tile opDieuw gevormd au •• rhet Z t sp<'1 van een poppen knst vergeliJkt 28 Maart -Malaned&ln
afd Ál..lmtlt!bory,
Exc vergezeld vaD de 8tafofllcleren enz Dl' Hvnchtmgen
levende ha ve en losse gve<lereo
bIDDen het Hws toon
en ~oorafgeg ....n door de Black Rad de dpn ter.<tond dat de overheersende par
r , R~;rlI'iF
zaal
Belde fIulzea verdaagden daarop
ti] van pla n I~ haar macht te gebrDlken
2
April
-Dorp
Piketberg
e>ende have ..
om Da huo werkzaambeden eDlge verver
De nlenwe
Spooker
hoopt bet blad
108Ilegoederen
angee te gebrUlkeo
zal die .......bke en m,,"nehlre ....gen
De Goo~ernenr reed oa der het gejUIch schIlwen wnen welk" d.. tot nu toe on 3 Apnl-24
RIvle' afd Piketberg !toom
der menigte eo omnngd vao zIJn eekorte
"" baver
verbet. rhk..
stokebmod
gekenmerkt
bUIswaarts en de plechtlgheden DalDen eeo
J C THP;I~18SI':'Il
hebben
ten emde de tr ...llties va 0 de
emde
lll<J<!derder parlementen
op te hoaden
30 Maart.-Loxton
pl....t.s
Driefontein,"
Th> Star" •.ep. verd", dat de arken de
afdeling Beanfort Weot.
oobekwarunhrud van de regenng
om
DE AZIATEN REGISTRATIE
V!<;LLlF,RS
& LOt\V
luJa.r voledlge politiek bloot te leggAn

Gezonde Kinderen.
Gelukkige Moedert

-
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PretoriA 21 Maart (Reuter) -De ZlttUljr
.an bet Parlement was beden mIddag zeer
belangwekkend
In de We41evende Ver
gadEnng diende de re~rlng
het wetoont
.. erp voor de tegJ"tratre .ao Azlatea ID t
welk het Irnperlale GoeveroemeDt reed.
eenmaal geweigerd bad te bekrachtigen
Generaal 81U,¥ (KoioDiaal Sekretarie)
stelde de 8chof8lD« vaa de staande regela
van orde en
onLe8tredan mohe de
eef8te le"'lDg van het wet80ntwerp voor
Dit werd aangenomea
BIJ het voorstelleo
van de tweede le",mg lOOideblj dat oe g.
bele blanke bevolklDg bet eeOHw.... omtrent
de Doodzakelikheld van dit wetsoutwfrp
Het wotaontwerp handelde OIet o~er de
llnwigrahe, doch maakte eeDvoudig voor
uenlDg voor de registratie \'an aUe AziateD
die wettIg 10 de Transvaal woonden
De heer B O"ea JODee (West Boks
burg) ""kondeerd. de tweede leZIng terwIjl
de beren Jacobs, tiCbalk Burger en KraOfoe
(Het Volk) t weteootwerp eveoejlDi krach
LIg .teDndeD
De beer R K LovedAY wenste de re
genng geluk met de IDdielllog vao t web;
oot werp en Sir Percy FItzpatrick
was
eveneeD8 verheogd 10 do gelegen beid te
"Jo met d. l'eKerlDg te kunnen umen
werkeu
doch I"J betreurde
het dat
het .. nboi der Oppositie tot .. men
werkmg ten opzichte van de r.""rvalle he
pallogen ID Y~rbaod met Zwalueland
de Chm_
kwe.ue en naturelleo zaken
OIet "as aaogellOlnen toeD' dIt aanbod
eOlge tIJd geleden werd ged&aD Men WI~t
natuurhk vÓÓr de verkleZlngea nog Diet
.. le de regenng ID handen zou krijgen
docb allen waren bet er overeen. dat men
de ~t
~olkomeo nliregenag
lDotst ZIeD
te verkrijgen
De heer Huil IDterrupp""rde en meende
dat de .preker bUIteD de orde WIIII
De 8peaker
verzocht 00.' eDlga aar
uhog, &an Sir Parcy om Zich tot het weta
oot werp voor het Dms te bepaleo
Sif Percy deed zulko docb WOOl! erop
dat het doel van t wet sont werp wao de
blanke bandelaan te be8ober'lleo en uld.
dat IDdlen lI&1lleowerlcingteo OpZl bte vao
de ongeoefende arbeIders kwCt!be gewel
gerd werd er nleb o~erbleef om IDee
handel te drljYen
Het hielp Olet oru te
.preken vau de Trao.vaal als van eea laod
voor blanken IDdleD door be~ vef8loren
VIlO de toevoer van ongeoefende werk
krachteo de blaake werkeJOOtIwerd
Het wetsontwerp .. erd voor de tweade
eo derde m.. 1 gelezen eo naar bet Hoger
hms verzondeD
De Wetgevende Raad "'lUI echter DIet
geneigd OlDbet ontwerp oOlDlddeUlk goed
te keuren
De heer Huil beklaallide Zich over deze
bouding VjLnhet Hogerhuls OD dreigde
dat !Ddlen bet onlwerp met onmiddellik
werd goedgekeurd, bet LagerbUIS zon ver
dagen ws!U"door het ontwerp echlpbrenk
&ou lijdeo
De heer P'eetbAm vI~1 d,.arop de heer
Hnll &aD en be. buldlgde deze begonnen
te ZlJD met een verWljlen eo ge<llDdlgd te
ZIJ" lUet
een l>edr~llrtng
De heer
Purcb ...... was t eooa met de beer Feeth.m
eo _de dat <le ledeo de j1:e1egeDbe.dge
geven moeot worden Olll het ootwerp te

DE RJIDS AAN DE GOEVERNEUR
li Exc opode
daarop het parlement
lIIet de ~olgeDde toe8pr .. k
MIjnheer tie Pretlldent eD ledea
SIDd.
de .IUltiDgs p1edlllgbeld op 12 Septemher
van de zesde ZlttlDg van do vroegere Wet
gevende Raad oor Tran.vul
g8kon.~1
tuoord volgeDs de KODlaklilt.e pateote
bne, en nn t9O'1, werd de boop dezer
Kolome op ....D .f1l8dige lwotelling VIIDeeu
veraotwoordehk zel:fbeetaar
vervuld en
heeft het li M geuadlj!lik behaagd zIJn
vertrou wen ID de bevolklllfr der Transvaal
to stellen en ba!lr een grote mate van ""If
oo..tullr te verleneo
Het 18 daarom de
eTD8tlg{ bede zowel van ml]zelf al. van
IOIJn IU!Dlsters, dat due macbt door bet
l'arIeIDont en de bevolkmg zodanig ge
brUikl zal wordeo dat alle oorzaken van
lIusverstand en twoodracht .. elke ,n t
verleden t....t.aan hebbeo, zullen verdwIJn
en en dat voortdu .....ode vrede wel ~aart en
een good "estanr In deze kolomo be~eBtlgd
zulleo wordeo
Zoals li bekend, ZljO de
ee",te algemene nrkleZlDl!"n ID de kolome
l(ehollden overeeoKom.tlg de bellahngoo
der meuwe koo.lltutle
Deze verkle"lDgeo
werden gekenmerkt door eeD oplOsrkeli ke
ar"e:t1gheld van ra_nhaat
terwl]1 een
goode gezlndbmd Algemeen heenrte
Dit
18""0 goed voorteken voor de toekolD8tlj{e
sallle,m erkmg eo eendracbt van de belde
billoke ra88en door 'Iller poglDgen en op
offenDgen 10 het verledeo dese grote
kolome gesucbt 18 ge worden
Het gaat IDIJ ern8t1g ter harte dal de
depre'.le, welke omd@emge jaren ID deze
kol, nlO gebeef8t beeft nog eteeda voort
duort en dát lp bet ogenblik &0 grote
armoede eo ellonde hee ....t. MIJn ern.tige
hoop 18 dal er .poedlJ!' betere lilden vour
deze kolome :tulien a&Dorebn
Inmld~el.
zullen mlJor mIDI.ter~ maatregeleo bedea
ken om de ellende te '-trljden
Het parlement 18blj-.geroepea
"oor de
traD.a~he van ZUlTer formele,
boewel
noodzakehke ""ken en de over .. eg.ng van
alle I(e..cbllzakeo zal worden IIItgeeteld tot
op 6 Jume de dag .. aarop bet Parlement
opmen .. bijeen zal komen
MIJDe mIDI.
DE KERK.
terB ZIJOO?g .Iccbt. &0 kort ID dlen.t dat
zrJ Diet ber.,d IIIJa eeD volledIge ver
PREEKBEO'RTJ:lt.
klan ng af te logl!"o omtreot huo politiek
leo opzlch'e VBBal de IDgewlkl!:elde kwes
ZONDAG, 24 MAART, 190~
tiet! w~Ike op het ogenbhk hoo ero.tlge
Grote K .. 1t:. - '. )(orgeal 10.llO n e
aano&cbt bezig handeD
(HoUand.. ) eD • nAmlddag'll , 16 nre (Bol
Ik I..." Yan plao ID ruwe trekken
de
land. dB J P van BeerdeD eD B avonth
pohtlek te verklar~n .. elke ZIJ van plan
7 lire (Engel.), d8 J du PI"""",
ZlJO""0 nw oordeel te onderwerpen teo
Zoa~'lIChool 3 are.
op",chte vao een der IDfC8t bel3agT'lJke
Zeepnot.- 8 Morgenl 10.30 lire
zaken .. elke door U overwogeo aal moeten
land.) elJ • avon& 7 Dl'e (Engelt!)
word.n zodra bet Parlement opDlellW bij
X Roome
eeniolllt
IIc bedoel de IwMie vaD de
Papendorp - • MorgeDll 10 SO Ilre
toevoer vao ongeoefende arbeidskrachten
dOl Z J de Beer en • avonda 7 ure dOl
~OOrde <DIJoon MIJn mInistera ZIJn be
G J du PleSlllll
sloten dat bet "ebrUIk maken van CIliD"""
M~lIland - • MOIl5co. 1030
&,beld.'8 &an de lliljnea zo spoedIg I[,oge
" avonds 7 30 ure dr Haarhoff
"It: tDoet ophoudeo
Met .Pe~kklDF: tot
Ha overstraat Kapel- • Morgen. 1030
Cillbeee arlleldef8 r~.
ID ál'I!Iiit ""n I~
nre e~ i avoud. 7 111'6 eerw A Dreyer
mijnen znllen IIIIJl>III Dloten! geeo .tappen
Rogge Baal - 8 MorgeDll 10 ur
doeD OlDhun repaLflahe bIJ t mode un
en • avond. 7 ure eerw J Knobel
hllo kODtmot6D te voorkom.1J teOZlj ~I)
Observatcry -.
Morgen. 1030
overtUIgd zIJn dat zuil< een repalnatle
d. G J da 1''''881' eo • avonda 7
overwegen
plaat. dient te vmdeD alvoren. een .fJoeo
De beer HuU zweeg dIlarop
{]It alleo Z J de Beer
de pl1\at"VEr~aDglDll ~J
In cle form
De ~"etlwa Kerk Bree.traat.I Mor
van andere geoefend" arl""dskrachten
of bleek dat de de ledeo van het H'Ylerbm.
~ns 10.30 ure en @ avouda 7 Ilre da
, .. beter<le m.cllIoen.
IU welk ge> al ZIJ OIet van plan WaTeDgeDood taakt te wor
1
le
H
Marchand
bere I znllen ZIJDzodalllge wet~e.mg aaa den tot halllltl"e wetgevlOg op verzoek vao
Ned Gef. Kerk, Bllltenhnt8trsst
Zcaa' de mlDiater. of raD bet Lall:6rbms
u <oor te leggen wllardoor een tiJde"',.
Het .. elilontwerp ID zake de betrek (Engel,;e dient<ten), '. morgens 10.30 wo
vern euwlng vaD hnn kontraktea ml)gehk
eD
@ "voodo
7 ure, d. lt W F arq uhar
gemaakt zal worden
Behalve een klein kmgen welke door de ParleoJentsledea be~ J3 -Blddtood
elke Woensdag "'''Dc
kleed mogen wonleo werd zonder lDoeIte
aantal van 407 ongeoefende
arbeider.
le 8 ore.
Allen "'JD welkom, pla&taeo vri
'" er kOlltrakteu te'1;en t elUd van InDie door I,."d" H IJl zen aaogenomen
De heer Chaphn (W e<rt GprlDllItoD) gaf SD vaD boeken vOOrzien
l(eemdlgcl zollen ZI]D ZIJn er gene \Ml or
Ned Ger Kerk. Dne Anker Baai~.
k ntrakten ~oor a e
Augustus
zullen kenma, dat Illj op morgeo ZQU voorstellen,
dat d" regcnug ten!tond een kOffimlll8lebe Morgen. 10.30 ure (Hollao&) eo • avonOt
all pen
7 ure (EngelM) d. N J Brummer
Dur hoeloteD IS dat ~ Parlement ID t DOOlDeom onderzoek te doeo naAr de g&Zoudag.;cbool 3 u tit
heglD ,an Jil OIe a. opDiellw bijeeD zal bele kwe""e vaD oogeoefende arbmd ..oor
Bl Su!pheDll - 8 MorgeDll 10 lTf el' t
komen achten miJD Ul1nl~ters hot DIet uo het ml]owezeo de laDdbonw eo andere ID
avoorl. 7 ore d. M C 80th ..
dig u, taus een verdere meJedellDg te dllstneeo
Z ~ GeMtlcbt L&ngstraat.-.
M"rKer.
TIJdeus de gaDS· zittlog trachtte
ooen omtrent hun rohtlek ten opuchte "an
OppoSitie de ChIne •• k w6811eter eprake te 1O~'IO lire eo • avonda 7 ure eer ..
deze kW08tle
M Jn mlDl.tera doen .tappen 0 n de toe bren~eo d >cb de heer Smuts bleef er biJ A Popier
M.uwbray -.
M r)!ClI. 10 3u Jre "
voer vlln oDlleoefeode l"bUlder. te dOOD dat de rej{enog geeu debat kOD toestaan
avund. 7 Ire ter" \ an j·n IIOtver
tO<'n.men en hoewel ZIJ Zich blDDeD de over deze za.k voor JnOie
Roodeboscll -.
Morg"n.
1030 ure
Gebrmk Inakende van de Jelegenbed
hehoorhke perken huaner funktie al8 eeo
d .. B P J ~hrct."" I eo •
reji:erlDg "nllen houdeD ",ullen ZlJ de miJn bij het IDdlenen van de mo le voor cle ver (Holland.)
avond.
7
nre
(Engetll
d.
!.
hl
Uregor
Inrlu8lrlC alle lUogehke hulp verleneo en de dt.trlDg vaD het La!rerbUls zelde S" George
wervlog
van re&ruten zo gemalrkehk Farrar dat le mlDIstera tlJdeno <le ver
mogehk makea
Met dIt doel ID t 0011; ltlezmgeD beehst beloofd hadden dat een
hen Ik beZIg om ooderbandellngea
aan te arbeid. komml881e benoemd wo worden
keopeu met de vertlChlllen<le regeringen HIJ meende dat deze beloften vervuld
oe le,der der Oppo
van Z A ten elDde te verzekeren ID boe dieoden te worden
verre zulk eeu toevoer vermeerd"
kan 81t1e"prak IDet ",ate wannte o,er deze
.. orden
Uil are&l! bUiten deu mOOie zaak eo ~erklaarde dat. !Dd,en men temoDd
tot repatTiaue der Chmezeo !wu oy",
aelel!'en
MIJnbeer de Speak...
er. led·n van tie gun, zulks rolDane over bet land tew8ejl'
HIJ boopte dat de reg6nDg
Wetgevende Vergadering -De begroting zou brengea
van I komsten en mtga ..eo zal Diet aan Il h..ar meerderbeid met gematigdheId zou
worden voorgelegd voordat het Parl<lt1lent g~hr1llken vooral ten opzIcbte .&11 de
ChlD<'Z0nkwet!u. eo ...erklaarde dat !Othen
10 Inme weder biJeenkomt.
NIJnheer de PreSIdent on leden 'an rle de rojtenDg :mlks Wilde doen ZIJ de Oppo
Wetgevende Raad, mijnheer de tipe .. ker en .,tJe <rteeru. bereid zou Vloden hMr ID allA
mOjtehke Opzichten hi] le staall
EIlJ
leden van de Wetgeven<le Verll;&denogscberp
le leg61l,",e>of ll~
Z.ven leden ~aD de I uter kolomale rallJ'! k Ihseerde
.1lQ de reg"rHlI!' eo Do(hg<!q
der Transvaal eo 0 R K zullen door de hondIng
Wetj(evende Vergaderutg Uit bAre leden t, eneruI Botha UI t om te Z8g"gen wat hl J
rkl)ten m ",'pn ,..orden vol~no de 00 ..an plu Wall op de Kolonnl.le Kooferenb.,
II
'a.
kt a 49 .no de kuo,"kl ke \0 doeo ten op~ch e van !eD olJdr;!.ge '0'"
I ' to, l' br",v"n van 19 l6 Een klelUe de tDa.!ma voorkoorlanev~n 6U alldtre
... jl I~e t ""ronmag
'oor hot bijwonen uk n
GOODauk~ lId der r.w:rwg
r'
gai rtn~I!D '''iI1"d, ail.Dde le I va
(f" Io.tt!r k..louafa
rtl1'li
ell dMr u -'.w.""'''' op deze ~pl'all"
yer,Dil
.. a:<1il tot de \'(l) ende
bep3~l(
'\':aQ
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Afrikaander Bond.
ZEF:hmlHn
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Gr y
...,J6Vf."rneu.r g [ raaI
an (08n:J Ll op et 0
hanket
L'r
re .. n .:.. nrl Hooth Il..t
k )lout ..t t.: .... hf'ma
1 )Or )lf t he bj~~r
" I <"lid
b. ~praJ<
I! I) bad
{!enrl
Bo. Lh oHT).!;"lw JJ om
ar ( oaM to>
ko n, n ,n I _I "" b. r ~p or
I bPn klul!, voor I na. rt.: le Rteun
a

toor 18 ee.
eg' ~tratJe~e ID de

door ~
'. haal
li
~I

g""" aT):{llment lO '-001' het opzetteolik UIt de band, Somerll8t W Mt gedeelten .....
een mgendom
Verm ,"deren .-an de bestaande toovoer
rdO arbeldUracht
.. n BM. blad roemt de
DEMPERS
MOORE & KRIGE
houdmg V8J1 het Bop;eThl1ls lowe
de
afdeling CaledOlil
pc<lgl ng tcl
"et haastig doordrIJVen n'D 26 Maart.-SchlldsJdoof,
losse gooderen en levende h&'Ve.
wetJg£fVlng door de .. genlljZ; geda.an
28 Maart -KlelD EzeIRJ&cht, afd Caledoa,
10S86 goederen en levende nave
PROTF.8'l' V A..1\( DE HE}:;}t
.MAR.TIN
P J P MAR:HS
EN ANDERE'l
TEGE!'< DE HOU
DrSG V~N DE HEER HULL.
Tulbagh, ooZlgholO... taod OIt de bDDCl
te koop
Pr ..troo.. 22 Maart -{It}-D
hoor W
" J DE \ J l.I J1:.Rb
~ ){n rtm
pMte&t.eerdc "Ist ....n ID bet
Bogarhms
Irort voor de
aanneInmg
27 Maart -Mnrra)sburg
yee"",koplDg
van
hot AYiIll.t€-nregnrt;rntle wet80nt\ AN ZlJL & HOl<'l! Fj) It
werp krachttg
têgen de bou<hng, _n
(Agenten voor de verkoplDg)
genomen dool' dE' beer Hull de koloDl&le U,"8ntu"leI'
HIJ
herlDnerde
m)n 23 Maart..-Montago
.&atgoed
hoordeTll era ..n dat be~ H<lIg{'rbms b&D Jil DYASON
halve voor de &l~pn"
belangen
ook se Maart. F
rh
oed
I _~_
was ""'nomnd om 'VOOr de belangen van
l'U6 urg, vast~
en e,, __
de niet 10 bet HlUS I\'er~mroonligde
have
",,1ctJi ... d... be\'Olking te .. aken en dat
T J mERON
&- ZON,E~
bet nod'g w ..... om het ontwerp
aan 't 9 Apni nO~eJI Brand, I",
dilltrikt
BogerhUJs voorgel<>g<l
zorg\'uldtg
te
WOTcetller, levende ha". en 'over"&geo
Hoe .. eI de Raad van plan
goederen
_" "nn de minIsters en hno aanbeveHE WESSF 1.8 & ru
hngen alle mOf;lehke Iront<lderatie te b&ton"",
:oou bij te~ens nru]V"ng
"'Jn 26 Maart.--Gedealte
-ran pla&t& 8c~
rechten en pnVlJ~
MlIdha.veo
Do
fantem ID Ba.cbuanaland,
plaaahPAr Martin lIel~e dat hj) noopte d:i:t
LeesfootelD en J.-phdal,
gedeel.
~r g_n pogmgE'lI IIleer y.ouden worden
van plaat. Rlcl.fontelo dUo1_Kuramaa.
Ooallg8W'endom de raad hang te maken
land .. geDdom
daar lllJ wrugerde .OOIt aan dp.rgelijkte
]!,R~}) HF \ ER
pogingen te onderwerpen
27
Maart.I 'The
PlOes
MOI!S6!baaldiItt.,
Dit protest en de houding
van de
"ut eo l08goed
rua.d m.oeten al. een m..delik .. 'IIF8AJ'
sebuwlUl( berobouwd lVOl"den
dat de
J J HOFID1R
& ZOON
lUt.ad nl"t van plan '" .aeh door bet 26 Yatu't -Kooberg
levende na"e en ~
~erl:rni3
de wP.t t.> la.ten VOOrSOnTlJ
goederen
ve!!
'NICO J V (,oK
Het "!llaten r<>gistrat.o wet"'Hltwerp
werd wneler WlJZlgJng door bM. Hoger
27 Maart -HaJfrnaaoshof
afd. Tnlll.gh.
hms aangenompn
De heer Onrtm
en
vast eo 1000000den lenDde bave
ook de heer A D
W
Wolmnrans
30 Maart -Hout
Conlltallt (Porternlle),
(Irurt.:tgenoemd" prekende
ID t Hol
levenae havo eo losi16goederen.
lands) keurdpn _neens
..te.... de door
V AN ZIJL &: HOFMEYR.
d.> h...... Huil aangenomen houdmg af
30 Maart -M"ntAgll
'lUIt en IDIlg06d
en '" Iden dat bet Bo,;terhUls ... etger<le
tot ha.asl.4l:e p;oedkelll'lng vao ,.~
BEltGMA",:-;
.\} M<\RUS
Vlng gedrongen toe ,",:roden
26 Maart. - Welgemoed dllrtrllrt C_8,
levende have en lo""" goederea

~
I

I)
c\. P THF.B01\
30 Maart -Beaufort
W8IIt, .eevwkopmg

N J

,\CKHtAHN

17 Apnl - Plasb; ~ BUitenverw&chttllfr,~
afd Montagu """plaats
\ U Dl' \ ILL! MtS
26 Maart -Klapmuts
Stabon Il8DteeI vee
3 Ap .. 1-Pllarl
h U IlIUlCU 1",1en 6Or;
GVI1IRIF.
&- THHtQN
Apnl Khll!li!ldoof, ltabl] Gre)'toe,
levsnee have en graIlCD

Sterkstroom Schletveremgmgen
Op de 16de MruLrt vond een schi.t.. edstnJd ttL"""a de schietvererugutp!1
Doorahoek en Stormherg plaat&.
Het was de tweoede maal ds.t er _
wedstnjd tnssen genoemde vernrug.agea
plaats
vond.
Bet eerste wan
~tormberg
en ditma&l woo Doornhoek
met veerng (41)) ponten
De volgend .. ponten werden gemaakt
Er werd slacht. vIJf "",boten op elk
aJstand gescboten
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letters

gedrukt.
"Proceed from the
kuow n to te \l1I'koown"?
Wur
eli
hue kotIlflU wlj aan rulk
eeu IDAJuer
fall doen P Ik weet bet nIet en laat
aan ionrund
anders
over daarvan
op een vergadp"llg vau, de Onder- be~
de uit leg te geven. Maar, mede-ouder.ijZ6l'1> \' er"rugi-ng ....In Piket wg ,g~- wlP .. rs , IS bet
biU.ik tegenover
het
bonden ap Zu.tprdng,
de 2de deser ,
k ind, IS het billik tegenover
de ouder,
werd het. onde .... erp besproken
"De I..!{t'no\ er uzelf. tegeno'Ver het goeverOIldO<'lrnDtlgbeld \ ..n
on. op\l,edJug·
1I"m"ut. dat l!.Ov£'(·!gold aan de 0p"De..telsel ..
d'"g 'paud""rl ~ Wolke Yordertllg kan
De voorsn.ter
l e idd .. hH OIlUNWPrP
m ..." \ er wach t en , als men zo 'tegen de
in, en nudat, H~It> ~~en er tfr~r ge"" u uruu r Illdnngt?
Bet
kind loort emIlproken h ..dden,
werd
beslot en .,,·D ,h.lik h-zen , la., maar "Is een papegaal.
kongres te bt-lpgg"11 op i .I un i.....
k • le
\11 1(0<',,1.bm t,nd
J.o .. rt 1"""," L,ter
Piket.berg,
Vt\U
al tit"" on derw lJ7Á:"r~ eu
nt t ht.t ti uderv ondorwerpen
np.
Het
onderwijz.t'ressen
In h<'t J rs t r ik t ,
t en
moet
'W'HdTlJk.·.knndf>, grnnullotlk.a,
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. Wat Ï8 tUl8 d. da,.. plicbt vae iecle_?
Voor_Si dat bij toezie. ui. dat trijD
num op 'd" registratie liifl Al geplaatst
wordeu: en lef! !wtt;Ó./l jl! bet een dure
plicht om IOfg t. d~en, det d~ num ,:an
uw bnllnnUl en de td)Uen, 10 ~I.lde .~IIf·
l<walitikatiee bebbeon. op de IJ)et SI)n; en
te" clen:l~ i. het de dore plicht ..an elke
burger. toe te zien. d ..t geen naam op.~"
lijst sijn .. I. di" daar niet beboort. t. ~ln.
Men wil redso.rell. dat hot onnodIg II BO
nau .. zettend t" ",jn, omdat de meestelI
un sekere pertij behoren. . Du~ moc~t
men bet niet nodig achten die plicbten I.
dit
distrikt
(Oudt8hoorn '. Uniondale,
d1.' h4;"IU vr s-emcie t..lal ',"ut oen g~uk_kel!
Riversdal Ladismith en Gr orge in acht te
I.tw..t. h.-rn ('ell ...tuk
po67il€" v a u bu.te n nemen: ·Doch. wat omtrent het kiezen
1""'11-0<'"'
IIiJ rammelt het af cwt hrl voor bet Bogerhui.? . Neen. of ~et n'Odig
l ....U l u-t
h,
ruuar g{"{\f horn N\II zin voor
i. of niet laa~ een leder toch "'Jn beOILl
oLltll~ ..lIn~,
t>11 laat
hem
ua n
zlch,.,.,p.lf
Iuachteo iowpaonen o~ de l!iet 110
oYt"r-hf'l
I., "ó(.Hl\.s om dol te wurden,
mogelik te hebben. BIJ ons le het
r.o",-el tIJd .'.11 olltledlO!( ~,
h..-t nOi( niet aangebroken.
Jn de K... pkollonie
1,,",[ lux-f t J,. lá.'L,te I."" toc-h 1,0 !{""d 1II,,,t men maar nog gedorig
n'r,t!:.l~lll
wun r otu da u 7.-Ulk €'ell t,tllt."llrzich op"fferrngell gt'trOOBtell. Elke burger
&v-ll I Ht!, • ~Ia.a.r ~Wll
nu na to vragen,
he~ft zekere rechten ale burger .ab de
v n , got"tl,~ ht·mt·1
II ~ordt
g,el,\al-V,
hi-t staat eo bij moet daarvan gebruik maken,
kiud VPr.lAAt dat e..n\'Oud,p;" zi n net.je ande;. helpt bet hem bitter ....einig een
u iet . \'"".'o"dprt
!JM u nog. dat 1.IJIl burger ta z.i)o.
ou t ledi ng 1.() slecht. was. De In~I:x'kt.~Hr
[En dat i. de dure plicht Diet alleen ill
korut.
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Bet menllt .0 koeedt bet deec
goed door elkaar en gelijk, _de
in I .'DUteD bM _rk ..... li<> tot
30 minu ..... me& de haDd.n ur kD'"
deo. e. bet GJ:llirr
BiTER
BROOD.
EeD dame ""hrijft:-"Het brood
....
..,._~
bet bIrOIt. l1&t ik ooit
ge~
beb. Ik bell .. erbllk Yer·
beaird met d. B..-I IIaker ea IIOtl
bem niet IfMI'ne .m.n mioNn. Il<
... brijf dit Dm tl \e laton .... n dat
~r tee miDlUléi.ln yrou" je die d_
u Brood M.&ker
.. op prljs .telt."

Wil ontvingen de 62e1.8 aitgne van de."
iOllli.bare gidH voor de Brrt"", koloniale en
huitenl ..ndse pe... Zijn lange loopbaanwelke liC. DU urtltn:kt tot in de tweede
I,elft v.n een eeuw-i.
op :tichzelf een
bewijs vat. zi)1! vnt zowel voor het .1lj;emeeu p'llrliek al•• eu we! Illeer in het bie&Onder. voor nieu w.blad eIgenaren. da
bandel.- .. ereld eo het .teed. aangroei"nd
lel(.r vnD adv.rt""rder..
Gedureude jAreo
18 ZiJDreputatie toegenomen.
wegene &ijn
rijkdom vau inlicht,ngen. rijn voortduren-II
de pogingen om ruet de vooruitgang der
n,euw.I.laden gelijke tred te bouden en
tl)U Iluli" keurigbeid eo onpartijdigheid.
Hij raakt iD vele purt'lo de belanllen van
ull'uw8hladeo,
,.

tO

een

eo de ...erschafte

i(Jfonuatie

v.olgekozen en t.egrijpelrk. dat ieder·
.taat i. het hoelr: te raadplegen.
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ou.:, ' .. rl>11 li ,t 7-, pt"'r~t'IIl
V,lIl
Lk.\ h.llj t /.1 Il er h..-'ZYI .1It'n" .J.L ma~r d~· lUe--""'- l',tvOf'rders naar kolon,,;n en het baiteDdl!rl'tI.
dil' t~'- kllr",u ... jill PIII.(' Mhu!t· I Le
u Sll·(·bt.. ... ..,(11JJ!lba~'r
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VOOR ENGELAND,

Toor

de

pogillgen. di.
dal ideaal te

Apr,IIO-A8MADALI!.:
ApriI17-NORlllAN,
April ~-WAL)(ER
)("i
l-KINPAUNS

de" Gazette."

Vrcdt,.tckttT •.
1. Joh .. n Uodlieb Lm.troom, Barltly 008t.
~. Lharl""
Alfred Smart. Barkly OoM
3. Jall"·. j("bert StepheU'OD. liarkly OOfit.
Jor .oue. Stepbanus Vor.ter. Barkly
4.

BEPERKT,

"WEST

OF ENGLAND,"
Kerk

en

Straat

Langemarkt

Plein,

Kaapstad

OIU~t.

5. MOlltgumery

Blal(

6. Chirles

\Veu,

B.llho,.t
Barend J.~obu.
Jamc~

Robertson.

B.A.,

Lubbe. C'anwdhalD.

7. KUllulph Steanu.
~.

lUiDER, JOIGENS EN IllS

de V,llier •• Tulbagh.
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(Helmeta) en Petten.
van lede ... en.

EEN

KIJKJE

naa,

Oaasbreeks

Volle b~nderbed"n
.n~land, Ka.pR Ravens,
bur ap applibtie

,

a.amoo",n.

h

t'

h LI
r k (0

gt' ...
chr(>von

J...
Il

n

t'

II pn

LPrl1g

Blt[

Fraserburg. Municipaal
Schut.

au

f'

N<;;
_M.
BEI1

ElliOUSNESS

\

,!,LGÓA

..

Il

n

~

jj

....

n

F

Voor 'Verdere biezonderheden

TE NEMEN.

GEB. 8UCKNALL,

ne
.. rote tla

4.

Kaa.~

1ItIIIfterI1 .....
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19IMult

MED IIEUIS

EEN Vergadering
van Bela.stingbetalers lal gehouden worden op de
I ste Zaterdag in April, t.W. de Me,
te 4 ure n.m , ID de Hof Zaal, voor
het doel om de beste middelen te
overwegen om aan huishouderli, enz.,
water van de MoLens te verFchaffen,
en enige andere bezigheid die moge
voorgebracht worden.

1!x)7.

IS- ALTIJD IELIDI

AAN lfeo.belen,
Piano
en OrtreÏ
Kopen. EI';' ~n
plaats ~elijlIr: "The
~OU' h A frican
Furniture
'Man." Plein
~tr ....t 3, Kaapatad, iodien Sij seld
wenst te bespuen, daar dil goederen iD·
~.01ld ..n o:ijo door menHen, die ~reed
lijn iedere epolfering
te ID&ken. Ver·
luimt niet.. Kom~ en doe~ nw eigen
aanbiedingen, of lebrijft om prijslijs·e1I .
Een pote vel'tlCh"idenhaid
goedereJL
Kijk Ilis naai' de Bode a op eie Ven.ten.
Bene nrp.kkiq.

1. 8. 1'. BORGSTROM,

x..

,1
If
h

KENNISGnING'

kK

STRANDITRAAT,

WESTELIKE ROUT.
naar Europa, aa/"JNJgwn.d~~ Lo"
.A~pet',
BrMMr~a"en en n(jtmlJ1W03i1

lAAR LOIOEN via DOVER, SLECHTS TlEE URE.:

SPOORWEG.

ut oageTeer
1907.
, April
I )(.i
31 lfei
28 Jui.
B6Julie'
~ AllII·

VI

GESCHIEDT
miu deze, dat
besloten
i. geworden
dat alle
lijaten met de naamtekeningen
van
Boeren die aan de boVelIsiaande
AIIIOciati.e 8n.nde"ijn
IlUllen levereo op of 't'Ó6r W oe~,
de 27 ste
dezer, bij de 8ekretarill moeten inpinerd worden, en dat de Direktie
hlnDen 14 dagen besluiten zal of zij
Brandewijn
kopen zal of niet, eD
iDdieu er een besluit genomell
wordt om ~ kopen, zullen de intekeDaND OF behoorlik kennis ftIl.
gegeyeu worden.

,.-.
n

u

.,.
b.

op laat,

..,
n

De Sekret.riA..
Woltle~r,
20ste Maart 1907.

T.

Van Kaa".tad naa, Popt Elizabeth, O"t LOnd,.m'
vandaar lang. de Oostku.t Mav.n. en
_nlaggende te of In verblndln.u zlJod.
"I .. , Chlnde,
Zanziba"
.ombay,
Egypte, Napel., Ma~III .. , Tangle .. en L;,,'_u,..»n.

I,
I.

YERTREKKERVAN llArsTA.,.

Op laBt,
H. L. SERRURIER,
Stadsklerk.
Munici~
Kantoor,
Fraserburg,
19 Maart

T'

UI07.
l4 April
8.8." Jl'ELD¥AB8CIlALL,"
Kap" Voo
12 lfei
!:l.B. ~ KRONPRINZ." LfJi- KLu.
9 Junie
B.S ... ADlIIBAL,"
Kapt. Dooo..
7 lulie
8.8." PRlNZEB~,N,"
K.p'- Sun
, Aug.
8.8. u KOENJot
Kapt. "CUI'••
1 Sept.
8.S." BUilRGJtRKEldTER,"
Kapt.
intermediaire
ell. I ndicae diellllt dool' d., riJ1iju"n :.(ie'r·~lu.tac!bJr.pJlIÏ.J
Bein
en Z1t.nri1l&r nUl' lIomb6y.
Ladiit.g voor HayeD8 (JP bet Vast.eland "onder Overladill~.
Paketteo voor Veraending word"n ontvangen bij PicklonI.'
Burgtttrut ••.
Voor Pa11AfJ8of Vracb~ .. "nd. men .iob tot

j.

Il

"

"

(

od

POPPE, SCHUIHOFF BI G
Adderley

lOOi.

Straat

"

114

l

I-~1
I

Nobel's

KEN'NISGEVING

<I.

aPOlIT.LUI

8EHOIIE.

eLI[~HTa TE GI!:.'IU'KE .• '

WAGENSenKARRErt
T.l. •

PrlmPO" Balli.tite
Nile Balll.tite

·i-Ap.'

MEV. V AN NIEIUJRK
wend
&an 't belangstellend
Publiek
te
getuigen.
dat zij na nauwkeurig
onderzoek harer boeJ..en, ~t;uigen
kan, dat zij uit :le ongeveer 1,000
lijders die bij haar aanwelr deden
voor de Aesiab
Kanker Uel eellmiddelen in de laátr.e 5 jaren, 't
sUKsesvolle resultaat
gehad beeft,
dat 85 percent gener.en WE'.rden.
No. 1, geneest Kanker en B0os.aardige ge'lft88en.
No. 2, alle liclatere IerelI vu
welke aard ook al
W.E. Stellen boich.

BEICHR·IJVINGEN.

Op de" Gun Cbb " ~urende
de !oternationaJ" week
win ojngen £ 1926 tegen £228 voor ..Ue andere ammunl
"BallIstite"
£67.926
gewonuen dan rU de andere
Op de ~rgadering van de II Clay Bi,d .. Schiet A&!ooiati!_
beb&&lde .. Empire Rookloo3" B E'1' K.AltlPIUEl\SCIlA P
15 nummers won het ELF EERSTE PRJJZEN en T",wierf
in 't Ve.,..", Inter-Club &bild.
Op de derde dag .-ao
Independente Schutten, tlie lOet andere almnnmtie begonnen
VERVANGEN DOOR ,. EMPIJlE ROOKLoos."
.Dez.. amronnitie heeft pal! het inmvidnele KAMPIO .. ",.ct.JLlI"""
genomen
''"NILE BALLISTJTE .. en "CLYDE BALLlBTITE"
...Ul "Ballistite"
en .. Empire."
VRAAG UW
'NOBEL'S" PATRONE!!!. De ...oor&ienera un de R&ndel

meer

JAMES SEARIGHT

n~~~~~i!1~:~I!~.

ti CO., Bpkt., P.L

Mi goedkeope&e
VerkoopblIi. in
Patronen; oot .....n Kilitai", :tU..!r

't groot
ellll.uer

van '303,
Spon o,n' ..

I.....

WHITE,
~OO

RYAN,
..

BtmG STRAAT,
It-AA paTA

.'
I,
'f
Ir

,..

.l.I.:'.

j

C M. KJeipool,
f'Gt)()(1
mornlllfo!;,
ch,ldrt"'t~.
HH."!'
t-lll Wrlllnf'oll'r
rit'" 1..\ltk bPprc ... frl t ...I!'f'"wor- Unlf<"Hteit te Amsterdam
Am.I~1 49. Amsterdam; Voor de Vrije
,Inar hoort 11 In,~
hli'!'
(oot
!O(lrlJlf1C; \ <lPH,
1.ullfl'1l
d(~ OW>.rtgf'-T1
pok.
1.~pn
UOl.~r~iteJt te Amsterdam' H. R. Wol!)"r.
hF ~ h·t ... dJt,Jlr aalt Ct..-hJk t·n tip nv(\l'l 'ZJt'n
!lP1( 'r"11
Kcounoernd,t 4~f>. AmRterdaJn:
Voor de
f:f"n :l1ttl'lI
II
J'It.'t ~'TI}'" ('~I'P
('11 0r,·n,
H,jk. rDiversl'~lt te Utreoht.
A. Luj(i,
mondpu
:\,ftn tf' k-11k~'!l
\Y:1HTOfll
1.1)" j ----Yoar de Technieee
1.1) k""n~n
da'
'r;,>o<l
""'rn.nl(
...tHIol· I ''TF''T'
f:IIï>fE" OOK W RIJK ALf! Jau.<6Id 49. l't'echt
Rog ... cho.)1 tu o..lft
D. W. VaIJ Dam.
n')n"
nH~j
"-.tt h,'-" ,"-'tn·ft
Ill' (·hf 11 --O",.!..
l't'lft
70.
~ft.
~I<n
wordt verzocht
~owel
(; .. od IIq.,:ht.
c"hddn'o"
gf"t.A"\!d
RCY;1icnn~D
hlle\ tn te richten ""0 Je ""r8t~noomde.
b"bb.'n
I, 111'1 rn."j.!"III,· H.·t k,nd
de studenten
kpnt
I::f"f'tt
l' ... "
of n" Ji:n~f'l ... ~'1 jl ... f
Intll .. n f!1J alle
8Oh"tte-a "aa
eP. t.v" I' verte"en ...oormgelldc
Zuid
..rt m,.t P,.;, ElljZpl. 1""dlOf'k ,'n
ho't Rotbchlld had. knnt pjj ~n
beter 1Il"- ..fde liDIl Leiden der Nederland.
moet. woord ..n hNk .. IlIl ..n e" """nIP,·n. d,cijn .oor
maag!nrnl"n
kop<>n
dao Al,ibanil6 '" erel1li\ing.
rli" h.. t noiC nOOIt g...I","d h....ft
H,·t I Cb.mberla.inJl Koliek. Cholera "n Di&1"I'Illoet P<"n tanl If'r,.n I"zpn. cl;'" b,·t nipt hOP-a Genoo';lll1dd..1 De be~8te
~
•p""kpn kan, "''!!' mln,lvr ;pt pr .,,,
n..... h....... Ioon:Ir""'" ""ter prel"'""at vem'PERCELEN
(Uitmuntende)
te koop
'Ven..tnl\t. I. ,ht nat lIlIrlik'
I, Jd schrijven Y<lOT Koliek. Diarrhoea. lHoid.. lel(ell £6 $0 hoger. Montaj(o Eetate Co .•
yolg('ns op.oedkllllllrilP
~n . .,I" ~
IS ..nar kin4ertt.
en
...-"ew. Het bept. St. Georgeestraa!, Kup..t&d.
<!;t volgen, cl" ... ollwkrnrl .. nf'" ..,dknn- .....n!>Miil lik:...... no. di. ",o_lJIi4de1
J. BACON. &gent om in te kopea Toor
dig .. rpll"l. ,lip 10""
,n
pik "~("hool t.-ft II"'t""I'd. da\ IJ.. ... "e .no. ... .-.er·
bi OLenJanoDeklientele. cns.
lI1:etho<l" " ..pk ",nt rpfl ,n 12:f"(O.wart .. b'eh. W.rdl
eTeW..! .el"koebt.-{A.t.-t.l

...

1IJl>' -

WORCESTER.

Deutsche Ost ·Afrika
V

v

19r1eultural Distillers'
b&ocI&tiOD, LImited

(.. tu.....

omiren& V raeht-

men zich

wen.

tt

B

P-re ,eld van KAA.PSTAD nu.r LOND'IN,
Plaatl Biljet VUl PlymDath, i. £26 k Od.
Uitmuntende Aooommodatie voor r ••• ,,,""". in bet
oobip op het Bovendek ea de Promenade Dekken,
an. Blliten HutteD. Verkoelingl toeeteU.n .. Overal
Keoken.
Alle"D &ente Klu P_gie....
:lea ervareo
led.,. Stoomboot.

f>n

,.::!

VAlf LOlfDRl( KAA.K KAAPSTAD,
OOST LOJlDJUf.

Op ol ongeveer

I

~

llN VRACHTD.ENST
TtTBSBN

.'

SCHUT KENNISGEVING. I\.ENNISGEVING

(P

Kapt. Arms'rong.
Londen-

Z"'L VA. KAuSTAD
VBKn:llJtIB.
OP D. THUlSKBI8. ~
.S.S. BULUWAYO,
15 April 1907.
Ii
.S.S. JOHANNESBURG,
13 Mei 1907.
Puagien bo~n worden aangeduid me' een sterr~e.·

Fabrikanten van Schrijfbehoeften.
Lithogrufis8 en Algemene prukkers.

I,t'

St. John Straat tS,IWSTlI.

Kap~ BobinllO •.
Palmu. slecht. derde

"S.S. BULUWAYO,
4 MAart lOOi.
S.S. RaS
DARA (en SimonAStad), 18 M~rt 1~7.
VBBTKOI[KEN v ...JI LONDEN IUAR NATAL, DELAGOA B~[.lf
BBIKA.
S.S. MASHONA,
25 Feb. 1907.
'~

d8 Sladt fa 11I1I8rs, Cl.,

m..dl<ch advIes bad "n taBOOES medicij...lf"rht ~ t()P t,. "-('IhrljYf'l\ ann
d,· moel1tkhf'HL n·roor'u~.akt riOOl" cl(.. lIf'mf'onp:de hf..- llf'n Il1n:1.m, kree~ ik gt"S11 verhchtlog,
n h,·t ""h~"" alo;of ik nooit rou li(9n....
1
geven,
of tI' wl.()1l
Du ... Pt~r .. t hf't Il,e- f'oJkln1l. ,,\n on .... IlllHI H()(=oIJ"t:t
he't
,.en. rOlln hoorde ik vall BIle &ano en
sprokt.'11
~oorJ
K"'llnel1
('Il lwt daIl up I~pt
U,..-il dl-t· kl-117....• O,f'"r n..11l d1<'i!e-nen,
hep;OIl
in te nemell.
Na
Of"n
paplel
uf
I~ _ ..\l\J:t'r,'ht·r~ ...I1I1""
en
dlP m .. t ell" opf"Oó"<llng,
lp r!()('-n tH"bJ-:w:.n,
tijdje
beroemd
mediCIjn
inil""
weerg<"f'ti"ll
('ti
pr l)f:>.-..tn.ot
Vil n dlf' 7.1jdP du-." g.f'e'n
-nomen te
;\I~t
al~I-"-i:'1I
11lI)f't
h,·t kind
met
,it· tl)('j·dlkht-'ld
hebbeIl.
klank ""'
bet
woord
""k.·,,,1
ZIJn
~ Hpt.lplfdp nr;.,."mPllt kan Ilphmikt
.. erd
Ik
manr
lw'
Ill"'"
,)'IJk,
,lil
lI\ f JJ, t-' d,"'__)f wordt·1J nh-.t lx-ll'f"kKll1.:.!_
tot
pil b II el'en
AANGEHOUDEN
in bovengebf't ~"o(_jrd 'jtl\l.t""drllkt
t"ell
"'ur"''''!I,nlo!;
k
I' 'x •• tIl f" n '"
1\·t l10g t()(' WRiS bet
he pI
noemd Schut, de volgende dieren:
hebbf'n
H IJ Iw.~rt Jlll ...··:('!. It-'ll
ht)tlJt-'r, L nipt
nOflL!!_. maar
WH->
t'il'ljf"lt
rr
a.a~n)
eli der
maal b.,t \\ l)()rJ tt II f ~t ..ht)O, d. IllJj ..H of ,Jt' lltlH·er-.ltPlt.srR..1d,
(~11 ook hl't dep
1 Donkie Merrie,
Zwart-bruin,
meoscb.Ik
.-.iI
nog nooIt .....1\ 'o-'Ilt ~"Zlt'l!
Ht't I'" dIJ":' il...
hpt IHKilg wordt,
ook bl) dp na..nlf'ns
ben
nil
omstreeka
8 jaren oud; merken:
de 'WUlk \ 'Ill d.__, Ulld"1 \\ IJzef h~t kln·\ tit, k,~1I7A' .LoIIi <lt' kRntli-da.t.f'n 7.I1II('n On>TIl' eire el
Linkeroor, halvemaan ...an voren.
blerYlIr\
"1' t........ , Id !tlldt r nWl11t'r
1'1.~11 1.1t,./\
"m
dl'
\rft~t"'n
of In F.ng(>li'
wel
ell
1 Donkie Merrie,
Zwart-bruin,
l'nof .. t .. )'\11~ 'I'
~I·\'t·n.
/ .d,ll
hiJ Illt·t
qf In Ron.tllt'l ... u- bPnnbroord
..>n
DIets Y-ernll~"H hl't g""( hrt'ft,n
14 l)ord
hprkt'nt
-, 7"",,! ct" ...("h()olr~nd nipt f.....'n hllldRWitte
Buik, omstreeks
" jaren
OO!'llaut
maar
pok .'('11 ~~r]p
IW'f'-ft '311 h,·' p.·ot.l w,>;rPIl)
'Fir wordt toch ~rOl1df'TRechteroor,
halvemij mOO!'l_oud; merken:
Hl~
door het woord
tlll~l'llll1b.'1
"'I~I-d
da.t de- lNl~n V1111 tit- ~·hoolraad
te.
maan van achteren.
DIL I' dan
ti ..· \olgordt·
\Il ht ..t !pr,'n
:1.f"lf m;IlU1PI1 \,111 (IOOrZ10b't z.iJn f'n als
1 Donkie Venlen, omstree ks 2
IPZf~ll
noOrdf'11
kI'1I11"1I
hf'rkt::~nl)f-'n
flIt'lI
7_.Ikpll ;LHI} du~ hpfPn
kRil bloo~jaren oud; Zwart-bruin,
niet gei'1l b .....::rlJpt I'
Hr"llJ; IJll t·,·1\ b~,.." f'k up !.:I II tu 'If~·l lk nH~t of hf't
ho<:.tp. voor
STUDIE INHOLLAI'H) -Aandpgenen.
N'n ';1/1 ,.'1/ .• ~I I,t>:t'!l
"',It
\ :11,:t 1II.'JI \ ·1, Z.I:tk :11'r npnw.'(lln-g
7.:11 ~pdaHn w-ormerkt.
die
rnlicbtin,;;en
wenilen
betreffende
de
mftt
~-I'l!\J_g'"
ult1.o,\d,·r111gt"n"
KllI- I dtan
Indien niet tevoren opgeëist of
dertJe'!'I ,'an ,l, ~. 7 JJlar nud .. f,I.'\1I nf
!i Zu!l.'n
(If' 011tif'~
m('t mik H~n om- stu<li. Mn Nederland"" Hogescholen. wor
~Itten ri.'af nlO'l ,... rI t><,..kl'·,n d~ h.,,,"
",·nt.("lrnj! t<"VTf'<l"""'JD P
On!Z,,,!ukk1!! den due kosteJooe ..erstrett door de volge.- geloá, lIullen lie .p Vrijdag, de 5de
do 10lllmi .. ie voor inlicbtingen .... men April 1907, aan de Schut Kraal,
:\ls
u Hollap,i
... ~prf· •."kt. Zf'l-rt u nH~H! 7.11'1 pr ook: Hld.:>.rJo\, (bp zf'l£t:!t"\n
"Mllll
~fsl.ltI rloor dA stu<ienten afdelilljleo vall om 10 ure v.m. verkocht worden.
ant" 't\ 'uf.-.:.·hl}ll!Jkhl'ld
hl!
11 oIlkonwn
I kln,l
h(~hOt.~ft !.:N'n Hollalld!'
tI' 1..'rf'1l "
het ,\Ijt"m ....o !'Iederlaode Yerbond: Yoor
Ci~I~
Illllfjitf'n
klllc!f'ftj'·
...,
."'Ll II I lI .. t c--pt':ll ,all ripnllk('n
I.... pt·htf'r nJPt
H. L. SERRURlER,
de
1:iJk. UDi~el'1lÏteit te L.irlen eo Toor
boort
UIt n~l-t" Il»\H\u('n
.' 1t1Ór.-'. oom.' '\lPj::)O,
I'n .tI .. m.-'n ropt bE'f",JI~t"n \ pr"uHl.d
Schutmeester.
of ··l ..· ',
tJ
·!H
llt· ...r
,--,f wnt
llok
t" \\ fl-rk ~:lIU.
roorlll
polltlf'ok lilt d ... ..1j(etoeDe inlidltin~en . A. WelckH,:liaarl.
al.
.\ I 11 "·n.!"!"
pf(~kl
.~..1.1h~'l ZIJl!
7..aak holllc\1
x1JiJ"n n·",It\.f O!lpn op(~n ~;jalJ .trM I 1>3. Leid." . V OOT de Gplllp.pntelike Fraserburg,
\t,.pord

tt'

Goede Hoop Cafe,
fill

bij de

VRBTBOKKElf

I

b.v nrt
gedrukt,

Kapt. NeilaOll.
beien&, AeoeIlIIiOll

omtrent be, vert.rell:ken ...an Tu_en Boten u.r
N.a1, Delagoa Baal, 8eiJa en M.auri~iua, trijn ftrkri;l!.

PA"AG.ER"

BEPERKT.

J

yl" d.

BUGIIALL STOBlYIARTliJIEl, BEPII.,

op

III

beganstigershem
wedereengedeelte
van hun gunst als vroeger zullen
geven, en lij zullen .lle voldoening
hebben. ouder lijn zorg in het

liiii-casul 1111StIllS.I, h., a U.tt•.

t

.rlkJlrs·lutscb •• 1J

CAlóITLE,
O.A.8TLE.

26 K....
rt,-A VO 'I nALE CASTLE,
Nul' ~bnthampt.on en Londen, vi.8t.
Teneritfe
30 lbart,-BERWICK
OA8TLE.
Naar Plymoutb en Londen 'Via Lu
1o:Iae pU8&ffÏen nemende.
April.-GOORKHA.
Naar Sout.h.mpton
en

OmlltIe.ks

Onz. Zom.r Goed.... n nu bij d. hand.
GPOte VooPP8den KInde, Kled.ren om uit te ,kIezen.
Nieuwe en .. Up-to-date" Da... n, Kragen, .nz.
Onkrlmpbaa,
Ondergoed, gewaarborgd.

12 Jaren
ougetwljf£"ld

FABRIKANTEN.

WIJ ZIJN

EE'I DOER BLlJYE~l) GENEZEN
DOOR BILE B~;.\:-;8
.(\,wdx~It:'1.l

101PLETI UITRUSTERS.

Knmgha..

hf-'t
{"j;·r-..t,.f-oory,.."k1_ door sPJjo;n·rterlllg.s T('TSt,onDen het i~ bepaaJd
P~lpil ... Illay gt"n P'l ('on~tJpatle,
t.aJifl t.h"lf,~t~lI\(iard
"JUlt'l"
In
F.nglllith or d wo"s Olll t... yerwacbteo. dB t pluatsehjof Hr"'IJd('rrn~
door
III
Duun
1)\1:.. er 'Kordt
~ll
.kt-Iv ••.• ke ,n,menngpn
zal verllvil huilt O\'t'r 1·.Il'-:f>I"E'! 111- op<'TRt 1t_l et'-n bhJ'"(,lld~ ~eDt;'Zlng
oOTl..a.kf>II.
Blll~ B~au'i IS ef>1l raboneel
UiS_
•
_pP,ktPUl"dw gf"'('n Rollanu .. kt">lInpJI
dnar
zij des
DaJif
twt ~1U(Jt...:,.'
do(_'-(_.j \.l!!
"uZt'
7,U
Ik nh·bo wondprllk
.. III E'nlr!£'l~ JTlf'(__b('IJIl \"()()r llam):x'leu,
eig(,11 perfecte
lferklllK
van dlw
kennlb
door
IIlltlJt. ..1 \ .ln hl' tit.'
z ~n al ... mNilllnJ
nln
ond~'rWlJ'" I'" al.g~·mt"f'n Satunrs
wordt
upg€'(ban,
h t'f'1I \all
clte' t't"rste hpt ,L!t>~rllik. Holland .... '''' maAr p~'n bij- ~..st... opnem,o!! en ultweTPIIl!( terugde
vakken. c11.. h€'l kll'd "p ,,,h ....
ol op- 7.:I.ll< "e"'~"n h~b Ik oo,t .... " reJ!el ~- br ..og .. '. ald\ls de congestIe ... n
be8JllOtTboidal al'('n verwljdPrende.
die
neem.t, hi.' t 1 t'" z. Pil
'Yal 1'>1 l.-.:'z-t.>f1
7.If'n.
d:lt JA co.t"hool Zld.) nMr (h.. In';;J*koorzaAk 18 ,-Jn blind..
"-IJ
hE"ntx"n t':t"'l1
....prt,pk(:"f_}
(Wil
ho1lr
m(J(·t
mn<:-ht('11
It1Z:lk€EIl).!t"ls of de onmIddellijke
schn;ftaal.
III pLlat .. '.IJl OJhljJ
oJ\l...· Hol la lid ...
Ro\t'ndten
kan Ik hf>t nliJ zoo.el als van bloedende aambt-iell
De
heer
D.
A
Viljoen.!'<'n boer van
gedadltt'n
Uit t,.
"IJfIi..l'l"
~t'lJnll~ .. t /100lt oenk,·n.
ont f"f'n Op'"()f'rlln~~
Kaff"""kraal,
P K Sijferlruil,
KlerksmCIl
l"HlI1tIJ"'"
~~"( hrt·\'t"tI
ot ~f'dfukt"
dt"pt
'·'llg,·
FW'l"'SOon 7..:-t1 rlW1n,g~n
tR-g8n
dorp. Tran" ... nl. zrode. - "TwaaJf ja ....n
i.ekeu~,
dlt" !TI pl.Jut ... HIli dt:" ge~prl) IOP"ONikllndlgt,.
f'of"1!('}.; In tf> wl'rk, Il Inkefi woorot"fI ...tuRn
Elk klnJkt"nt
h. f tf"'l.!f'nrl("('-l. d~t f'r nog gPE'1l Tf'j:!f'\ VRn lang was ik Iliet 10 staat ""boorli)k te
werk~D door de
Ik leed aan
w-oord hu I ..., Pil gebrulkt
tlf"t lhk",-l- .. dt~pt.:(, Wt~~j' J,!flmnn.kt
I"',
dat
de wa'!
,""care pijnen ID de rug., o!>"welling onOtl.Zt} ('o('r1!O>le ta-a
I"
hf"t It-rt-'n Jt"IzelJ, I~ I )1I't kind. flozgf"n :lI .... lUl'dltlln
.11J I' t
f!{ .....
d", cl" bO'r<t ...n dtanh....
Hoe .. el ik
om h(.t kllid
III
.. t.lat
tt-' stE\Ilt'"tt,
vOl hnll"-t
'fI:'OT..--i,·fl, I"" hoof! ...t\\oTaJ\.l'Sthljl1hk
~h
('ullr,,,)
\,.I~l.r'1)P hM

CALEDON PLEIN, KAAPSTAD

.1.1.

CABTL~,

Spija- en Drankweder zijn werk
en hoopt da.t zijn oude

heeft

ZUID AFRIKA en ENGELAND.

J. LA WLEY&CO.,

AANSTELLINGEN.

:Kapt. lfortoa.
Kap" .8endall.
Kapt.8taDmreet.
Kapt. O"*lae.
Kapt.. Winder.

Tu..... n Iltoomboten naar Engelan~
Kana,i ... Eilanden .
Om&treek.

• De Welbekende

I verzorger,

vla MADEIRA.

CASTLE.

t"oonitt.er

ROUX,
I

aangevaDgeo

N.K.
Ap1'i1 a-KENILW"BTH

~

Olll

~~

«('It

.00"'•• "."

STOOMBOTEN

, URII

Bouwhout en
IJz.rwaren, 66Goedkoop."

Alle

;.

LIJN, KENNISGEVING

CASTLE

:MAIL"

ROYAL

vprminderde

co.

•

M.aart 1907.
A. B. DE VILLIBRS. P.ZOOD,Waarn.

DGIALDCOlliE' Cl., 1Ut1Irftn, ........

,.

..- .j

).

~ .

1907

GeLeJ.:end.oor mij, .lo getuige, delle de 2~te d. no Janur1e 1907.
J. C. VOlGT. P.Zooo,
Geëxamioe",d en goedg.k.eDrd door de Baad op de 18de d~ ....

~~~~S~!!JE~.~7'~!"5~nk.en
BEETS, DE MAN V AN S~lARTEN, geb. 5/. ; poetvrij, 5i6.
BEETS,
ZEVBlIl K BUJSWOORDEN, geb. 3/3 j postvrij, 3/6.
HOEKSTRA,
25 LEERBEDENli:II' over de Lijdensgeschiedenis,
6/-;
p<lstvrij, 6/9.
"
HOEKSTRA,
20 LEEBBIlDENEJI over Paj;Cben, Hemelvaart
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Pinksteren, 4/9; J>08tnij, 5(3..
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~Ik I.IIr t" krlwen
Hoe".,..1
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R .1<. m "oor sUMen
kneuun~eu
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hl'''T Kpllv .t ..ldp ~n
Jl1(Ine von
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1I"lJ bP"oo!"N)Cbten
toob
dN
brandwon len
of dergehjke
..er
1k
~oor
,,"...1k..
g"""kon.-leerd
"' .. rd
Gnd
!Dak .. on'
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Mn\:
",ondlngMl
....,Ike gednrlg
voorkomen
In ",..tl
I ~()r cl
1~ r Ranet Pn a..'ln2p'n01THm
,rl'''
voor
lie moodt>r !net
ed"r blt .. gezlD Il! er DIets 110goed
Het h.'lJlr
h.nT kroo<t
,.olg'"''
ZIJn h .. loft..
Het
"OH"
en niet al
,,"<.Vk >elt en .t,....,lt de rond
D, I erp 1 Molt ...no .. n Rnrton ,000NI"n
h",tp
_nn
,.Jl," 1< <l.t ""J rf>f>d< lang
l.,..n ~....,ft bet onmlddell ke verlicht
ng
I lrlHt I ('t woord
wnart Tl ék- l"ercn,opm lRr vf'1""Zekert
"""
spoedige en bhJVen ( n 1< ti prh, Ir kllltl '"
r I Il mpt
n motJe
vn"
da-nk :tan <lP
Hof' tn ITI.!
btn ht
.. Jll "it nutvl
de ~n_ng
Wordt
O'I'"l>rnl ...erkocMYOOT7.lt(lf
a~<:1 "}1pn werd
gen
d,t
1 Jonl'." h.r
(nlf
de Wet
",\d'I'"t )

",t

Chnstelike Jongeheden
Verenlgmgen.

BREDASDORP

o ,

n,

u..

t

ta rIA.

ne

or

)[lit
dat
van
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HOOFDB,\LJGW

Dit ""
n tppltkotio
op kennlsge
v ng nan Do, l<l Tennant
proknreur
..
Knap-'tad
eli nnn d .. hoofdbnJJuw
voo.
nl"r td
t.rlljde[Jlaat
Ing YAII II&kpunlsgevlll'i:
Jil el ... \' Goe,-ernemens
G "RttO
vun I I Dm,dag
en
11:"'" kond door {'erKt genOt md" respon
d,,"t het 'oornemen
bekend
makende
d" bo, del ,an
wIJll'n
~ hda Hendr,""
Mllrglrctha
Frlank
over <te ge"en
.. n
alrl. s gela'tende
d" "l"oorl:.g.rng valt de
ekseklft1e
lO
df' ,-nak vall Erlank
vs
bot>rlpl Brlank
In termen,
"n d,. bsvel
scltrtften
pn 'oor kO"t"r
tegen
""rstgenoemdp.
Te-lotponopnt
\,1\
l plOgton
t rid
op voor appl
kallt
\ II lrl....
F.rilnk
to>l"WIJI rulv
R lrton V(>J"S( h ....n ,oor rI" I",.. r fin
rw.not
1 t lp bc?eéhgd~ vprkllnof!:pn
billl'k
dat 'I' l!l F"bnlftne
I I a.pphkant
von
illS vprkre"g
tegen de boar:Iel Hl kwE'tiP 'oor
£500 ,," l'en bevelschnft
wn..
IIlt~eg; .. ven en op 59-t sclt. ...peu wa.. bP,hg
!!A'legd
DeY'" scthn pon ronden op
'1 iI"""r gerechtehk
te TJIl.dy Grey veT
koch worden
Dm,dag
I 1 was lil de
G()('\ ernf'ment.
Ga,.ette
aangeleon
dlp;d dat d.. boedel
van w.jlen
Ahda
\r Erlao1t: als lDaol .... nt werd over
g w;even
N "lot ol .. beid.. ,dvokAilen
bun pie.
dOOI hadrl"n
gevO<'r<l ~a.f ZIJn lordschap
\"f)nnl' dM I~ b,IJu",
ID lclltlglng
.. erd
verl .."nd m .. t cl .. ,erk,lOp
d.,r schapen
voort
te gaal
.I=ed"
rt.n<lere
7,kpn
doch dllt geen verdellDp;
plaats
v n,h' ...",n riA opbr" Igot
hangende
dp.
~ Indl~lng
\ nl
hflt voo genomen In
.olv!'nt"
pr'" ""
ml!..q be-hoo.J,ke
k...,
n"g""
np;
vnn
lppiJk.t",
!lipt
latE>r
dD.n DonclPI tlag ,S worr}{ JI"p"bli"""rd
FI .. t hof ,"prdaagd"

iBrok1es ~t Europa.
(door"

denten, klerken, rewgen, tOeNtea,
--betz;ij op den Oceaan, ot aan d.
creuen, ID de miJnen, op het U.
coor of ID de eehool, ID de stad ot
ap liet l:md,-znllen
'riDden, dat

\,_I _. _ ._
'.

r

"J/

r

- (-

Ayer'a PiIlon, ala purgeermiddel an.
andere mediCIjnen overtre1fen ID an.
gevallen, '11'3&1' een laxeermiddel noodig

111.

A1Jer~
Pillen
I

werken gemakk hJk, ZIJ genezen ef.

feetJef hoofdpIJn, slechte lp1J8Vertering en alle gaJ-onglll!teldhedea.
Zij ZIJD voonlen van een korst na
lUiker

Geen andere pillen
ala Ayer'a PllieD.
C}e.,.._,...
Dr J C "'_
A ce

ZIJD

zoo goed

_
_
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Ondlrl18p VoogdiJ III a.......
ttl .... ta., Bpkt.

·

1900

OPGElUCHT

Een _I ver Z u,,1 Ai rikaanse
J utelIiDIo
,egreDd op Ondertinge BegtIMleD

Afrikaander
---I--

Een dezer ~D
:bezocht
III vrrachal
IIOO,«JO
LVoaUWUJl E..,.u-l
dene ...ol .. _n),,"
en loolen}80
luuen
IO,D(»
l~a
••
Berlijn en Dresdtln gelegen,
daar lit ver
jQ(
80 J......,
Datnen heb dat o;r veel ....ul eo vellen Uit &-- F~
IgQ6
Znid Afrika aldaar bereId \1 orden
/'1,000
Al. belaogstellende
DRmen de be;ottere
van de verJlChlllende
,fabneken
m'J In hun
Boofd Kantoor
Mabaeabw7
,.ertrou wen en wezen rul) op de Ich:uie tO
Hutual"
Telegrafies
Adres
nadelen onur
prodoltten,
hetgeen.k
all
DlREKTEU REN
m'Jn plicht acbt OUZ8 hoeren
meetedeleo,
A. C Koob CV oorutter), J A. D~r.
daar er ook heD een d,tnst
mee
bewez1n
G J V Loubser,
J G Louw J H
wonlt
De Afnwn8e
WOl E~ VELI EN
eBn h,erond.".o
roem op de Euro
pts. markt,
dooh
ze behalen
DIet de
boogBte PrlJtell om de volgende red"nen
De wol wordt
Diet gO<>d geDoog
gesar
teerd
Meu klaagt.
"Il.,.. door elkander
ID de baleD get!tap~
,"ordt
ID plaata
van
Iedere llOOrt afzonderhk
\\ aDneer eeD
boer de moelle Deemt de ... 01 (e IIDrteren en
de lange
gewnde
eli scliono
te merkel!
met No I op de baal. n de avenge als No
Il en III dan zou de wol een derde
meer
waarde hebbeo aL! wanneer
aJl"" teznmen
verzonden
\\ ordt
Natuurhk
heeft
bebbeo

.at

L W V ~ A J Boose, D J_
W J'~teen,
J P Malaa.
LW V ,D
W KrynUlJ ...., A J Clu&.pP'D1, IJJ
v .. n Aard .. , A. •
..
\' miers
T3.KKEN
Manus,

MaraIS

A

Oudtahoorn-Telegrafiee
tua.!
BMtmrder

.Adr...
J JP

Kg..
••

Kock
Adres
"Mutual"
,
S P H de Villi ....
WOro8&ter-TelagrafLM
A.dres
• Kntual
Bestuurder
DADlel Bied.
Piqu(}tberpTelegrafies
.Ad~
Mn
tua.!
BestnllrdE!J
P J A 01t-.
Paarl-Telegrafies
Bes-tuurder

hoff
BRANDZIEKTE
Kaapstad-Telegrafies
Adres
u Afrieen grole IJl v loed om de waarde van het
Can
Bestuurder
P E d. W-.
prooukt le dOOD daleó en daarom •• het ID
AOENTSOHAPPEN
het belaDg van teder IJ boer ZI]" 8chapen ZO
gezond moge"k te bopden voornamehk
bIJ
Agenten ID al de "OOTnl\8Ulste stede.
I!CheertlJd
~ lel alleen
met bet oog 00 In do Westelike
Provlnme
wol maar ooG: 7~Jn de vellen
slecbts
de VERZEKElU~GS
DEPHtTKHE.'IT
belft w!l3rd van een gebJk "el geheel
vri)
Brn.nd verzelu~rmg
aa.ngegaa.o
op ntllvan brandziekte
De waarde van de meeste
co V&Il aJlerleJ
aard
tegen
de lAagst.
velIelI wordt ID Afrika
mIDder
gemaakt
lopende pnJZ"n
door de slechte
behandeling,
E6rt!tenl
Verzekenng
vsn HooimiJten
e. Boe
zout mcn ze OIet goed genoeg 00 JD plaats
reD Produkten
een speo .. \hteit.
vao ze te spanneD, zo dat ze hun fatlloen
VOOGDIJ DEP ARTEMENT
DO'\D1':RD\G
Zl Y~\RT
&0 g~ootte
behouden.
worden
re dlkwl]ls
De &reddert~
van Boedel:s,O ...onna.door de ,. arme zoo bi4lf verbrandt en wa&!"
'" oor rf>{ ht.pr
L 'Un'1 cp)
kingen
\ oogdlJsohll4'
Huwel,Ukoa
door""
ook kr'Wpoll
Ook ZIJn de meeste
LiJnri
bl) heL .Iacbten
"01 galen
gesneden,
of tr&kteD, en hIMo!:reD'te &edem,
RMf~
F." KOCH F." BE" ~NDF.R half door ge.lm.den, eli scheuren dan zodra d3Ue vn" Firma 8 en Maauelt&ppt.J8n,
v'
en Algemeen Trnrt en Agenten
Werk
ze bier lIIt!l:e8trekt worden
ondernomen
D.t 'lVOS n nrpltkMw
voor de finale
Deze felien
zag Ik zelf Ill, loeo ik ze van aDeriel
Inrotv6l1tverkL'lnng
V:l,.fl vAMVeerders vergeleek
met de beter behandelde
van
Gl'.~UWHEIDS
TAK
"""del
\dv
Burt.on
,ersch"""
voor andere werelddelen
oe falmkant lelde
W &a.rborg voor Eerhlrhcld
OprechtJe potltl(}nerendp
kredlteuren
en adv
tot ml)
Geloof mlJ jl ..
b"ld
en
Getrouwheid
van
V OOI!d"D,
ll<'nJ .mlll voor respondent
Respon
Lilrwlda.taurs
en Admloistra.teurs,
~.lteKAAPLAND$E VELLEN
dp,,! WRS bhJkens
d" peW,,) £19 schul
kutellrt!
en Exelrntenrs
Datief
CuratoZIJn ID IIw&ht ... t v~1 bet...
dan
eDlge
dig aan pohtlOnnn$sen
en ha.d reeds
.en Bo'DI, BalJU"
Landroeter.: Bestlmr
a11e('l) door
Vl"Of'ger ZIJn voo~nemen
te kennen
ge- andere llOOrt der wereld doch
dert! en Selrret.anssen
van BankeD Verde slechte
behandeltag
UI de waarde ODi
geveil zIJn boedel over te p;evell
.... kenng
en
andere
Maat.sob&PP'lJ8.,
atreeka
30
pe.-ceot
IIlIJlder
Na het
horen
nu, ,dv
&npIDIr.
Afdelinwr
en Stedelike
RAden,
Klm••
De
lezer
zal
illlJ
toej(eveu
d...
het
ul
ter
"Hd dp npplJk"tle toe)l;estaan
en aodere
be:>mhten
In drenst
V&ll Pirhk &AIlZlWl van eDI!! arbkel
v6t'1 ertoe mil. "n Puhh"ke
Instelllngen
PE1TI'JE REED
bIjdraagt
de koop lust op te .. eUeD of te
f P MARAIS,
Dit wa"
n a.pphkatte
tot <J bsoluu t- doen
verwlDdereo
BIJVOOl be6ld,
biJ
Sekret.ana.
verklarlllg
\ an f'en nlle nlS' ondor de wncbten
hangt het vllt;l nn de V .... pa.kklD!,;
, .. rlaten
Lnnden
W"t
Adv
BenJJl.- af welke priJS betR<lld word!
De- Z(l~e
lTlln versch""n
v lOr apphkant
'm a.dv
oaamde • nnlldllng olf teuch
WAun""r '!le
(,"rdln"r
,oor
rf'spondenL
ZIJn lord
goed IS, luw ~OI1ll! 2de kla.o WKr~D een
!'!Chap t'RJde
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keu rll~ genomAn te betere PriJs doen bekomell
dan hte kl....
b .. bbPn van <l .. lokumenl<>o
dat bq de wanneer het UlRI"n
Du.r Mn latrOdU:Qe
brr'W ~
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fau de laatste fiJn
~ .. 1'0late Y'&Il & bo:uda" &0 bU:I: ba ad~
mlo !liet .bsoluut
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~
dOO'!'Q Mi~
om gttmI"'.t .-an bet ....
dDt • p.r<kre )(p!'""hv·1 k .. st 9.ppen kon
WaDne<!r een IlLlId e.et"@LeelJ,locate naam
~~woro~~\-w~l~~
d...... g..daan
vord .. n
1.011d.. r tp dag
be.tL op de ....ereldr:narkt
dan
valt het
be",",
.. koe de- wereid
WUn'Hofort
DJ lol ta
vna:rdfl'll
.waar dit to v6rao~eu
D:urom hoop
"~JmOV
litn lOb Lw.\. v~
PRTITIE
BRl.MAOOMBE
~
• a e!1I tel ""'
tI ja
~
Ik, dat dese vnendf'he
waarl!Chu .."ng ...
ati&W.. om UI ~
.,)hf'
~
emge .~,
toe
zal LI/dragen
<tlt onze .A(ncaan86
~dv
~Iexand~r
vf'rschoon
voor apph
Ith<.b_
bandel
of
uItvoer
JD
de
rpehte
baan
gelfld
""70000_""""
~
p'u
....
~
do
<l.
~
ka.nt en ad" P Jonelt voor ds respon
wordt
reed.
bewe""n
>;IJn 01lUl
dent
produkten
Hl kwautelt
z.eer good doch de
FIet bleek
dat respondent
een V(jD
.................
~~
..
Ilr
bI!b nn alleo o¥ft' <lt' P1eSie
wft"e}d
eeudc
ze verzonden
wor
nl'
t"t
.".h,scbeldmg
tllssen
tafel
ell aard eu "'jUI, "aarop
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Of.

-. "'~._l_.11

Zo"'.

bed tegOIl

applikant
had verkregen
d .. voogdij
over de lunderen..
Apphkant
be" .,.,.,.de nu d:lt "-p<>ndent
Jl""n g<"sehlkte persoon
wa .. om 'bet !,0eral ht (e honden
over
de kinderen
ZIJD l{lrd.'OC1L.'tJlw",gerde
de awlikstte
omdat hot gew",,,l,
WftS
dnt ]Dng<' kill
ti ....... biJ de m<>ed.. r bl",eu
on omdat
pr niPt WlUl be.we7.en
dat "") d .. kill
r)"rpn .erwaarlOO!«l
had

ffi'"

~20r~:~v:.~l!~:n~~

dCil laat neg "eel to Wl!f!se,n
Burfurt,
28 Feb
1907

over

.mnlt1m

van

,erteSl.e,g..

... "... n~..;;s::
PROBE".

PNEUlfONlA
Deze !!'.lekte onUitaat
altiJd
door een
koode ol door eeD a.an,...l van lOflu_
Ch&mberialll.
H08I't
Gen~lddel
ge-

noost dese ~st.etdhedell
spoedig eD
pt elke netgJng V)IUl Pneumoma
tegel!
L--\.Zillt""S
E:'i
~"'-nEltEN v. BOF. Het 1"!1 voora.l. vern.arltigd
voor deze en
DEI
L -\Z -\RlJ<: loiN A:.'<ï>EREN
derg;eliJ.'ke kwalen,!C!'Il men bn "r altiJd
D"" .. mak ,"prd t"oorg8bra"bt
op n -.p ..ertrou .. flII Wllrdt <mlral TNkoobt
---{AIM.)
k,~nnl'~gev,n~
V.3D mot..J.e wa.arblJ
~

1_1r "",,,
~

• - ..

HEv

("><1_ .u- _
__ 'lt.4"'_"'"

IL G 10ft
~
<loo'__'

J. BACONy
(Vrooger
h.&odeJ.sret!:lg6r
v(.or Van der
I.ItJleoC<.),
geertal .. Ag.nt om lil Le k.opeD
,cor
blll.oenla.ru!se
KJlelJle'"
Untvangt
verzendIDgeJJ
l")l;r1!nl .. o"t.1
.. tikren
en
Produkten
"p K JW) """,e,
~ Sl.tffield
Kamers,
hUId
ru
2(, Ka 'pruui

B. !IL Tb_n
- Boedel L. Surrari..,
-Kaapse .f~ng.
J.N.~-B.P.B~

ft
>

MIDDELBURG, K.K.

(Vervolg van Lls, 7.)
Middelburg.
22 M.aa.rt_-Op de Ter·
I,&rlénng V&IJ
glstere.Tond
werd een
motie van dil! beer Cloete (Montagu)
aangenomen
ten gunste van een UI te
«ttdlen ondel'llOOk om te bepalen of Ii&t
vervoer te Triangle
staue de bouw
recllt\"aardlgt. van een !i.lll.&lspoorspoor1ijn, of anilers straatlokomotieven
te
laten lopen op dat ~te
.... n de
Wde
ng ru hl.'t :Montagu diatrikt,
dat vruchten,
<lllrdappelen. enz., pro
duoeert, en dat meer sou kunnen produoeren, indien betere faclbt",ten
"
bet TerT1)6l' naar de booldliln'
..,or
den.
• . ~on'

PurL
J. N. Baullnllt.ellw-J.

IN 1864.

L. I'ec:bter--

PUoI'I.
KUS'l'ING.
M. 8. E. ~~_..
U aioudale,

\

Áo

C.C.

Ku~-

_n

ALGEMDN.
T Mos.lI-Dyer en Dyfll_Tranakel

DE SOUTH AFRICAN :DHEMlnAl FACTORY,'

.., £8,228. a
... £40,000 0 ~

("lJlCK'I~~r),

Vu der
Blomerua. .
, V e,lui
afWe:dgliéid
un de .. krfItaria. ,,'
•

~

• Notuléa der Tango Terga&.mAg
'-n en goedgekeurd.
De ~erende
sek:retarl! rapporteett
_
kontute
baJ&Da no. £133 19-0. id·
Wegl~
rapporten.-De
ÁP
(Z,uld AfpIkaa". Ch.ml .. Fabf'lekt.
weg. Ra&dalid Blómerus ~rteert
KV'
de Sp_wfOllteua-Brlt&totnl
.eg in
~EUITVOER.
goede; CIf!de. d.od1 dat hi) het. ~erige
IKaap
nlst ~nspekteerd
had.
.I"..(.AG VAN DE HI\NI>ELSKOM·
...
LIe- • v.............
Prieska .eg:
Raadlllid
Van der
19 YA.\RT
...
T....
MlSSAItL";
Fabriceren al de TolgeDde artikelen eftD goed. indien niet V'&Il beter Verwe rlllflPOrt&ert .leehte pJokk.eD lil
kwaliteit,
da.n
enig
artikel
dr.t
geilDporleerd
kan
"orden:dte
weg,
op
de
Bralainer.
bij
8un!l1'
Lonoon. ~ M.aárt, '07.
\
lilde. en bJJ een plaats, waar de Ercil·
DIlUlKTBUBEN .
Ik u...b de eer te berl~bOOn. dat, heeG li' C St ...
Bm t6-F:
.. POLISM," !WAm.
'''UINE ICIIO, ••• IER, ZWAIITEdoune .eg afdl'Ult anderk"nt GiImS• De lo
llfJellDS.
~
li
~apse
n UI ik soen volUOt>noo tiJd l,;a.d OJU Je IITTAUI ,an.al
De WelEd. Beer G W. D. RU9T.
bok1lam. -Dealoten
dat raadslid Van
per "KIJoonan
Cw;tlé
op 16 Yehr . • IIlUtR .......
n-,lWAIITl
• IIIU1H WAl..... TUlI'I, YLOiI der Morwe de wei. bij 8unnYSlde spoil
.-11"l1uon, de ko-operaueve
J D J
Voon:Zt:tec
OOzt'n..ling to beba.nd<-Ien,
ul de leden van 'het kon·
eu.. - ,_Paarl
Afr:Jna05e Trust uallgo"".rtlo
..
..".,
..
u.OUVIIWAt,1IIUIIt
POLnOIll
WAl, METAAL"POLISH," CJ ... I laat repareren en dat de we&'
De
Wel.Ed
Beren. N. J. B. Oraen
d toe reken
Sp,
Bept ~PlUIJ'l.
Ik: kn n ~Nkl ar en,
ofschoon dIt de
partJJ de slecbte plaats nabij Gems~D~ Zater ~~u.n
W V , .telde voor,
•
L3rmell--SwnDlE',
Boord en Co....
r, Dr A. j. T. Roux. H. J lil de
grootste eendUJg Wall
o.nt UIt. ZUId
lTOVI .. POU.... " SlIUlLla .... lil'.,
• "UI MACHI"' OUE.
bokdam._
zal
repan>l"'n.
(l beer
'vef'WCht
worde eeD
Humansdorp
Greeff, A J BallSC)n. W. D lila]h..-be
Afrika "ntvan~,·n.
"'J goed werd ve rDaggalontein
...eg: RaadslId Loots
dat de r",ger !!.
voor een 'P~
J B J Genrushuys-C.
J ..an der J, handeld door de geadr..,,;eerileu 6" dat
A. vr Lou ...
rapporteert
slechte plekken te Rooi'
Onthoudt
de
Naam
n
Cl'pDle~g ~e
r KneW!!, II'..ar ;,_
G"ldo>n'huys-BredlUldorp.
de prtp.en
bevH.d~end "al'en
De
AlJDITElJREN
dam. en dat de wegparbJ bet deel 'fan
Tall
I oe 0,0 I"':, nl andj)l'
unt..:n
.T F '\rJlSSyn-J
C TruteT-George
j!,.jlCl
ooodlOl(
arllv.,....d",
lJl
.,.,n
_r
JI l
e
de weg tu_n
DaggilfontelD en de V IC'
G Ho ..."" 811 It.
terrtlle
RilI\U on:
g Id.... d tP d lij B F Burger-A
B ..an WI)k-O. " De
WelEd.
Heren
goedo kondit-e en v"rtoondt. een betona West lijn niet gerep'lreerd
bad.
de booldbJU
u.oJ W -. a
e
n
ma
sl...te Hrbetenng
III de W1J7"'n..an ......L BrOMiak.
Bij beeft de Eland.sfOtlt.ew.. ...eg DIet ~
Drug
"' ae voor de bntWlkkeling
vau M F l\Iombt'rg-A
D Keytllr-'ber
De Direkteuren
"",rpieren
elk e Din ...
pak.king. D& methoden voor Terdebng
m.pekteerd.
86U
VTucbtbaar durhikt
eu omdat de
U"",,O
dag, ·S TOOrmiddags, In de liOIIler t. t
Brief ~]e""l1 vau de beer Hit.ohahta.nU o.JlJU ':\!almosbury
er korter
F MiJI"r -F W Cloete, A. J ,hho .,lhlef 8&ngeoomen alJn ook Teel vfllEN KRIJGT GEEN ANDER.
t...terd bIJ de vroegere gebruikte.
uur. ID d.. wInter te 10 uur
cock. met betrekking tot de .k-chte wedoor ZOU worden
"Il E
Pl""man-Knap5tad
Pel'?lken brachten op 6a. tot SB. en
Itand van de ElandsfontelD
weg BeDe bt'er Jool Kr'ge, L.W V • stelde }I,lnertoll Est atos, Ltd -~.
A. Mntu:y
80JUB rneer ; peren,
"Bou Crétien," 66 J
Il C :roURIB, LL.B ,
sloton , dat de st'kretan~ ua n de heer
TOOr aan de molle to" te >Degen een
K."p"· afdphng
Er lI! GEEN fabrikaat,
dat zo goed ill 1
Hitoaeock &ehrlJVe. bem vragende I'm
opmetIng ...an een hJn van Worces'-Cr J .J P de Kok- \ J Evan
Grellnen h., sa., 78. 6d tot 8s pt'r kist, peren,
Sekretarie.
Clspp» F, ... ourite," Ss.. as., 86. 911.
met de opziobter ..an de raad over de
naar V Ilhendorp.
om u.ter aangeBlo.
_Uudt_hoorn
tut lls êd eli 125 , pruimen. 3& 3d.•
wcg te gaan en aan te wIJ-en wa.t daar
ten e wordcn me t cl" Calt'don IIJo. t er
A "'olff
L KI ass - Ouutshoorn
en bl] de dnften n-odig zal wezen. en
,1-. 6d, 4s tot 58.
.iïI de beer T\'lIehan, J, W V ,voontelJl{ Prcsent-> 13 D Godlonton-Gflqua.
1
KOLONIALE
do r~
een raming te .geven v.a.n de
de no" i n de mot u: op te npmen de
InnJ OM
DE ZI':N1.HNG
P1<:R "AlUlADALI!l
onkost en, die nodig ooul1en zl)n voor
"'Pmet~ng v an een hJU Tan Oudtshoorn
8 Hoch",bilJ
F .J Pars<>n-KnapCASTLE "
BM10teD ook dat bet
Fabrikaten
verkrijgen
kunt van uw de r-eparutaee
uaar LadlsmJth
st .d
Indien gij geen van ooze Briefkaart
reparer"n
der
driften
oT"rgelaten
Na Iangd'1Tlg., ""'''prt'kinJ?; ""Td een TI n,,,,"",, " G K ..rk 10 Zuid Afnka
Daar een van de volgende
De "",ndlng
bestond
UIt onge ..eer ~aga~ijnbouder,
warde aan de "OOl'ZlttAlr, de beer Tbezendt dan een
MAATSCHAPPIJ.
amendemeut
,<UI
,le
beer De w.,,1
K ,"potod
0.500 k ist eu vruchten, zlJnde onge ..eer
rou en de ..,kret&rls. de wegpartl] bet
L.W" ,,,ang~n()m,,n
teD cftelcte. dnt
K'lSTL'iG8
de bel ft der vorrgo zendillg.
Het Fumas :and er e w"rk aan de weg te doen ID'
het kongro.-; ton (tUnste L' VI\.I1spoor
J. T 80fm"yr-B
E. Steyn-RI" ..... · spijt nuj to moeten b.mchten.
dllOt Ik
WIENER & Co., Bpkt., Lower Burg Straat, K&aJ.'Stad: Groot- tussen, na tMUgkomst "".Il de VOAhnrr;
KANTOREN
weg ultbl',,,l!ng
en opmetingen.
doch
III leg"nstelltng
met de vorrge maal
dal
bandel Agenten Toor Kupsta 1 en Westelike Provincie.
weg
_lUlt
verder de Z.I"\;; to laten or er
.1 Fou. bo ~J
.1 Gre .. e-Robert
zeer teleurgesteld
werd over de WlJZf>·
KERKPLEIN KAAPST lO
Bne! gelezen """n ipOStkantrakteur
staan t.lt h.. t cr-: tlJdt'n an nbr ..ken ol P
waarop de ze 7",odlDg op do markt werd
'ou
S. KEMP & Co_. Groot Handel ~genten
Toor Mafeking
eJl Loot6. klAgende over cle toestand V,.D
w&D'De.er
lt
parberne-ot
JE' 3anJ~
va n
M
ulder-OarH•
J
J de ~ok-B
gepl:UltRt
Zoals get""'Jl wordt. war"n
de Voeburg weg.
Be.loten.
dat de
P K BUI 141.
Telelooo 110.
Rhodesia.
I
de bJn"" n",,!Jjl; "ord""lt
hoorn
df' pn"...,n sl..cht en om d" een of lUIbandeIwIJZe van de voorzJtter. dat 6IJ
Telégrafie& en Ka.bel Adres
Het
kon~'Tt-'5 wa .. U'n gun~t~
van
dere redell noodzaakten de gea<lJ'688>l'Orde wegpartlJ o...er dIe weg heeft gezonB. GUNDELFINGER
: Groothandel
Agent
voor Transvaaal
" FIDELITY 't
een boger" 1»,1",tllljl; op d""s.
De bedell d ..t de g"hel" zetldlD~. met lilt·
"~vage - Wm 8pilballS en Co(Pretlident Straat, JobanDelburg), 0 •.1:£. K., N at&! en Delagoa den. worde goedg&k&urd. en dat de
spreking
o, ..r
""n dlamantbelastlDg
W
~ondprmg
v
In
kiel
partl)"n
per
..n.
Weg»1Irtlj
na.
bun
terugkeer
..an
VosKaapse .lfdellug
31 M.a&rt, 18.6
W',elh' ""TIl op 'daanuag
Het te.
wordt vOOn.ge1lO~
Opgencbt .•.•..
burg w..g de ElandsfontelD
en Da.ggaSmlth-R
!..ong-!\delftld.
Baai.
toons! .lllIlg6 kom,tro ,hoeg ml) op een
fontellJ
wegen
!>ou
repareren
KO ""fRA KTEN
M. J. SOLOMON, Groothandel
Agent, P08tbUl! ~06, Kunberle"
z<.l,~re hoc' ""Ibelt! \ rum teIl voor ..er
Nl""'" JWil'Sfon't.et.n - J'8kba:lslru.iien
Kápttaal
.£20,000
Kaap
-L Linngl!tone
Iwop >1' de IRntooust"liing
te kopen
...egen
RaadslId MaraIS WI. dat die
VERBAND LIJSTEN . L Friedman
R.eeerVeFonda £l38,l>32
~ .}.Hf' ~T
RChlk.kln~("n \\ aren getr(}ff~n,
sla<!
'Wcg 10 OI'de IS tot IbIJ Smouspoort..
PondJlen onder Administratie
{Il.lr
'Ii IJ
Ar g-N'n voor dit doel recht
F KMkhrun
Tl L B""'AS-Kaapstad
V~ndaar naar Bntsto ...n beeft hij niet
10 .\t \ \l{T
8 J Rorn_~.
E Harebot t le- TIl abn _trt",k< ,an t!e Ul~n,..rhruldellll\rs ha.cl
boven £2.947.0~.
geinspekteerd
HIJ geeft aan de bAnd
:>Ichu, O.R..K.
d(~n ont..ftnJ!;Pll
Onlstrooks
5 uur
een aard ..arkg,at nab.j D& Put door de
1\1 lO"ltiaf(n,ulIIdJ.,,,, vrOf'g Ik de f"roll
beer Vermeulen te !..ten repareren
Eon applikatIe .... n de pnnapaal
'n&Jl
HuJ.-<>" "n Co tt·l.fonles ml] 200 kB' pIlnappelol, welke worden ungeyoer4'1
flotterkraal
weg
Get'..
rapport.
J 8 .\.u>Chuu>- I:l G H.ydeuf\ ch--·
DIREKTEUR1IN
.
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vóór
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de
heBte
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..oor
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pllbhoke
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..oor
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eD prulmen
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. KJlApow "Idt·llm"
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d
e
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dan
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P
....
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Prokureur,
'lR
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Il
w
uarVOOT
Z1J
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78.
9~
gende vergndenng
Mj mvP."rteren
'1'. 'I Wakt-iorJ;. F' LI a (,iUt'OlI'
V OOTZltter_
prlplen nn 2&. 6d. tot (Is. en hoger'llI.IIube .. ehJlg voor oen ..erhoging ..an de
I~II 6 ..
~ Bt-t lo T"{':-,pl-:.ktl('!'vel,k
Ovoreen
Br",f gelezen
re
de K.a.lldonte,nDe heren Eball eu Cu rapporteerden op
Town
In
eerste
klu
winkela
w
wen
Taak
kolJUlll_,
werd
~elezan,
maar
daar
)u,t.
werd
~ekorn
..n
dew
r,o
"P"edlg
mngehk
Harry Bolus.
F. W )(ills
Bliiuwkranb
weg -Daar
de ~r
Dil
H. L Lll""" C \\ HaT\'(>Y
Purt Fl, II dezer het ,oll'e\ld<
1.~ vf'r7,e.nd~u)
doch
de volg~nde
JDor- p'Jnappelli TOOr lOa. 6d gepnlsd
zlen,' departorueDt roow, g"w~erd
had
OUl
PI""."
ao n We7..lg was. werd het hOln
Edele BJ.
Dempers,
:r.a.bt'th
\'t'ol-De
I1IBrkt \OOr g06d~ 'Wol h nog
gedurendo
~•.n ,,,''tVIDg
il< ber .. bt,
dllt geen ..loch deze pll}Z"n IWlggen DIet ..eel 'felfh<>glllgon van sal.answn
du Pln .......
I ..
L.W.R.
B,
M. Arderne.
vergu
nd
de
raad
toe
te
spreken.
BeF C ('Ilb.'r'
sterk eo pnJzen worden good gehandllsufd.
JllM men soms UIt dezelfde kist ee:J bet lo(><'oda fmanciële Jaar toe te ken· sloten. da.t de rand goon ge'1'olg kan van w~n
"nHhlf'U
m~el ve-rkTlJgba.ar
waren,
o M. Berna.rd.
E. J Earp.
I<Il1lth
BPndebela..-tlllg
...
bterstallig
Op
maar de koper. s<hlJueL ~een zIn te heb d"or "II." was' erkod,t
ncn, Iwn de v",boglDg tans ruet goedge- geH'n aan de petlue.
Zo".!s Ik re«ls pIJllappei koopt ..oor Ss en 4a.
C Wali<Wr~"" ' "nJllh
lJ",,"'·'
ben JD kurte. Jl;eLreklOge8ourten, ""arIJk
De MAATSCHAPPIJ
neeDlt de A...
c-{}rdt:'r
Vt2'f1LiIJH
\\ a .. nUo:-l
tegt.'D
heDe tweede sending
llTrlyoorde per keurd worden
Verd"r wilde hl) weten of hl) ..ekere voorstel van de heeT H:unma.n, gesek
p_ J l'lt'n.\HT
:\
l,
Kl:'"rk \"":11) (. <1\ot_~
deU' soort "'0118
nIl oon k0DpwRar
In de
op %idh van Boedeu
e.
lupheilk la~ .. prlP,·n ol' de lIIarkt .."r "Dun ..egan Castle." en de.., p'Jnappou
ue "oorZItter ber,chtte dat sohete- w"g op ''Sandllondg Vla.klte" kon ge- doo.r de hoor "an def" Borg. besl9ten dat mlnlsttaUe
dOll
t\llt....do'1
worden ter m· EigendODlJllen als Exekuteoren.
IlInrkt
....aar 'fIUl~
'('raag naaf Jl-!
ko. h t
"b VN'I illot'l!e .Iaagd .. Ik er ...... en nog kleiner en met 110 getIODd pllUlnen Toor ..orgro~,ngen
aan
de bruiken. JIlJnde No. 4. welke de raad w"ttlg .. lItaj)pen ~&D
Adm"
CUIr
Dordn,,- ut On lt rhnl'"'p n·Oi'"
W.
..chOOI werd"n ooreJd. en Ds. H. P. van oo.,loten """ft met te laten s]ruten. rordenng van llI",t ~~ tIjd betaalne hon- IU8trlllt.eura. Voogden. Knraton!,
\\ IJ n ,tt-'-rfG
Jo \olg~u le marktpn)z€o
PIndelik
III
lU klst:Rn
p{'r'J,l~u"l
der
Tru&Ver
})\Jrdn" \It
Karoo 1'! waauden
gesortebrde
~cheer
firma
Pe3r~(lIl"
(ti
Co, ell 19 klSt.eU TBn pH.I.JZEN BEHAALD VOOR KAAP
d.... Merwe .u' de h ......;n Jon('S ",n Klop- ,,:op ""pnde.
dat ,"IJ'lI WOII dIe dag tlebela....tlllgen. dnar ~e .tIjd Yall de ken- tees "an Iu.sol"t'eonte BoedelB en nll<ler
B. &W) \ltrul III ..00111- D \ erël.,JJ
""I. i ~d LOt
per I~ Karoo. 12 nllU\O df" firma DT 'ft'r l ti Cu te l)I:'komen
Bu"elika
Voorwaarden,
lna~ura.
01' VH.tJCHTI':N VERZONDEN
PElt per werden blJljevoogd tot bet ~ool
nn!]~e<1lOuden WE>rd door d" MSlstent Ulsg<lvmg. door d" ~nza.m"'a&r Ul~.
R,,.E'f-·W
deu ,)ojl;tl!ork"nle 8t I,oo"el. 6~d tot,,! i AIJ ,pr!!:,,1'Jking rl,'r vul!'t'nde pnJWn
\\
Bo\1\\tr
Reee,yers.
Agente.
• ARMADr\LE
OABTLE"
sub-kouutet>, reeds .lJlJlgesteld om pLan- rt'!Udent Illilgl<traat te De Anr, wegens ven. verstreken "'. len dat bet aan de Ge ..olma.cbtigden.
B Bon\\1 r .... " UJOll (~
1
per
Il.
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1311000d
("n
tege.
'1'001' I ngezetenen
en niet-ingezetenen.
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bor~ >- C (
\~ lilt,·
I..ten
te
t-l,,,,,,,n
4>£
do
Terrolglngen
wol
~ld
tUlolJ
f><'r
1\,
Zand,·I.!
korte
w,,1k,
Ik
Illels
kon
kriJgen,
;t;a~
he'
Likwidateurs
vall Maah;chapplj6n
op
J Ill.-pard)lf !CI"",n pruunen
36, Ss. ;ld.; 36 aall h.M. onder..,,.. depnrtement
..oor te nil lOOi. omdat hl) d,e w"g gp.bnllkte
M. L r (. !III'" '" H
woi, 5~d tot lid pt'f lh ruwe (>0 gl'kle11f
Olf-\t moodtk Tallen WIJII \f'rbMllIg
tf"
Aandelen TMl Firma'a
}l.ealoten. dnt d6 raAd n,&t In 8UJ.a't I. kmnln",,1 of "rVIel !'lullen ,"IJn
:1. , 35. 3.s , 25 eli jg. l!s .• 28. s... &1, 1000000""n
!)Jt ItoTlJlW8
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~,,\ ti p'lll I!\!
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lwtr<>-k
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(}EEFT
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Et.rste
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20,
J..
gegeyen
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te
handelen.
.,..n "pIDIe te g....
ven omtrent dIe wak
W R p j lt ,)•• \\ Woll (. " .. II"
door dt' 'r"n Grond Eigendom ell OnderpAnd ap
geklellrde ban)le lid tol ljd ~er II,
kklnq 1.A._'>lldlllg z" ~,·hl'~ !l(){l£>loo:-.
wt'Td
"fwiJklog Bnt8to ...n-WJtfoIl'telll wejl; b,_ lo Roex ell ~kondeerd
"ppel pruimen.
28 tot 40, 5s :.....
ue YooT7'ltwr van bet nnanm",,! kooud!
\1 ~ nl< ...tdH'
\ ellen -l1e€1l
\"er!lDd~nug
10 prijzen
opg"'..f
lt'
rcl
De
hOt'r
Hud>iOn
aut·
HypotLeken.
belegd ,Kapllt1lAl, koopt
_Besloten.
d",t
d,e """,k oV"r<!tn tot· !re<..,- V'd.ll dpr M.. .-..x» en aantrenomeu.
\\
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Klfk
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prulruen
mItre
logde
'roor
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fmlln",elo
.taAt
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W H I' I H.I. \\ '0- "' I ~
d.t
cl
...
res
mft{t
bt;vlCht
w,>rde,
dat de en "erkoopt Grond en ander Eigendom
Sch.ap"cllen
Karoo lauge wol.
I per \lo oor ltit:" op miJn vnlU~ h'PlornLr<-nt,
2.1. 5s 3d, 28, 38 6d , 30, 4a. Cd, 35. hot halfl"&T, g«1Inchgd d" Slste Dooem· dat d.> mobe omtrent hoofdweg!'n bePit~Jlaur
h,~r"::l
(,
'lfll\\Ollrit
II> hIT,,, kurt. r,~.\ vr Ib Kar,,', 1'"ltraad
vnn
men",,,
i~
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er
genoeg'"ame
gA J[l( .....,...t (;t.heel en lil tevrNiPfI
z.lJD 4.s
her 1!J{)(i
... n de staat 'fO()r de baten en hnndeld L~ ge'"ord"n. en dat de sakI'("VORDERT
Verbanden.
WiSsela ea
~l.alf! ,IJ Ir
tilJ })4 r J,)!
h1.11X
b':-Ol il" lur i,
!
1wr mt to dt~ J1n11A."1l, t{'I17~lJ ~(\ vrllcute-n
op
andere Scbulden ,n
t.m. ondennJI do zank voor do mum· plaatsehke vraag ..., !lllll naar beender·
J B 'I 'Hl dfr \'tr"I~
\,r1k:-H\.I1"'(C
COC
William peren'
20 lot 24.. I....ten ..oor hctzelfd .. tIjdperk
Ib Ur",,' Id lange ""I 7 fd tut)ld per d. f11n.r\:"~ tPgt"l\.
m...,1
voor
yOO\·oedIJr
doel9lnden
voor
rlP.7.f~
pnJ'l.en
kunt
ZAMEI,T
HUISHUUR
.n.
Interelrt
:h,
15. 3. :1<1, 18, sa 3d.. :!{,. 28.
Er werd t-IOWD om n.a.nde beer E J clpalltelt logge
01\t1t'rl
(r l ...t 'II
\", ...ur
\la lt
It. (.ra .. ,I'\ kMle 7ld pH Ih G'a"veld hr,~n t- n I"_f\[ h{·t pnbll,·k
ZP n)(~t
ko
nrl"f ~ele.:<,n van d .. h....r J. W 8 WlHI.rOOrgvoor oon Iagent om de voor- op VerblLnden en wdere SE>kunteiten,
id , 24. 3.s 6d , 24 tot 25. a,. 9;1
Bruwer de IKJm..sn £"2 5s. "'Jnde l!Ohool.
&-,"1
\1 I Ilni ...'"l \
h..... ".<ll~rt,
60 per It.· (,r"","I<1 peil" }")( n '
Besloten, ~<>SOhrevenmUllmll~ hooveel.hetd van 5 en doet' leOere liOOIt T1UI Truat ol
Rhodes Fnllt Fa.nns William peren·
geldoD VOOTzIJn won ...oor bet kwar· ..aD Boorden, Brnkfontew
.1 S '\1 ~ In tli t \\ r" I
Gld per II u'HtaarJ •• hJd per II
b_
DO' ,olg. nJe prIJzeu werden
25. 4s 3d , lG, 4.8 Sd;
24. 4.8., 18 taa.!, ~lIJdigd
de Slate I)('C 1006. tA.+- dat de sekretarL' bêJll vmge of en TOOr ten '" voorraad oplte slaan. en dat bat Agen toobeBigheid.
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~-r 'l·k
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2. ij I ~H stu. KIWlp.'"kleIne, :l. td ppr
Q W STEYTLER.
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stuk
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l~ 3ri pt r ::ttuk
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,",nen gedurende bo..engenoemd
kwar·
8eitret&ria.
r..\ :-.lï"G'
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4-- 1\,\
tot
r-... qd per kIst.
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8 .I.. I tl1 L II W II. ",Irib
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WEESKAIIER EN TRUST
hokken .' >:or•• , 8d per Ib
Raadshd BI(JIJleruR !\,oOnde aall. dat o,'erbegro."d I~ m1 bos ongesclul..-t om
,I
(.<,m<,rkt (P) e:tun wtgezochte
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