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1800 VEREN KUSSENS

~EIIEalE SCHEEPSWIl' JlPllSE laTTEI t/-
(Op aaDvnge worden patron')n toegezonden.) PIl n. .....11rtffII lilt'

.- --15-siu-1111-1W-UI-' g-II-L-'I-'U-U'--.-,- ..-2/-8-------- ..
1

.:::::~.

e VOET BREED. .. StIf
(Op a&nvra.ge worden Patronen toegezonden.) PIl TUIL ' , .. Is,........... "ko:'---------------------11,.

27/6
m

&6 101.

MAILKARREN. MAILKARREN,
aUQA.T •• YA. L.A.GR DUUIl.

DIT II.lUIIT IE.TI VOOR"BA.V" I
OntweJ1)8n op aanvrage.

• •• ... ~. ;

met zijn. kr_acbtige.er- \uit.ték~.
Ié~oonr dromende kwaliteiten.Uw handelaar ze

- - - grootten voorradig. - - -_._----------------------
EETKAMER SET VAN 9 STUKS, .£10 lO/-
Bekleed met beate Kwaliteit Pegamoid

Dit 18een Dna, die niet gem1at moet worden, daal' deze
Setten zelte, & t 5 waard zijD..

IDe Paarlse Afrikaanse Trust, laataappij, BePertt·
VERKOpING

Schrijf A8)t!blieft om onse Koop uw )[eube-
Geilh,.Lreer<!e KAtalogui leD. direkt van de
He& kooit u niet&, eD bet il '.
zeiIor, dat gij er belang ia Fclbrtlt inten, . ft

Rit .t.IIlen. bespaat UW gel~.
r-

PUBLIEKE
I

i

A.ANDELEN· EN
1 '_. A'PDJE.,LIJCG ..

MI ELIE,',:..,PE·LL.E

AII"_~_·-_dt mM _..-.s- de
meeetli 1""P9Y"'dI.ghaI~ at-~.~ldO_""_·
.oonltk toezkJ'rt ,an ... r..-_.
., THE LOUVRE tt, Plill Strut, WPSTlD.

Cleghorn & Harris, Bept.

-VAN-

: ',' ;,', ~'" . _. " " ~ '.' .,
17 V~hillende tijpen en:grootten'

Zijn nu verhuisd naar bun nieuwe Magazijnen op de boek van
Loop- en Kort.emarktstraten.

IIBlack Ha.wk"
"Clinton ..

~80uthem •
".Diamond "·No. 1'4-1.
., Di~ond tt )(0. lij-
AV ., tt
.~.

"~ianOe ..
II Clipper ..
" ~:nncible "

. .: "iigbmiog)~... . .
'c •. / ~~<L" ~} ... -~.'\_ .."" ,,~,:,t, : - - ':"',i.-

"Pearl tt
".; ~

" Favorité "

"chief "
MAXWELL & EARP

DE ondergetekende, all! Administreereode Exekuteur iD opgemeld. .......&...0 ..., ..

Boedel ral publiek doen verkopen op de Stoep van zijn Kantoor, A.
B. de Villiel1l' Gebouwen, het volgende, te weten :

AANDELEN:
400 Paarlse AtrikliaDse Trust MaatlChappij, Beperkt. .s

4fi3 WeBtelike Wijn-, Brande-,rijo-, en 8piritua lI..uchappij, cliie~.ldellzal
Beper.kt. '

20 Afrikaan~ ~ Mutual" Trult en AlI8urantie -
BepeHt..1

10 Paarlse 8peell{I'OIIden Maatachappij, Bepp,rkt.
6 Sheba Goudmijn M....tlléhappij.

100 Nationale Optie Syndikaat.

LOSGOED:
1 Amerikaanse Trap.
1 Spider (bijlrlUlsnieuw).
1 Eel1lte-klas Rij·, Trek- en Bug"'y Paard.

V ragen om een inspektie aan hun nieuwe en gerieflike gebouwen,
die een vloer ruimte van bijna 55,000 vierkante voeten hebbt>n
en welke gebouwd :r.ijn in een stijl volkomen nieuw in Zuid-

Afrila..
MAXWELl. & EARP

Stellen nu ten toon in bun Terschillende departementen en zeer
grote en variërend voorraad Algemene Koopwaren.

MAXWELL &, EARP
Hoek van Loop· en KortemarktStraten,

KAA.PSTAD. Een Kans VOQrSpekulateurs !
Vergeet niet Donderd~, 4 Ap.'" .907.

J. H. HOFllEYB, Sekretari ..

A. B. DE VILLIERS &; oe, AfslagenWHITE, RYAN & Co.,
VOOR

Guano voor Graan en Aardappelen. PLAATS·EN.
A"El'iTEIi UI HRT "ROOT VOOR H. F. ECKERTS

DE ondergetekende, behoorlik Rt'lut door de TrutteN in
IOlnnte Boedel van JA.COBU8 JOUA..1f K8 Sw A.BT, nn H94!ko,
diatrikt LadilllDith, UI ;'oor publieke medediDpg ....DbiedeD

BEROEMDE STALEN PLOEGEN,.....
Licht, Eenvoudig, Sterk
Duurzaam en Goedkoop,
Met Patentgealoten Zand

BELANGRIJKE VERKOPING
TE

G\- .A..DIIEt .A. •

Kokers Wop telen...... o Op WOENSDAG, de lOde APRIL lj}07'1..K:Uatoor
WH IT E~RYAN t& C ." Te 11 ure v.m., op de plaat!! zel,e, te .. WeigeruIi," het gehele' -KOI.iliil'li11l,

Burg Straat, K,A..A.PSTAD. K tb L d E· d
SCHRIJFT OMKATALOGUS. OS are an .gen om,

PUBLIEKE VERKOPING
TE

PIKETBERG.
DE ondergetekende, behoorlik ~einstrueerd door de heer A.

B.UUIE8, Sergeant-Majoor van de Kaapse Bereden Politie, zal te koop
aanbieden te Piketberg, op

-,.... ;-_11".']11" .. _,.""'.17, i

I, ~.lCIQIlD,<l_.:· '

ens.
DENKT OM:de 3de APRIL.

Er wordt op aangedrongen. dat voor de Verkoping
Inlpektie gehouden wordt.

.l.UIOO~,

"D. DEUREN" UJSTIH." CEMEIT, -.' .-.JUR. ..... ...,. ..... 11:1 ..... _..._..:
s 1'.·.· • ~.:,.. ;~\I.. -£ ,r--'

Ib'cbMge Place 1~
",

.'CO. J. VLOK,
Afalager eD Beëdigd TuMear.



I <

'.'

s •,

I;
Il

ï!'
1 :

:

i" ....

~.

j :.:.1'I "

, ...

.Dadelik Benodigd.

IDIIUU.KY.

Botha'l Balt,
16 Maan 190'7.

In de InMlv.nte 1IOed., van
mev.. Anna Gy.beptaLou.,.... -

ALLERLEI.
UITlIlUNT&NDS PBBC1!:LKN, £D eD

boser, £1 'ilootallt ea 10/ maudelib,
4j mi~1 vall 1taaPIad, Ook Ke.iuiDeD
III ZQIVei PIut8eIl. De kua vU eeD
leven.tijd. Moatacae ~~., Bepkt.,
st. George'. Straat ~ .

BENODIGD
EEN Blanke Gecertifieeerde

Onderwijzeres ~oor eeD Priftt.e
School Holland., Eagela, MWliek
en Handwerk. Salaria:£60 per
jur en mj lagie&. School t.e
g:inDen me\ April Kwartaal 1907.

Doe aanzoek bij de ondergete-
keude.

I. C. vAll DU VIJVER,
Lowdon Farm,

P .K. Kamaaoae,
Dial. Queeenst.own.

11Maart 1907.

BENODIGD

BENODIGD
EEN Gecert.ificeerdeOnderwijsereti
'Foor een Private Boeren School te
V ondeling, dial. Willowmore, 4
mijlen TU het Vondeling Station.
Hollanis, Muziek, (Instrumentaal)
een vereil!te. SalariB £60 per jaar
mei wij logies. Applikaties .en
Kopieën no Certifikaieo en Getulg'-
.chrihen, met ol)6lUf ~an ras en
ouderdom, te wonfen [8Zonden &aD

de ondergetekende. Diensten te
beginnen met bet A prij Kwartaal
bij het openen der I!ChoJea.

T. Y. HITtiE,
Vondeling,
Willowmore.

PUBLIEKE VERKUPING

I. d

" 8 0
"14 0
" 0 0
" 0 0
" 1 0
,,40 0
" li jj
".0 0
" li to
n 4 6
" li 6
" 7 0
r. 6 ti
,. 2 G

o 0
n 7 0

A. B. DE VILLlED 1& Co••
Vendu-Administra\eun.

15 Maan 1907.

TbeefODteiD,
Uilenkraal S:..I:"-,~ lal...... blUt......, •

Darlinc ..... q. 1rU. AlllPUtII
---------------------- IIUIII ....

Oautreeka

--- - - --_._-- OJDltn.b

Vryburg,4 Feb. 1907.

BENODIGD KENNIS'GEVINGOnderwijzer Benodigd. OJU\l'eeb
VOOK DB

Bloemhof Ietsjes Hoge Sc_ooi
STELLENBOSCH,

HET ill aan elk persoon ~.r-
APPLIKATIES zullen door de boden om in oot! ~eld, genaamd

ondergetekende worden ingewacht "Katririer en W oJv..," te jachWm
tot de l!!de April 1907, voor de .f' rond te lopen met geweer of

EEN Onderwijzeres voor Stan- betrekking v~ Onderwijzer der ~3 honden.
daard A. Moet ondervinding beb- School te N lellWel'Wlt vanaf Julie Elk penoon, die al. zodanig in
ben van bet werk. Bekwaamheid ~907 k:w~. Salaris £.90 per ons veld zal worden aangetroft"ea,
om onderwijs te geven in Naaiwerk laar ex l<>gles,.enz. Applika.n\en sullen wij gerechtelik ~ervolgen.
aan de klu noodzakelik. Kennis moeten ten minste bet PT3 of
van HollaDda en Tonic Sol-fa zal School Hoger Exunen. afgelegd GEBROEDERS BURGER.
een aanbeveling zijn. Salaris £90 hebben. KatriYJer,11 Maart 1907.
per jaar met vrije kOl!t en inwo- Op last,
oin~ in de kOl!iirrichting. P VNJ

Werk te beginnen 11& de Julie . Á. A Zl L.
nkaotie. School Raad!! Kan\oor.

Ap.,likatiea, !en:~ld van k&- . Van RhijDldorp.
pieën van Getulgl!Chrift.en en Dok- 6 Maart 1907.
ten Certifikaat TU gezondheid,
• uIlen ingewacht worden tot op
14aaDdag, eie 11!t.eApril.

Voor verdere inlichting doe aa.a-
IIOIk bij

BICIIILL STODIHIRT LIJIEl, BEPIT.,DE onderge\ekende .al Publiek:
doeo Verkopen ta

MALMESBURY,

Op loenadlg, aT Jun 1901,
te 12 ure '. middagI,

Z.k •• gede.lte van Erf No. 2,
met het d.. POpataand. WIJn-

hkhul. en Kantten.
Dit eigendom is gelegen aan de

Hoofd Weg nUl Purl, Riebeeb
KUteeI en Paardeberg, eo daar
bet moeielik ia om nieuwe druk
Licenties \e krijgen, is dit eeD
.chone kana voor iemand die een
Wi~n-besigheid iD Malmeabury wil
Opnch\eD of geld beleggen.

1. P. MARAIS,
J. N. E. VERCUEIL,.
Geaamenlike Curatoren.

.Malmesbury,
21 Maart 1907.

.>
lollANlUBBu.a "Il.A.Uft OOJII.
; I OIIIBION ~ JroILDDfQ

OOMP., L'fD."
ItAUAGIIUII. EN VRACHTDI.NIT

Tt18SD

ZUID AFRIKA en ENGEL~D.
V.KT .. O...... TA. LO.DD .AAR KAAP8TAD, ALGeA BAAI

. 008T LOlrDB••

-S.S. BULUWAYO, 4 Mur\ 190i.
S.S. RAS DARA (en Simonlltad), 18 Maart 190' •

V'SKTBO"XB. VU' LO.DBM lUAK NATAL, DBLAGOABAAI B. aBIRA..

S.S. MASHONA, 25 Feb. 1907.
ZAL T.ur 1lA.4I'ITAD V."TUKIO OP DB TIIl1I1uII.

-S.S. BULUW AYO, 16 Aprill907.
-S.S. JOHANNESBURG, 13 M.ei 1907.
P.-.,ien bo~ WO~eD uagedWd mei eeD sterretje.-

Onderwijzer Benodigd.
DEPRINCIPALE.

LadJ GreJ School Raad.

BENODIGD
VOOR de K.arnmelbpruit (P. F.

School) een Onderwijzer of Onder-
wijzer6&. Salaris £40 per annum.
Logiel! vrij. Werkzaamhedeo be-
gonnen te worden bij bet begin no
bet aankomende kwartaaL

Applikatiën te worden gezonden
DUI'

H. T. L...... ~'-'&Ult~L.u.,
Civiele ~ommiaeana.GEVRAAGD. ._

10 0 .. 11 li

6 "13 •

S 6 JJ b •

o 2 .. 0 3
o 0 .. 0 0
66"90

G. S. CLOETE,
Sekretaris. EEN Europeae Onderwijzere. om

_____________ op een Buiteoplaau aan " jonge

BENODIGD lunderen lel! te geven in Hollaada,
Entfela en M uziek. A pplikatiea te __"...-

TWEE Onderwijlereaaen voor riclit.en aan, en ~erdere infol'1Jlatie FrasePbupg. Municipaal
Private Boeren Schol eu te Sl'itakop te bekomen TU Ken.C. M.MoLL, Schut.
en Kareeiolk, omtrent twee en Roodepoort, p.a. VoIbrust, . '
twee en een-half uur van Tranavaal AANGEHOUDBN iarbove.,e- -
Kimberl.y. - noemd Schut, de 'Folgeode dieren : BOVENGENOEMDE PlaaU

o I!(oeten gecertificeerd mjn. Hol- KENN-' I-SGEVI---N'~"-G'- 1 Doakie .~~ Zwart-bruin, ~ onmreek •. 2§.OIDOrpll groot. _; zij
laoda een vereiite. . OrDIU'eeb 8 )&reil oud; merken: 18goed bewaterd, beeft eeD Ultáe-

SalarU £60 per jaar en mj logies _ Linkeroor, bály~ ftD YoreJ1.. k~ Boerewoaia&' met de gewooe ... _,--'!!""it-""'l'"'""' ....JII!IiII!"!'f"Ó ..... -~_.J!I__
in elk genL V" 1 Donkie Merne, Zwart-bruiD, BuiteDgeboaweo, grote Schuur YOGI' I" ." .•

~~~"<D m" bdËËf~~ ~~_=. ~:ati!;: ~~!!!!!!!!!!!!tl~'ilma~",,: ,'ik'
JOHN REES, het doel om de ~. middeleD . juea oud; Zwart-bruiD, niet ge- eeIlowertroaen wordL ............. ,,__ ~~. " '._ , '.~

Sekretaris, School Raad, o~erwegeo om aan huiahouden, ens., merkL ,Qe p!-ta iB omheind eD QDder- ; =:;:;;11, ~.:.~;..::,~iW~~
Kimberley. water. ~ de Mo~ te ~ba1Iea, Indiea niet teYoreIR~" of.ërdeeId in PaddOCkL . !C. #'It"";: .b,w.=.,.:=...~.

___________ eo~en~e.addiemoge lf6i~nIleale-s»Vri· ,éle5de Voor T~ere biesoadetheden. .....,_ ,_._ in!d.~· .
-CU"I, ..TIC"" YOOrge t worden. l.prilllMl7, au de but Krul, wende mea.neb tot. -":__~"".""''''''~ r.tljOfIOa- .-. - :,.'~ ....-. op !ut, om 10 ure " ..... kocht WOIdeD..' GDR. nNG, -c· ..........I . ., .rÓ: .=~=:~...=,.......H. L. SERRURIER, H. 1.8PUDU&lE" '"'-_L...._-'"_ ... :-- &..,Rt __ ~":'.~ ..==.=::~...._ " J__ _ .•UU" Mt .I.IUr_nua. j,jF7'=-~--- ~""--.-:.'nr.:.. 1

._ .,_ It.··~. StadUJerk. SChutae .... KerkDlein " --~ ... , "._,_... ' .
~ ,..._ 1Ii.OO:- Dae --- WJ dil PriIIII- Kunicipul Kantoor, Fruerbarl, . tLllEllllOlil8 .-.atR.tI •• _ I -... I'
.~~jf~lO:. ~ 8POOrWIf Fruerburg, UI Haan 1907. 19 Kaart 180'1. __ .-...no.lto1. . - - 3 •

SCHUT IElIUSGEYIlG. De Plaats lf JOHA •• ESFONT£IN " It .cc.
DURBA.J(VI~·.LB,
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V rijdag .TOad ud de ordeDiB( "..
TU tU. I.. ~ Jtri .. B.A., B.D .. iD de 11....
~, 'erk te'BoDdebo.cb. Da. Eriel le ·.de
op"olger T~tU. B. P. J. Marcliaad, die
ili &a&kgelMtilde ~er N. G. kerk beDOemdw. Kr wai _ grote acbarebeJu,..n.u·
dell opgekomen, eD 0D<Ier de Ier.,... be-
moriteo we d. "olgeDde b_: d'. N.
8ru.. _r. G. P. Tall dar' Kerwe, J. de
Bruia, J. du Pte.ia, Z. J. de Beer, D.
Boeman, Dr. Haarhnff, G. du P!e.ia, J .
Perold, A. nD LiDgeo, D. Mar·
ehand, A. McGrell'01' • .r., F. X. RoolDf!.l. J.
P. YlUl Heerden, Helm eo eer ... 'BD lOi..
kerk, Willemilen, Smith eo .Dd_D ..
D.. B. P. .1. Marchud, de gew_e

leraar, bad bet fflRte ~It. der dieoat
op eicb geDomeD, en met hem op het plat·
form ... _ prof. Hofmeyr, Tall bet theo
l<liioe .. mio&ri. t. SteileDboecb, eD dL N.
J. Brummer, UD Drie Aokerbui. De
laatste bad, dien.t gedaaD al. koD&U!eDt.

Na eeD gebed nn da. B. i.J. MarchaDd,
.. erd puim U6 vera 1 door de gem_te
gezongeD, en werd door de leraar voorge.
lesen bet 00"'1.0 gedeell.o vu hoofdatu.k 1
nD de Zendbrief van Paulus aan de
Romeinen.

Na Dog een gebed hield prof'. Hofmeyr
de ordeninf rede nur unieiding Vali

Romeinen ven 16: "lit s.:bum mij des
Knmgeliee vau Christus niet, ene." Panlus
IChreef dit .op zijn reia naar Spanje. HeL
RomeiDee ;1]k ....... eeuwen geleden verguD
eD de leer, die Paul ut! leraarde, bestoud 1.8
hnidigen dage nog. De drie vragen om
op bet woord van de Apostel Paulm iD te
pan wareD: 1. Hoe groot il! mijn ellende?
2. Hoe word ik ervan yerIOllt13. Hoe zal ii
dunoor daDkbaar zijn?
.op de vraag u....r de ellende antwoordden

lOOmmigeD, dat Eij God niet kondeD dienen
soale zij w:ildeo. De mens W&8 bestemd
om volmuli:t.u worden, m....r io dit leven
W&8 dit niet te bereiken. Daarom rlond er
io het Woord Gods : Ziel toe, d...t gij niet
nlle.

Een ander denkt. omd ...t bij nog gebrekeD
beeft, bij daarom geen vedaste bn lijn.
Boch dit .. as ook mis, Z'Jlaog men in dit
leven i. zal bet ~I_ vechten tegen de
Il""'" en de geest tegen bet '01_ ; maar de
socde zal over een geredde nooit beersen.

M... r ... at W&8 dan de ellende die de
meoo beeft ? Dit w.. omdat door de
7.Qnde de band gebroken W.l. met God.
Zolang men de getuigeni. miste, d.t God
zijn \' ..der il, bleef men ellendig. Er wae
dan geen rost te "i "den voor het gemoed.
Het w... onze adeldom dat we kinderen
... n God konden zijn, bereid om de hemel
in te gaan ; m....r door de 1IOD de wareD
we deze ...del Q.i~gaan.

Hoe hoger men stcnd hoe dieper men
viel bij een val. Toen de men. gescbspen
..... , ..... hij bet hoogste .. esen, In God
eo Zijn Elangelie WIUI uitkomllt om ... eer
...,rloat le worden VlUl de val der eoeden.

Er war&l er die met ernst Rtreef,len om
een iind God, Id zijn, maar hnn doel niet
bereikten. God wilde hen te gemoet
komen die met hen godedienst versukkeleD
om ze te redden.

Kr waren er ook die seiden : Mijn Gade-
dienst i. een dode vorm. iets ....aar geeD
levenskraebt uitatr .. lt. De blinddoek had
in dit ge'fal maar weg te ..allen.

In Romeinen kon men lezeD welke
gruwelen er gepleegd werdelI door DDt·
wikkelde B.omeinen eo GriekeD ;' maarw... het i'll deze ~haatde tijd soveel
beter? Hoe dil< .. ijl. I...men Diet in de
dagbladen vaD gru wel"" gepleegd door de
ruentJeD.

WJt.&rom .ei PanluA : Ik och ......m mij uet
!tungelie ChristWi niet? Waarom no
Christn.' Omdat Christu. hot middel-
punt is.

Hoe geeft God de adal UD de meD.
tsrug'~ De men. moest "ergiffenill. ont·
ungen. Dit W&8 bet gevolg van God.
onuitputlelilte harmbartigheid. Hoe diep
gezonken boe af.cedw ... ld. God vergaf.
IIIur wat hael beL Gp<! gekoot om de men. de
adelbrief over te g.,;yen I hij had ZijD enig
geboren Zoon geofferd .... n het yervloeite
krui.bou~ Ua! wo. n;et te ~brijven
wat door God de Vader, door God de Zoon
werd geleden. toen Jozus uitriep: Mijn
God, mijn God ...... rom hebt Gij mij ver·
laten I

Zod.,. m60 verzekerd Will! .tat zijD &00·
den vergeven waren in bet bloed no
Christus, st.roofdd meu er ernstig uur God
te bebagen. V.rgiffen;" van zoueIe.. en
vernieu wiog dil!! barten gingen altijd .....
meD.

Dikwijlt. ondervonden de kiodeTen God.
bij een druk dat deze Eich "oordeed al.
een donkere wolk tu"""n God on het
tnentl6n kind. en het ging dan moeilik om
met God ts blij oen verkoren aIJi een !tind
met zijn V.der.

Naat aanleiding van het voorga.ande
richtta de prof""""r eDige emltige woor·
dea tot d>o. Kriel. hem erop wijzende dat
bij oi.t .1Ieen mOMt werken OlD ziel eD te
redden. m.ar da geredden op te bou wen
Hierop "'&l! de inhoud vaD de brieveD va.a
PaulUA geba...,erd.

DvOr ti... S. J. Brummer M.A. B.D.
werden de ordenings formulieren voorgele
"en. w .. arna de nieu we berder door d.
&an .. ezigcn leraren de hand .. erd gegeoen.
vergezeld van een tekst of ander taepu-
.. lill: .. uord.

Toen heklolD do. Kriel de kansel en
sprak de gemt"lDte enig. hart.like woonion
toe. Hij uodi!!e d. gemeente eo bel ...Dg
.tellende nienden uit 0;> Zonda;: ochtond
IÓjn entroepreek te komen horen. terwill
bij '1 &vonde ook eni",. woolden ten h ... te
lIDn gevell. ProL Hofmeyr werd bartelik
bedankt dat hij het verzoek niet ai had
gewezen ow de verordening<! preell bij
de..e g-elegooheid to houden. Ook werd de
koo.ulent bedankt voor de tijd dat bij de
gemeente al_ berder gediend had en ook
ds. Mar"band voor rijD werk d...t hij
"edaaa had.

~a .lolgebed, het "ngen vaD puIm 71.
Ye'" II en bet uitsFrnken van de zegen,
waren de verrichtingen algelopen.

Het gebeel werd opgeluisterd door lie-
dereD. die het koor teo boete gaf.

H ~. op
IJ Ibárt lto'l. . .
Tepwoontla kol ~ 0 k. ta r.m.

(y_,itter) .. <le : G. P."U Zijl, D. 8. -. J. D. Krlel.r. J. TU ziil. B. P •• GeldeDbaljl, ol. P.
Bur .... P. 9..... ZijJ.

NolDleo 'ru TOriP .ftrpde.riq .. erCIea
...... ~ftrcI... .

Tal CopaaD'. JtJoof.-BrieTta iD ......
bud biWmede' ..,.._ aete.ea eD deu
k....u. wwd ili a.fcebaadéld b.cbuti .. d.
Wacerraad.-De YOOrSiUer IMide dat

DOf .... utwoord OIItTaIIgtIIl bad TlD
go&T_1DtDt.

Cirkulaire TU de AfdeliDprud Aller·
deeD. Over" atuD.
W. II&U' Barr:ydale.-geeo utwoord

ont"aIIgea TU de AfdeliDprud S.,eJ1eD..
dam. O'fergeláteJI.

WatenloteD III draadbeiDiD'
M.iddeiToetll&d.-Lid J. J. TID Zijl rap-
poneerde, dat bij da .,atenioteD 811 draad
beiaIDg had geiDepekte«d ea ,.oDd dat _
oanódir watenloteo gemaakt wateD eo
ook dat de draadbeiDiDg nel te dicbt bij
het pad w.., hij heeft toen au eea lOOD
.... D de hf._ Kriel TaD MiddelToet a-gd
wat gedaan moet worden. .

Lid Tall der Merwe titelde tOeD voor en
lid GeldeDhoija IIt!koDke.de: ol Dat bet
r.pport ungeoomeo ... orde eD dat de
.. kretaria aan de heer Kriel eeD brief
ocbrijye om gezegde Teraoderingen te
m&ken."

M~DicipaJe rekeDing van £711.-BealoteD
dat lid van der Merwe de rekeniDIl:' nag ......t
eD daD UD de sekretaris overh ...odigt "oor
bewing.

Goeveruements grond Witwatenlkloof en
Paardekloof nabij Keerom.-Een brief YlUl

de plaat.oelike bmmilWlris werd nu behsn-
deld, de inhoud van de brief i. een versoek
UIl de rsad om een inzetprij. per morgeD
te nosmen voor gezegde goevernemenu
grooden.

Dit werd over",elllten.
Brief van de heer W. A. Joubert, jr., de

raad ver_keode om sekere som 1.0 outvan-
gen VaD de schutmeeeter te Concordia voor
't ..erkopeD van oen .... arte bal &lUl hem
terug le betalen. werd geleeen.

De raad ge1&8t de I16kretaria om de
nodille etappen te doen en bet geld terug
te beulen.

M&r8ltramen Iicentie.-Applilratiee voor
c.rti6katea ..oor ruankramen liceDt.i. te
-rerltrij2;en VaD M. GoldNlrg en J.cob B.
Goldberg werden nu behaod.ld. Appli.
katie van M. Goldberjl ..... rd ge.eigero·eD
die VkO Jacob Goldllerg werd toegelteod.

Schoolrasd tekort.-EeD brief .... D de
IChool.raad insluit,nde I en !iD mcieel Ter·
.Iag voor bet haJfj .... r eindigende III Dec.
1906 en a&Dtonende een tekort TU £240
16 .. 5d., werd DU behandeld,

Deze zaak werd uitgé8teld tot eeratko-
mende "ergadering.

Uiupa.nning Roodewal-A.hlou. - EeD
brief van de heer Ackermann, prokareur,
de ra&d ..ersoekende zijD t.oeetemmin~ te
geveD d ...t een &:edeelte van de Uil.opaDDlDg
nrkocLtt kan worden. werd nu gelezen.

Voorge8teld dat de raad noodukelikheid
niet in ""Jl; om zijn resolutie geva-rd op
een Torige vergaderioj( 1.8 TerandereD.

Spoorweg Albion Dur Mootagu.-Brie·
ven in verband hiermede werdeD geleaeD en
het aDder komitee gel ....t om verdere korree-
ponden!ie te boudeo mot 't goev.rnement.

RekeniDgen betaald tot d.tum, goedge·
keDrd.

Kaeboek werd ooorgelegd en toonde aan
eeD balans iD do bank .... n .£201 Uis. M.
eD kontant iD haDden 2•. 6d., dit ..... rd
goedgelteurd.

Insolventies van de
We6k.

Verklaard en alóehantleld in bct kantoor
van de Meeater .

1. VRIJWILLIGE OVERGAVKN.

Wijlen Jobn Danyertl, koopman; vaD
Kaap"tad. 18 Maart. Baten £17,031 31.
4; l&8ten £17,647 18A. lOd.

Johan nc. Petro. Hendricu8 Loc w, Mod·
derfontein, Stelleu bo!ICb, 16 Murt. Baten
£765. I....ten £1,292 190.

Benjamin John Adkin., van Amalind ....
00ll! Londen. 15 Maart. Baten £8',
IMteu £'30 Ua. lid.

PetrIl. J ..cshu" Bo.man, Brall:el."al,
Btellenboech. 18 MJt.&rt. Baten £1,607
10e, laateu £2.071 911. 8d.

ADdri"" PetruI Gr ... ff. van Lower
Bridge. diRtr. Queenlwwn, 18 MJt.&rt. Ba.
ten £138 10e .. luten .£337 1h. 3d.

Frederick May, vaD Forest Lawn Hu·
IDan.clorp. 18 Maart. Baten £ 125, luteD
£636 5•. 9d.

John Hen')' Tbomu, vaD Somerset
8t .. n<1, Sl.ollenboach, 18 Maart. BateD
.£525 lOe .• IMten £627 51. Gd

II. GEDWONGEN OVERGAVEN. _

JllCoh William Jacob •• van Claremont,
19 Maart. Baten en luten onbekeDd.

ONDER VOORLOPIGE GEDWONGEN
BEKWESTRATIEGEPLAA1'8T OK
BOEDELS V AN :

George Cutle Garrett, hotelhouder, TaD
Round Honlle Hotel. te E:aap.tad, op lut
van recbter Hopley, gedateerd 14 Dec.
1906. ten "erzoelte van Vao Rijn Wijn
eo tll'iritu. Mij, Bpt. en OhlllOlOn'a Kaap""
Brou werijen, Bpt. beideo van Kaapstad.

Ehrahim Abdool eo Abdool Hamid,
band .. lende al. gebr •. Abdool, van Kaap·
.lad, op laot van rechter Laurence. geda·
teerd 20 Murt 1~7, ten verzoeke van
Ferdinand Garher, vao Carn.non, agent
voor J obo H. W bite.

Wie rete .... tli dagehjk:. Jrgens. '. mlctdllg~ en
'I avonds Odolmondwater volgens voorschrift ie~r",ik~
verzorgt zijne tanden op de volicns den 1egenwoordiitft
stand der wetenschap meest volmaakte wijze.

BOVRIL
Bevat he* geheel van de koatbare opwekkende en
...eedende hoedanigheden van het fijnate RUD-
dervlees. Het it onwaardeerbaar gedurende
de . zwakheid, die siekte van ieder aard

na zfch aleept.
Probeer een Kopje Bovril ID plaata ftD uw

ko1lie in de oehtend.

-----r'----
Veelmeer Veéwordt verwacht.

,~BRAND:VL.EI," Worcester tI
, ' .' ~'" , '~, - ~

WAlROM KRIJlT
UW UCHAlll lEEN VOEDSEL f
Als uw Maag.zwak 18, en gij tijt

lijdende aan slechte spijsvertering
offer dan uw gezondheid en geriet
niet op. Eet al het gezonde voedsel
wat gij nodig hobt. Neem daarna
een van

Dr. Sh8ldon's Digestie Tabules
~~_, __ . "C7CZ"

na elke maaltijd. Ze verteren uw
voedsel en aldus voeden en bouwen
u op, terw1j1 ze de maag zijn na-
tuurlike werkkraoht herstellen.
OVIRAL VERKOCHT.

=:..f~~~
~n.uprljl,.l~
... wlXdil. dour.. ..........,c_.....~

DE ODdergeie1tende~ sich UIl de Boerderij oa~ hebbeDde,
~ publiek doen yerkopen, .'

Op zijn plaats' BOVEN BRANDVLEI,
DI8TRIKT WORCESTER;r--

Op DINSDAG, de 9de APRIL, 1907,
'8 JlO.GKn Oil 10 nca,

~arden :

3. Merrie., waarHn to m.et VeuleDa,
l~ Joage'Paardeu-Merriee en Hengsten (1 jaar oud),
2 Joage Ruinen (2 jur oud).
1 He. uit de alombekeude Stoeterij Uil de heer De Wet.,
ftD "Zandvliet.," Bobertloa.

1." Beesten :.
42 Koeien m~ Italven,
13 Guat ~oeieD,
31 Jooge Beeatren (Bullen en VaarseD).
19 Jonge OIIIIeD (2 jaar oud.)
50 Strul.voge'. en 80 Angora K.pate ...

Voorts :
2 .8okwagena, I SchotM Kar (bijna nieuw), I~' b (nieuw),

1 Kap Kar, 1 Span Trekgoed ,.oor 12 Ouen, 1 lot TDipa aret
Zwin~la, li Ploegen, 1 Ea-ge, 1 Snij·Machine, ( Ood), 1 WaD-
MachIDe, 1 Stinkbouten Sëhaafbulk, I Voer-M'achiDe, 1 Mielie
Breker, 2 Mielie Machine., 2 PUf Acbter-Tuigen, WIfPDJDUen
GereedlC~,o4 Stuh.ten (6 leggen), 3 K.~atenhouten Kuipeo (6
leggen), Trap en Onder Balie en Druiven Babu (aBe 'Iajat.enhout),
1 Braodewijn Ketel '(6 Halfaum) bijna nieuw, 2 Room-Afecbeidera, 1
Plut. Klok, Emmera, enz., ens.

HUISRAAD: Sideboard, Tafels, Stoelen, Kleclerbaten,
Keuk~hap, en&.,,~IIS. .

"ELSIESKLOOF," "ELSIESKLOOF." D~ de u BrandYIelse" Paarden en lleeeten
bekend zlln, I.yerdere .. nbtvellng onnodlg..-

DE ondergetekenden, daartoe gelast door de heer J. G•• ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iil

H~~O~sI~~~ï:OO;?~::bijGr:yton, EJN DLA y'S DRUIVENIOLQ~ EN POMPEN
Op DONDERDAG, de 4de APRIL 1907, "UNIYEJllAL" 110DIG M•••• ".

om 11 ure 's morgens,

IS80LVE:--ITIE BOEDELS.

REKENINGEN TEH INbAGE VAN
KREDITEL'RE.N.

De volgende Iikwid ...tie rekeniD!len lig.
gen ter inzag. of zullen ter inzage liggen
ten kantorell va de Meester, te
K .....p"tad, voor eeQ tijd nn dageD, alvo-
ren. beveetigd te worden, vanaf de onder·
.taande datnms.

EERSTE REKENINGKN.

Jobannes J. W. Wilken, VRn Janseoville
28 Maart, 1907.

Mev. Eliubetb S. M. Graha.m,van Wyo·
berg. 15 Maart.

Henr:y C. Williams, van Alice, distrikt
Victoria Ea.t, 15 April

Andries P. van der Merwe. "aD Graaff·
Reioet. 4 April.
EERSTE EN FINALE R&J{ENINGEN.

JobannfO de Lange, van UiteDbage,30
M.....rt.

Gert C. Olivier, vs'" Steyosburg en
Sterk.troom. 30 Maart.

David J. nrebner, van Kaap"tad, 15
:\laart.

Pieter J. Laubscher, van Moorre6l!barg,
n M......rt.

Altar I:.binowitz, van Queenstown. 2
April.

Tboma8 W &de. van Oodtsboorn. 2 April.

TWEEDE REKENINOEN

Em ... t H. Snndberg, van Kaap"tad, Iii
Waart.

James Gan·je en Co .• van Woodlltock,
15 Maart.

~t;PPLEYENTAIRE REKE!-IING.

,Jan Hendrik lIurt",. van iowerset OooIt.
4 April.

KERKE LIK.
(('it ,. De Kerkbode.")

De Drostdij Woree5ur

\'vor deze fnridHln~ I:J benoodigd een
ftlO&< jonge man (ongehuwd) .1. 0plichtet
JC"! BoerdeTlj. Hij m~t V;lD de b-:>erderij in
al ha.u vertakk..in~"'en grondige kennis hebben,
en de ,,·uk.u.amheden goed k:unlJien bestlC~ren~
Ook moet hij iem;lnJ II)U yan' chri!'.elijk
k.U:lkter, die: het "e:fk hoofJZ3kelijk uit liefJe:
tot de goede .uac. nl willen dxn, A.ange-
boden wordt een o:,3!a:1S 'n,n £6 per r.11and e.
alles Trtj in de Inncbtln~ ldTC'.

Aa,..r •.
De Jo~("n\ "r'lr. C, H. Frrn',ra h~,ft hf't

L....rnt"p ILI.H d.·zc genin'Iltt· aangcIW(IlrT!

AII..·.I Noord:
.\lhwr \'\-,'rd den l~lj'll (k_~{'r hero.·p.:n

lhI. p, K. AH.ertiJfI, t"'-l'cdt, I'redik,mt ',I\n
GraafT Rt"ilwt Up dv ,l{Tt)rihJ~t waren:
Di. ~.·inllg. Pie"""r (Tarka.<t ..d), P0l'l"r,
-""I, Thcllllis_cll. ~ial",11 (Fmo""hhoek).
M .1"" (i{,d ......,k W ".t). W .ich en Ilurak.

Dw. C. Speelltra.
f'r .. 1 ~:Zt" brocdt:T .,,'hrijft dat Zi~J.le .~tndl('
17'!311,.. l...I\)\"C'r gt'\"of(JcnJ i'i1. dat hiJ zich tilt
wt.."t:"r h~TO(,phaaf kali ~teil.'n, !HU do ft'l"Il

van h, ...t wt"Tk al)! kt~r-aa~ N'uer g'eme.:1nt"J
ft: down. ZiJIl :ldn':"I is SttJdh(lull.enrpl,in
sq, ~, ','f (,'rtU,,.lth.19~ (Holland) of het
Kn·l..·,ÁIJnltll,r vali "'"a.t\r aan hem a.lIe
brlt''lft~tI daddijk zullen wurden toegf"zon-
dell, \"lit'allt,· g\'m{"..'nll~ll wurdcJI verz/I,,.ht

hiervan' kcntli. .. t;' rv'meD.

RTL'DIE IN HOLLAND -Aan d~geneD,
die inlichliu~en wen""n betreff~ode de
lItuliie aan Nederlsodoe Hogeecholen, wor·
deo de ... lOBtbiooe veratrelrt door de volgeD'
de kommi""ie voor inlicbtingeD. eameD-
getiteld door de stodeoten-atdolin2;en van
het Algemeen Nederland .. Velbond: Voor
de Rijo t:nivenitcit le Leiden eo voor
algemene inlid.tingen : A. Welclt~r,:Haarl.
str ... t 53. Leiden; Voor de Gemeen!elike
Uni.ertliteit te Amllterdam : C. M, KIe. pool,
Am.tel 49, Amlwdam; Voor de Vrije
Oniveniteit te Ammrdam: H. R. Woltjer,
Keizengracht 495. Amsterdam; Voor de
Rijb Universiteit te Utrecbt: A. Logt,
J.ne"eld 49, Utrecht; VOIll' de "echDieae
Hogeschool to Delft: D. W. TaD Dam,
Onde Del,!t 70, Delft. Men wordt versocbt
hrie'f8n te ricbteD un de eerstgenoemde,
tevena .. ertejl:enwoordigende de wtudeoten
afdelinj{ Leiden der Nederlands Zuid
AfTiltaau8ti Vereniging.

Or .... II·Rehtct.
\'"lgtn .. n,,,,rt',,ura,,' heeft .Ie Heer F.

K. te W,tt'r, lan'n Lw" Parlullumt...lid en
bnrgeme~t.eT "au f.irl\atJ·Ruinet, en \"ader
nu dCII Ed. Dr. Le W.kr, vroeg'" lir! \'''0

I".t K><ll! .... l'" ~i li,.t.crie, aan de C. J.
\'srco''''Kin>!: ter. plw<t~e eeu prachtig gtl.
ocheuk gedaa'l In deu n)rro "an do Tem·
per.n.'u !Iall. Jie Illet verbOllwinl't p1anu.
""I t.d,!>" .. "'-"Jr ~)O p'·"".Jnoll. Het plan
il4 lwt g-eoutl w Zt)O iu te rtCblell dat cr
)OOl-tkawn, \'CTlilaak il.IJlen en venrentebing-
~Ilflt"f t"11 K~,I'rl:lkt" d(~r jOIlI{t.·lieden 1.111
Kf'~("I,1 \\!lrd!'ll ~>n Il"v(\l).!in~ w~arJj~
vl' .. r' ....·1.1'

_----
PUBLIEKE VERKOPING

VAN

Kostbare Levende Ha,e en Branen.

SOHAPEN
300 FrBaje Slacht Hamels,
200 Jonge Hamel!!, 2 en 4 tand,
li Vette Varkens,
I Eerste Klasse Jonge Hengst, 2 jaar,
1 " " Kar· en Rijpaard, 5 jaar.

GRANEN
250 Zakken Eerste Klasse Haver,
25 " " " KoorD,
10 Leggers" " Jonge Wijn,
10 Vrachten " " Brandhout.

Voo. rekening van de heer B. J. LE ROUX.

300 Eerste Klasse Hamels, 4 tand.

GRANEN
200
60
ao

Zakken Eerste Klasse Haver,
" " "Kooro,

Garst.
" " "De Slacht Hamels en Jonge Hamels ZIJD werkelik eerste

klas en wij kunnen ze vrijmoedig als zulks aanbevelen. Niemand
late dm,_ deze kans vQ9Jbij~.

Onthoudt dus .. E~IE8KLOOF,"
DONDERDAG, de 4de APRIL 1907.

J. G. HUGO.Caledon,
17 Maart 1907.

GUTHRI€ en THERON, Afslagers.

VE E VERKOPING
0..... Bm"'",11II Vali" a..tort Wilt B.... llllOlde.

De ondergettkende, behoorlik geïnstrueerd daartoe, zal per publieke
veiling verkopen, aan de Kralen van de A88OCiatie, Beaufort West., op

ZATERDAG. 30 MAART .907, te 9 ure v.m.
Inechrijviogen ree-dBolltv-angeo :
1,000 Merino Ooien
100 Boor Bokken
:lI_)(} JOlige Hamel.
60 Kaapse Lammeren

100 Afrikaander P...ammeren
200 Bastaard Lammeren

1 Wagen en Span van 10 Donkies
3 Paar "Great Bl.ck" Varkens

(Geimporteerde diertn)------------------YERDERE INSCHRIJVINGEN WORDEN VERWACHT.

10 B.lluto Pouiell
400 Boer Bokken (Ooien)
100 Gemengde Sch.pen (Merino

en KAapse)
40 Boer Bok Kapater.
500 Schapen (Kaapse en

B.. ~).0 Jonge Merino Hamels.

N.B.-Voornemende Kopen! ....orden er aaR herinne rd, dat er
goertkope f:ll>oorweg E.x.kunte Biljetten bij die gelegenheid yerkrijgbaar
liullen zijn.

De Kralen van de AMOCiatie zijn gelegen bij het Spoorweg Station.

A. P. THERON, Afslager.
Beaufort West. Il Maart 1907.

VDVERSINGD ZULLENVERSOHAFTWORDEN.
D.I. DE WET.

J. J. THBRON eD ZONEN, ~lagers.
Worcellter, 27 Februarie 1907.

BM .1111~ aD u-'t be$ CIee«
l(OeIl doer elkaar _ pliji, dOMj •
fa •• i.uteD be$ _rlr ,..., I!O ~
10 ..u.s.... mat de lJaadeD te iD"
dell, ,ea bat GillE" BETS&
B&OOD.

Beo clam. aehrijft:-"Het brood
.... ~ bM bane dat ik ooi'
pbakk_ Ioeb. lIO: bomwerblik T... •

beacd mat de B,.,t Makerell OOD
b_ 0_ PartJe .. ill~.. ",;..n. Ik
aobrijf dit 0'" Q te latell wMea dM
er tall lDiDM ééD TrouW i. die daD
.. BrOOIl Jbbr op prijllWilt."·........_ ...

11_118"I ...... :~
Nooit In de .,eachledenls·van h'et

Rijwiel werden er zo vele belan.rrllk"
Yerbet8~ln.. n. op een en dezelfde tijd
_,.,aebtacht ala nu In de NSeuwe
.RUdeef~h~orths. ZIJzHnte veel om
,~~aU. ~ te noemen In deze aankon-
dial"".;. .

DB lfI&UWJ: KODm.I&W vAlf
I.B"itain's .~t:' Bicycle ,~

ZIJn·.,u 'In alle Inrlchtlng •.n van Rudee-
Whltworth, Bept., tent90~ geateld.

BROOD MAKER.

lIIII "".... "" I .......... tI(l tIll.

GlO. rIlDLIY " Co.,• •• __ &.IDIW-'
'-.aT .. 'AIlLIIIUf ITUfII, lUl...,r ...

ZONEN,

~~scm,
ea a .,

iwlDl,Iu€a,_.llll nl ..- ....1•.
"lEWE mum( ).

, . - t.I #' "" ~

;,.. Y.~ ef ....mand.
De Kunat K.wlogu. poet Vrt,.

:Kngepoten Gedenkteken Gebouw8'll,
!

!~;;.STRAA1't (l~arlD;
I .

WIJN 'BOEREN
-DIE-'

R. CANE en

....
.OU",·
14".21"....

A1levering GomeI8.stieke
Pijpen.

,Cement voor Tanks.
Pijpen, Gegalvaniseerd, voor Water.

Zuig- en

Doe aanz~k.

.....
~"

POlI .....
ALLI'~u_
•••

R. ~. 'ROSS
. dk: Co.,

strand Straat STRAND STRAA.T KAA~TAD.eo, : '
(lIPSrl1).

Tik Bezigbeden......
llIIDI.....11,...."......~

"LUID.

K.OLONI.ALli1.~
Monumentale Werken,

,................,I.~=:=.:--'" .'PS .....If
, ... 11111 ~.~ .................

Geilluatoreerde Tekeningea eD Prij. Lij• .-mj op applib&ie.

J. C.! SMITH· & CO~,
Hout. Kool :en Timmerhout Magazllnen. Kolonlaa

ien Amerikaanse Nagenhout.,
STOO::M ZAAGMOI.ENS.

I
116- BRE~ STHAAT en RIEBEEKS PLElI,--+- KAAPSTAD,

!

I ' ..

_t••__•• Is ~ RIJ' ~ ........ I CHlAPPINI STRA.AT 10, U, a,Ir ...... ~.aLC ..... U I "I. U Uln I Cl., ~32ej KAAPSTAD~
BEPERB:T.

Fabrikanten van Schrijfbehoeften.
Lithografise en Algemene Drukkers.

JtOPer'I VIL1lWol, Angorahaar en Huiden.
Hoogste J4arkt prijzen aangeboden--Zi~ Harkt Verslag elke Zaterdag.
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Zijn Apttea 't'OOf de ...ot,eade be-
PrOefd eD pclgebard pnrpuat,iëD:
La Roche'. :MaCU1aDe. Bn Ge-

DeeIIDiddeI yoor 8proeteD.
teDDoo'. Lemoa 8aliDe (Limoen

Zoal).
La Boche'. Glycerine en Kom-

kcmmer yoor de zomer zon
eD Wmter Wind.

La Boehe'. Bay Ram.
La Koehe'. Bay Rum en QuiDiDe.
La Boehe'. Bay Rum eD BiUer DAAR oase ~)U 'bePYIId

Appel ia ~wordeD op 't 'feit., dat SUere
Barber'. Cucara CODIapaue Ge- m K"'P"**! eD Voor-

aeeemiddeL .t.edm, met bet ~ ~ta op hun
~'. Gripe Water roor J(,)Dge e~ belaag eD Dief Op." 'RIl hun

KmjereD. ldiëOteD, tnchtea MD ~ ~bliek,
LenDou'. K.allOeiDe yoor LikdOOl'DL m de plaats ~ t:' NJ!X!T ~B"
"-_!.I.1_I1:1- Hoofd" Ge~ Thee. op te driDIa' iDferieUreVlJDUUUmïddeL pIJn Tbeeën, Plaateelik ~ d~

meum, ilikwijla lCIDder tIliCe 00-1.... --- .. • ...
Medicijneo yoor Paarden, Groot. de"i~:"" m het Yermengell ftIl

Vee eD BaiIdierm. T~--= gewooolik ftrp.b m
pakketten welke de eigen DUID Tall

de haDdelur dngen,

IN MEMO.IAM.
V.AN DER 8PUY'-ln 1idOI-roIl. laer·

imluinK UIl 00%8 w.n.r. MIOD~b
.adtr Hendrik un der Spay, La coooordia,
Purl, die op de 2eAe1laan 1904, eobWik
nD ODII nrhWed ie nar de •• wip
WOIlÏIIC-

)( A 1.XJ:8BUBY
blk..-nka- • V......
• Brud·.... 1'IIItII .....

OPGERICHT IN 1864.

IPIETlALaUP1TW, ..• £I,m I a
IUEM FOIlS .,. ,.. &40,000 a I

v-.....-._.rt Le.- • v............
... 1....

DIRBKTEtJB,!2i :
I)., WeIEd. Heer G. W. D. RUST,

V oonittoer.
De WeIBd. Heren. N. J. H. Cro.

14'r, Dr. A. J. T. Roux, H. J. K. eie
Greeff, A J. Ba.oD, W. D. M.lherbe
A. W. Loet ...

AUDITEUREN :
I)., WelEd. Heren: G. HO"N" ....

L. BlOdMk.
I)., Direktenren .,..rpd_D elke nm.

~ ' •• oormiddap, i_ de __ te •
nr, iD d... inter te 10 nllr.

K. O. roURIJ:, LL.B.,
&ekretaatI.

ltOLOlfi.A.LK

Weeskamer enTrust
MAATSCHAPPIJ.

KANTOREN:

I .. '. KERKPLEIN KAAPSTAD

P.x. Bus 142, TeWoos 1...
T.legTafie8 en Kabel Adr.,

.. FIDELITY."

Opgericht .' ....... SI Maart. 1818.

ltap1taal
:aeeerve Fonds-

.£20,000
- £138,632

J'onc!Ben onder A,dmtn111tn.t1e
boven .£2,947,066.

DIREKTE(R.E)I :

Paul de \' illier8, Prok Ul'Olllr ,
Voonlitter.

Beny BolU5. F. W. )iilJ..
EdeI6 H. J. Dempers,

L.W.R. B. M. Ard .....
O. .IL. Bernard. E. J. Earp.
n. }U.ATBCHAPplJ u....mt de A4.

JIliniatrat.ie op .aob Ton Boedela ••
Eigendommen ali! Exe.lrat.eur.... Admi·
DWtr8lteurs, Voogden, Kurator., Tna ..
t_ TIUl lnooIT.elLt<>Boed.ola en oe.
Huwelib Voorwaarden, InepekteGre,
GeTolmadlt;jgden. Reoei"" .. , Ai.nte.
..oor lng<meteoon en niet--ln~en,
LilnridauollJ'8 Tan Ma.at.chappi'" ap
Aaudelen un Firma' •.

GEJIaI"l' GELD op Eerst.! Ver_.d
YaD Grond Eigendom "n Onderpaud op
Hypotbek.n, belegd ~pitaal, bop'
eD nrkoopt Grond en ud. Eir.dGa.
.:qORDERT Yert.anden, WÏIIIeIII -

.adere Scbulden in.
ZAMELT HlJISHUUR in, In~

op Verbanden en and.re SelrariteiteD,
en doet iedere IIOOrt Uil T1"UOIt al
Agen~eid.

g W. 9TEYTLER,
Sekr.tarie.

ALGEKENE

BOEDEL EN WEESKAMER.

Jl..n 1856 iJtgelitd bi) Ute ..... a..t
PlU'lement, 1'0. 31 nD lael.

Voor het AdministrereD "an ~ •.
d(JOlllmen en Boedels, als Exelrat.ur._,
Administ rIlteuren , \. oogden, Ourato·
r.n. Trust_ en AgeJlten.

UItlAAi.
lIllIlVI FOIDI.

UO,OOG
Ut,0I0

DlR.EKTEC!tEN ,
De WelEd. Heer J. A. Beid (<le Bern

!leid en :Sephe1F1i~
n. WelEdel .• Heren:

P. F. Linden~
.J. F. Wich~.
8. C. van Breda.
P. O. Wege.
W. Hare, L.W.V.
F. J. B. Longenaa •.

.H"DITEUR.IllN .
De WelF.<lele Heren:

E. A. BUJsl" ...
W. J. Merringtota.

Zij, die nrlangen de KlUller u. 'e
.teUen, wnrdell vriend ..lii .e..-oelti
\lIJIr te tituleren:

De Direkteuren der .~ ... eDe B0e-
del en Wee.'lltamer

De Tale 11l80I't>entiea 11&1 door 441
SekretAri. ..-orden wlUlrgen..,en. Y'OOr
...ien. handelingen de Maa!..scta.,.,pij
..uantwoorde4.ik i•.

W .,. OUR.RJtT,

,8eknta ....

el 61l W_k_eT
Add ..rleystraaot: 134, 'K.aapsllad.

GOUDEN MEDALJE

...
lENNON BEPKT.,

CHEMISTEN

8100!D~WII
PhOtogranne
Handllaren,

KAAPST.AD ..

Bestallingan par post ontvangen
prompte attentie.

(ii~e
·t. a III ..... ..' ZIIIII , ....

~......~ ~
........ ZIIIiw ...

Noc", ,"dU6 uC .4dn. :
J. MO ......SRAKO"-".

l. J. DRUIFF, Bezicbtkundige,
lIIUL£f ITJIIt 1ti. UAPI1l1.
It "£I .... 0 IUTII .'f•.
Ir ......... '"!a:t- II

....
VERKOPINGEN.

l}O{ELIlAN .to 00.
26 Maart.. - U Driefontein," Malweebllry,

leYfodfl ba ..e. l..-good, IDL
9 ApriL-Malm.bnry, 2~ _I..
lO April.-bakoeyen, nabij R·e'_' W ..

le.eode hue en boerderijg~hap
J. W. MOORREES. JR., .to 00.

27 Maart..-MalmeebuTJ •• ut«oed.
28 Maart..-MallUledam, afd.llalmeabury,

leveode bave en l__ goederen.

P. J. RETlEP.
2 April-Dorp Piketberg, leunde ha ... eo

lONe g-u.ren.
3 April.-2. Ri Tier.• fd. Piketberg, koona

en ha ......
J O. TH_t;lNJS8~

30 Maart.-Loxton, pluta" Driefontein,"
afdelillf!' Beaufort Weet.

OELUERS .to LOUW.
Uit ct.haud,80menet Weet,rdeeltea ....

een eigeodom.
DI'lMJ'IERS, KOORE il KRIGE.

26' M...n.-8childskloof. afdeling Caledoo
loue l-teren ea levende baTe.

28 Ya.art.-Klein &seIsjachtl .fd. CaiedOll,
10llee goederen ea !eTende baTe.

'P. J. P. K.ARAIR.
." Tulbagh, bezigheid. .tand ait de bUK!
te koop.

A. J DE \'lILlERS.
V Murt.-Mlirrey.burg, ..eeverkoping.

D. K. DYASON.
80 Maart.-Fruerburg, ..... t Koe<!en le.ende

h.....
.1. J. THERON .t ZONE.'I/.

9 April. - "BoTen n.. nd,'lei" diatrikl
\\'orcetllert levende bave' eD 1~
goederen.

DE Wl>BSEU> .t 00.

26 Maart.-Gedeelte nD plaat. 8cholta-
fontein in Bacbuan&land pl~
Leenonteie IlD J.-pbdJ, gedeelte
van plaat. Rieuon\ein di.t. Korntnall·
landeigendom. '

FRED HEYER.
'l7 Maart.-" The Pinea," M~bu1 dilt.,

vaat· en la.goed.
J. J. HOFMEYR .t ZOON.

26 Murt.-Koeberg, levende bave en lOMe
g-tlllen.

:'IiICO J. VLOK.
27 Haart.- Halfmallllshof, &fd. Tulbagh,

vast· 6n losgoed en leTende have.
30 Maart.-Hollt Conetant (Portervill.),

le"emle ba ..e en loue goederen.
3 ApriJ.-Pilr.etberg, va8t eo losgoed.

VAN ZIJL" HOFIlEYB.
30 Maart.-Montagu ....... t- en loecoed-

BERGMA:"I~ .t MARAIS.
26 Maart. - WelKemoed, distrikt Cer.,.,

lennde haV6eo 10tl8e g-teren.
A. P THERON.

30 Maart.-Beaufort Weet, .eeverkoping
N. J. ACKERMAN

17 April. - PI....ta" Buitea1'8r .. lObtia«,"
&fel Montagu. veepluta..
A. B. DE HLLlERB • 00.

26 M....rt.-Klapmota Statioa, MDteei ,.••
2 ApriL-Vink Rivier, nabij Bermoafb.

tion, levende bave en boeJderijgo-
reed8()hAp.

3 April.-Paarl, bmBlDeubelen, en&.
, ApriL-Paarl aandelen en loue goede-

ren.
OUTHRtlll .to THERON.

.. April. - "Klaieell.loo.f," oabij Gre, toa,
levenee ~ve eD granen.

A. JACOB80HN .
10 April.-Gamb, diet. Ladi_ith. !aDd.

eigeadcim.

~ Vu de 71
' •• -.11_: ........ !lW..... Ea ~pit.ul

lIiNMIWd~ulaDdea u .~."
l,.;;iI.I,l,~'wi,III.,...1ft .. eet ~ be~IeT'

"'71lJoan ............ mea.ip .wij... 1._.""'" ..~ ...
...... -nranad. lbar ~dat ia

Ditt. al. Jilr rllÁ e6D .peei.le: béIU- 'uac ft. a .. , 1Il .. 1 de .... rde na
pfoll. op d .. badlllltrie: NOC

....,. ha dit ilalucll prod •• ordt
markt iD bet !aDd oateeCct; d.
ierbW. nel vaa de iD1I'O""" •• a
tud he~ produkt Taa ~ _ •• r

iDCIaetrie te plmaikeD. ook
"eie beperkiD~D op de haD'

,del geleed eo .... OIJJIillib ." to.
:..,..n, Bet .,,0], ia, dat de .ijD-
boer aiJa prod~ •• _'.pPeI eo
eeD .i __ ~, aijD .~Qed' ..
.... rder e. _ .. nier belM~ ea

_t teD oDd« pall.

Een ••• re .irijd OlD hei '-taaDj
YerIiee op ",liee eD pea hoop "oor
de ~ ~ .iedaar de dODke...,
Wp.h.lIpJ: TU hei eente BCbilderij.
Bet koqree heeft .ija meD1nj!; al·

du te k.DneD neven. Teo .<!erRe,

1:=============:11".' d. diamlUltiDdutrie 'I:oetrert"
GeeD andere belasting mag "orden
,ebe ... voor ea aleer .r in de eDe of
andere .orlll ""D belaaiiag op dl •.maa·
teD rl..d &al sijn. De kolllJDiMie
v•.a Ilit voer werd belaat, wet ~ aaa·
"oereIen nD de Bond en de Z. A.
P.rtij in het pár'-Dt de raadsaam·
laeid of andenains te '-Preken ,'.n
sllappon tot oen beluting op de uit-
Toer Taa ru .. e dilUlUlUten, ten einde
daardoor te verkri.jgen, dat •• Ue r11.. e
diamaoten ia de&e Koloaie &ullea
.. ordea palepeo. Teo andere, w.t
de wijnbou.. "Dp." De .bij..
lIloet .. ordu TermiJtderd tot &t. per
I.lIon; de belutiaa lIloet VaD de ver·
braiker cebe.en .. ordea, e.D niet IlO-

.Ia tana; meer beecberming en •• D·
moedi&illl moet .. orden gegeTen
de Datllurlike, onvernh,te produkten
nD OlIM .. ijDbouw; eeD stelael vaD
.peeiale, coedkope li""Dii.. voor bet
Yerkopen nn lichte Koloniale wij·
Dea moet wordea inge ..oerd; de rele-
ri_, _i de wijaboer meer ~oet

hetweli hei produkt i. YIUlde OD- lIiomen ia de .. rkoop nn geëate atok·
,ergelijkelike oodeniDding en de 11======;::::::;:=====11 UD; en eell venchil moot worden ".
hoogste kennia Tall het uitkiezeD STUnAFORD maakt in de "rkoopprijs, ten gua·
no de keurigste jonge bladereD en : . . m nD lichte ·... ijnea, op 001le spoor-
no buo behoorlike yermea_ging, "epu.
dat ala resultaat heeft eeD Thee. a Co., Beperkt. n- eieeD .ijn biUik en duidelik.
1Velier DUID eeo huiaelik spreek- Kopa .. iD belang van 't land epoe.
1Voord geworden ill teD oplichte Tall dIJ ..ordea lIitp"oerd. .

WAARSCHUW

TllBl-DRIIUID

PUBLIEK

NemeD:.nj deze gelegenheid te
baat om het publiek te wu.ncbu-
weo om nie~ door ogeoachijDlike
argumenten un de bn~Yan l1ande-
l.reo te worden be1VOl9D OlD zoda-
oi.ge TheeëD te !toIleD! welie,
wegeDI hun inferieure Jnnliteit,
II&D die bandelareo wunchijnlik
een ~ wiDst opleveren dan
.. NEeTAR," maar er op

AAN TE DRINGEN
yoorzÏeD te 1VordeD no delicieuae

NECTAR,

, ,

.JuIST ONTi .&NÓil* •, ~ __ 1 ~

j 4<u PRUl{. .I. •.

"f1£1l££l TIE' •• ,~.
.•"m'" Dan.;

!lOOt

JI.dRIA W..4TERJI"EYER,

11iT(I_I~

GEVRAAGD.
,

Uw naam en adres en wij

zullen met gen~ aan u
toezenden onze

11111.
lillutr_ •
IataIIiUIU
•• UI••
L.ltutIL

-1----
'ow lUIIlu II",...

~ .
tiG
Loa'-, lW: ..... orioL
VElUU8'l'E PERSONEN.-I)., On·

cW.KoIoD_ .~ ..eat inlal"
U M.n. 1107. lII&tie te' hebben iftII ellig ~ .tie

• • el Atb ba· 's-ea,~~ Du 'Brvwa,
• • 4 di., ... _ , ftII bMI .BUIIl·,

ma~ <_. ~ ·ftII d. O.K.P.,
af!llt&tion«lr:d ~ rauap..

ZWARE HEIUil!lN1IN .-De liersen ..
.. n KeD.cWejefi cj. .. _i•• tijct _. ''I. ZAcTDDAG, J8DI Kil. Koet_
Jedee acIIeikuD~ •. ,. ~.~ aide ......... eie ...ptrade.'-mbtea
Bacbt .... ~ Tet blijkt dU. Ia·~ " .. eie ei..iéle lrotaaUa.rlt siitt·...... __ a" pa_'.R4aa US g..- 8. De clne&. "-m....rH, at. rm.ie-_ ..... _tm.. ."~Ma 110,....1 __ hn. moet du die Jt;.t. MDpIak_.~~ ...-.wr tp ~ _ cIát.um .oor sijn hof VUl

PA&DBVLJllIS."ETEN'l'lJ!I PA1UJ8.- ...NIe, to d k_Ïlpnnpa aft.
Bet eteD V&JI :i~'" _t 'e ---
Pa~1' Ihrk toe.; lo noe • • N.B.-H~ pablitt _~ drie "CInMá
P'rtl' 40,000 pat"'_ ~D, . DOCIiC Ia .. bud mat tW ~: 1)
kOOLt.op oareér 11 milliOeA Ici~ Vorm .... _.,.. (,_.t .....,......al
,.I.M. la 1899'~rMg dre ~_pUl! Il ""__l; 2) ~_ 'an objektie tepa

VerL.,den Zonda«. 2. deser, wa, de ge· De ge ....one JDUDdeUbe ,..pdtdD, oDgeveer I) mi.1~ kilogram. _ op -Iopip 1ijIt.; H B) Vorm .an
b710rtedag Tan Michiel A~. de "Ul het Zuid· Afr. 'Ooe06ee G~ Plt'AOHTIG:E rmzDtEl'i'.-Xaar de • &Ipa - op ek Iljet T"· au.-
Rai)eer. Drie hODderd jaar pledea, op II' UI ~lIden .~_ ...~~., Woeaecl .. ,~ ''Friend'' nn 'BI()ClfoateiJl ~It, ..... (De tweede ... chrde sijn Se-
Jlurt 1607, werd d.- Yerwurde _held ~~ ':::::'111 de......- .... de Zuiuc heeft de,.. J. iele Villi Tvill· _"''1a.~ "hitdIo"IIl). 0-
na bet roemrij'k8t1 tij·d..... k nn NecJei.. r:=,::':nde:nl~:~ge ~ aaat '-.11)11 ~ op MDVJUl V&D,_. ---. .BliaoemJromlltceiin. Wel_ 11 ft U NPR.a...beuubten (Yeldkonaett.),
laad. geachiedeni. te VUllllialllll «-borea. De ÏD"'_' .meilbQot., de "A.na..w. ft_";'" . _..,.....a -. deer. 1DOCIi1fk.hedea.CM&Je," tronk bedell . alhier. ur.' .' VlO c.~ ..Zijn ouden w"ree _.oudip, al'lll6liedeD, mOrPD w- aiet . daD l' oas. nil eie beer C. P. Schil In, "0"" Laad.. acbt. De uitpaDde mailboot, eie ''C''';' -,. .. Ku&oor Bul.. Jr ._-_ ..
di. om hua dageliks brood moejltee _. bIOOk CuOe,u UI IDOrieD middae OlD' persik-êll sija Ya": eie ~. B8etUa·~. ., , -.---

Heelen publicerea .. ij een zeer uii- beiden,811 aiemand kon toen .,;-- .welk lIur nn hier orerVekkllll. I)., _te 'fl'UcbteD .. n de·_.-IIoom,
h lot onr di" lIuigelinJ .... b.:borea eD ,,_mn die .~ten 'geplakt 1ferdett,

voerig verslag un do ,.errie tingea boe roemrijk hij .oor _ du.:.a haln De Zoid.Afrika&nae Liberaie_AtIOOiati. zijn 10 en 11 d~jtil iD CllUftAg, Teredtt
op het. BoOldkoagree te Middelbur,. eea .. ale..Mld de aMID ea de "'" VUl '-ft-de heer J. ,. Hartnallr beooemd _ !!IDaI"t...9UJl8

1ki~.g'r~~'''~_ beer ,~
D't tbr t .,. V 'J' L_'-'e ,--woord;""" In W__~aa" .1.........geU,-....- U,_.- .']Il

I rappor eng 01Ul ao,.er.... ra· sij .. TIIIIerIand lOU lwndbaren. leder"_' _ .....v_ ... -:- ..........,.. boercleri'
dag middag. Daar .. ij me_OIl. dat. &1laDde a.d loo bekend met de g-mi •. bij de regi~ .an kioun. 0. beier I*''':OD..,...AI'lU

I
" k_ L_ T::: ....._ DE SLUITING VA.:!Ij ONZB Ba.Bartnad, &al elk. a.ood behaln del - ",_':'.~ ",,~t_ GRA.AJ'PL.UTSM

oue lezers ue.er het rapport ~'. un de jongelinpjareo Van 'Michiel Z.&erdagWI un 7 tot 9 unr in sija ..u.t.oar ~ ~iu. .OIP" YOGI' lie "- .
uitvoerig willen bebbeu, de Baijtn, Wie weet niet, boe hij roede op de hoek "an AberdeeDftrut eo Vidoria ,,_ ..... iii 4e N. G. kft 'aIhier be-

.. kleiDe joogen blijk gaf ..an sijo onnr· Road sijn.' 'IOB, ~ II"'''-''_ laaD,.. - AeD de ~.
ecbrokken moed door de kerktoren te te~ - .. ~ • •,,.,.aa........ )lj nb ~De j'unik.. .e....adering .an de ~.....,.. de·cIieiMt beiroa.lf'eJI . 1 _,-De bl1rpm ... st4!'l' roep I
btklimlllen en, gezeten op de weerhun etadee Ko.teIoze ';potheek lal pilOU'. CIaara wwd., ~ ........ .,..." •. oat. per adnort_tie in ''Ons Land" van tl.IUI die loren, eena hel omlineade laad worden op Doaderdag, 'April, om pIoti",bal. h!tCpboaw pboo'd, weib .DoDderdas alle beluti~talere op
in ..... llIChonw te nemea? Maar :wiJ'kuil. . . h ~ __L ~ • B·.... _ .--0. -b~. ........kt.e,~.. QIIl eeu .erplering in liet stadll1lia....- VI« In et a . _.. a la UI._· ...~....- - --':.a '0·
nea bier geen ovenicht gneo van zijD kaatltl'aaL heer F, Phlli Stow lal Wj uncIIeiant," flaa. "..... ...._., om a; lIur '8 morgen., opr-- _ --I.:".~. ..~ Iicbt,.......... 'jI' ,,_ W.--...!~ 27 d_, b~ï.te woneD "teD-
_,biedelJi.. Die i. overal hek8lld. De de "oorzIUeretoel innemen, terwiJl _........... - --..... ~de"'_ -,.,-- I W-'- ad rT u., L.WV __ iiaDde ... ' ,dekoc.·_ eh MD. - ..oorgeetel e ",uiting Yen
Raijw de IIrootate admiraal van zijn 'r. __ a, ". . • _an. . .. til _.of aaden ~tRlMrbton ........ lIlqI. all. ""'alpleatse.n in ~t dorp t. be-
tijd. Hij i oor Holland .nt NellIOnvoor ~erW.G. Robeou &tilleDeprebD. Mt. bu~w bepf..aar ek !!pI'eken, en aod&aige besluiten te ne-
Ingeland ia. Zijn heldendaien worden Op de U. Vr'j..d.... -Io<l'lclee .-IeriD~' ...,.tor 1I&ODd,. t!I • ietI MD cIeecl, WMI'. _D, als de .erplenng nodig mAfl
g.~md doof alle _varendo ".olkeren. --ti a- v • .,_ iIOÓr ·ae oa~- .,(aaj,. .... l1li de aclttn."_~ 'p het Taf buiba_,*,nar .. lde ~ r:-:--. De' beef
De aatieëo. tegeu wij bij zo glalHll'ijk heer L. Wiener .oor, dat de iedea "''lG.Mt lNObien r'-IL jnnield.1a. Veroader '. reger~.Dg 0 t \'ootgesteld, dat, eteId .. ordt dJ ,.er _ luaif.er........ .Ue ·hegraafpia&tfien in bet dorp go-
.&reed-BriltOllj·e, Frankrijk, SpaDje, "_UDr O-UI Botba bij aijD ,..,aM .. I ---:7.- _'ot •• rei W IlIII'R-' ad CIea H 1tc!keD!D'* " lliitt. 0. .tWeahb ... en __ n wo en. ·0 ~U en, zo
Z..edeo-huaten .kh een lauerkrana op I.aar ...o..a_a ZOIl Crotta.· • t'QÓr. oonuk lO -I JriIt bek..' -. GaIaL. dit gedun wordt. OIlZO doden dail er·

de h Id la A.teI ..,d s-knodewd, door de Mer,J. -~., .. iHJ't;e ,I. ei
ene kant "in,dt m..n de wijnbouw in bet graf vali ze zee e te pateen. an W. Herbert eo na ellige dilkulie ... !dg !lij". er. ~_ ~,,_ ,te p;ml5 l' n ...et orp moe~n bewaven.

De Roiiter komt de eer toe, d. enige 'UI Mt bltrftrlII. Het i- vetDieldeaa_.1liI WUI' aal dat aijn.P Te Klein fh.a.ken-
een hachelike tOUllt"nd, en daarbij nog admitul te zil'n ....weeel die met eea nomea. De gewoae Yel'pdering TUI dat ,<>bchooa de_k tameHk. Yol _, er .tein, Daljolafat,. Oroot Dr~kpnstein,
de lut .. n een z.. are auijllllbelasting -'J·.hd,'ge yloot de T=-. op_il.le. ea het beetIInr ui, aL Woen8dag midda« nm'i. sw- eable ~liDI MD~ ....... of Aohct.er PurlP

d d
•• - ~UO..,. 30 iaplute .an op Vrijclas (Goede Vlij. eleCbta ék .d1akeri; V.,..--,\ '-icbtea VUl .Bedert.bon.derden J'uen ...orden on, ...

tol'lMlJl ; aall e andere kaat ecllt.!r .i;--.I,·., kaaon-bulder in Londen liet d ) plaata vinden, _- doel h h,-.v' lO bedn oehteed". de kotter 11.01 in 1eYeII. en ·.er ln et orp begraven, en
ontwaart m_ de bij toenflmiDg lo- boreel. Bij w het die op:r.! .Jnaie 166'1 ,nu ~JI wordt v'(lorgelrteld OD""
rellde di.m6ntindu~trie, door d... naat de forteD te ChatbalU ove.....eldigde, door Vrijdag werd de reade "oerer MDP- HULDE AAN; ED. D. P. OIU,A.FF. kerkbO'l.ul te sJ1Iiten! Waarom i. de

koadigde mOUlller"ergaderin, der Zoat. -In de ··'V~" RU 20 Kaart 1.1. repring du ao m~ &0 el'g belrom·
getroeteld en beechetmd en Trij nn een ~nen ketting heen r;ich een weg ririer .. erklieden (enon.dea. De .oorsit lezen .-ïj.-"De :heer D. P. do VillitIn merd oyer on8 pworden? Wordt dit
enige.8peciale belasting. Laten .. ij l:unde,de IICbepeniadelDOnd .lUId.T.w. ter .UI het werlUi,.sea komitee, de hr. Graaff, die 6edMt Y'6I'!!Cbeide.ewekM in gedaan pp raad n eeD of ander QYe1'-

"erbrandde, de' bekende "Royal Charl." Jo .... roeide dat h.t komitee. MD de kotll- do boof8tad toe(de en door llijo daad- ._. £OIDen ·6 man eer ~, ,,- het.
de tOO!lt.and van de...., industrieën "an I I --. _'·L a· telli . L-. ~I·t··'· ",._~ ~ .......yero.erde en roe naar Neder .od a I oor· mi-n. ..Ul pulli. werken had &-C1.,.yea, .. e I...e _,p .ng }ft ........... ' Wa n.d ' ~. om kerl<hoven in hE't dorp
.. at n.aderbij ~ou .. en,. om de bil· lopbuit en zegetekea meevoerd~, De docb gNB allt .. oord bad ont.Ulpa. De 8U"- ftn "He~ Volk" ·gOOn kle.in &IIn· t~ b n; aal bet d.n, eel! r.:ier baten
likbeid te bemerken van de reeolutiee, RniJ'ter w.... echt~r niet aneeD groot U. a1gem_ beItierder, .. 1daarde hij, hA. deel beeft ~d in de ,guMtif!ll' nHtilag om de 01lUl nu te verwijderen, daar

, beo doea .. etea dat dr. Smutt de _II .1Ul do jonlJót.s el<,ktiestrijd, 1£ .oorne.- .l.oeb -.I~roUl -t.aIlr.n der oo·An d .. r
die d.oor het BoudJIkongrtlll na een _man ell luijgtmu, ale menB Wal hij h·.J' "_a~tad' d -L.I.. .... ~UnID, _.. vall~sield op.a .• Jan~e, Diet mens OlD ""en j1at1r .~- • e t~ mateo!' f ~oet.o ~_n, die r~.
erlIIItige beepreking werden aanlena- groot en edelmoedig. De Engel.ee geachied· kon _deren. Nwt een motie VaD zijner inwoning, terug te kMeJl. De ~ dur '6ëa:rl:Yea &lJD, 00\ .eMr!)-
mea. ecbrij.ft' no die lijd. PepYf!, IIObrljft over ...-trouwen in bet komi.tee Wal a&ngeDo. beer Graaff het!ft, gedur®dt! .aijn 'r'er· dent .. oMen' Liggen O!1JlC kerkhn-

In alle land".. der .. erold is hoi dae tocht.an De R'Jijter met eehijnbare meo • .....reI dlt Ilchaam oppdrapll OlD d. blijf alhier. v~1e oude Yriend8ch.pr vea n1et op g-mkte Ji}aatse.n? Va.n·
yerbuiag en bewoodering, dat het merk. wnd. ~olUmi-n. "!lQr spoorwIlgen om ba;ndt'n verster~t eu menige DieU._ "'ur dan 8OhJe;Jlk, 4i eeon JOIWl .. on·

DeR" • een onÏlerhoDd te verweken. vr~ndschape-~Ild !WIg_n.oopt. Zijn d..l'Iboo~l .bet. Y8r.oe.le ~'OOrtgll"prf)tM
.aardig i.. dat de muneea van 'ulJter a energieke en ~langeloze bi;jl;aAd wordt.' om TerplUt~' P
"loot. die aan wal ,"n'""', geea EJI3el8man ~ menig "H ..t V .Il·er·' .... .. ," ZO _"·Le' ".- Vrijdag avond vierdea de leden v.n !if . . . ,"1 vu.. -r Iloge Pr,]S ODJlle eD-...el'8 ergen' hllit""
lIOOddea noch een hui. au branel .taken, K ... petad8e BeJutiDIbetalen AIIIOciatie Jl:WlteId.,n .ijrt ~IIOD~ AfrikaaD8e '- bet dorp Y6rplutst word..." ..."Ik ....0
Dit beecbouwde hij een grote eer yoor d. bna t-.-le jaarf_t in do York .ual ginseleo ,.0J'd~ oprecht ~ewurdeerd. grote opoffering en moeite""" bPt zijn.
Bollanden, dav teraelfder tijd ~.t huie "lUI het Theatre Re8tan~lIDt; oader voor. .un de heer G~ff wordt eC.II b6bouden om 0UIIe dode.n UI begr .."en. Hoo

...... r.:ittenchap van de hr. E. ;8. .00 Wi.lt. terugmmst Mh; Tafelbel'g'" YOei toege- RIleD de .!'IIlen de grote koot'll ""n
..ende ind~trieën en do algemf'no nn Clueadon, de jl'rote r........maa YalI onder de gasten welb aazatea, werd0n wenet; m. hij nog men.ig k_. iD de he!tr~fen~ ~r~ P
"6Iv ... rt .'aa bet lalld. In de Tr,ua- konial Karel, die ..oor de o..erwinDing VUl opgem.rkt de heer .BurtoD, L.W.V., de. Tra,n.fl'MIIU' ~fdst8<l terug gtáen Vnen.elen, drt I eell ern.tijl;p ......k.
vaal b. v. ..ordt in d.. ochatti~t oon De Rmjter door hetjvolle verantwoordelik '-r Geo. Smartt, adv, .A.I~ ea d. br. ,"",den. i ..aarover .et'1 .. ordt g""'pTok"D, e-n

.erdgehoaden.doorhetppeupe~werdbe- W.J .... n Blerk. De heerB~lIteide TRWRlO ~ETONQELUK . waarbij alle in ...oner ... ltD h,,, dorp
IM>laating nn GO ~r cellt. gestort "n Htonnd ea .ernield. de heildnnik in op de .. auociatie." Hij Zaterdag ..n1OI'&'-&1'yoor een ,..~ r. .". groot bela:ag IHlbben.. Late .. wij .. ak·
deze beleating .. erd opgelegd tijdeD8 Van al deheldea en grote milanen op ve~el .. kdnzevereDi~ng_metd... te.ILarit.zburg'.!'P.ntreurigonlt"lukToor. br zijn, eli mO.rgen (Woen.dag)
de kroou _kolon.ie. regering. la de aller1ei ~bied-de kunlten, de weten. Guild," .. ellre Daar hij had ge'f'ailen • ...-aa~1),ij de jonge beet- Feed op de ~erlP'dering tege'H.oorrlig .o.it!.J'

d eeu nreaiging w ...... elke d. ~~eT ...... ~ T~n BII!\h Vall~j, op 15 Spoor de onverwehilUgen en t~a.gpn .ar.
K~.pkolonie daare.ntegeD .. ordt oiet .chappea, de rechten, enz.-wordt aan ~.an de rijlle m&a behArtigde. JUlge I.~t[jd··, W'I"f\n V1!rloor. Rij was ..,. la:tea wij mannelik "n7-" plicht
alIeea gMII bel .. tu.. hoep»aamd op lI&&ID.aD llichiel Adrian8z. de lluijler, de voort8 on.der de aaodACl.t het uitpD&a.m-m Pleldt '.'De A:fribor.r'·- <Joeo in deM ·_Ir.

II Vader der Vloot," wellicht d. hoogete werle door de UIOCiati~ ·verricht, 0lIl,. 'D valk <t<l.elriet.en;· ~ la de ;Jaa.t te Mijnheer. de ed.i:teur m." dank "oor
di&lIlaat<:'n betaald, doda de ,ndIUa'Or,,,,.leer toegekend. I tea oplicbte .an het Wemmer'. tijd "e<!lI eCh.ct •. ®de.t áju .dDi..... .J1Ld d.. plaatJtin~ ,
geniet bo""lldien nog 00 speciale be- Verleden ZaterdAjl ....erd de 300&tc ge. Wat.fll'!Cbern., bet NuU.1l II:?ntrakt'ea ha aanpriC'..ht én. ~ _r ''0 d:uiLgerootd n.. UW".

!!Cberming I'an de t.D ..B .. seb. Geeo boortedag van dese held in de Nellerl&.deD aandriagen op een 0IId6n0d DUr idlt had.' De -.aUr;i W_ .. !!il "~yl.., BF.L.H'GHFiBBE~D .
kontrakt. De taalt '(erd ~l1tW'GOl'ltdoor mAar Ja,...d de.&t,·U'.clI.-&'teII, ....eJb

..ónder dU8, dat de De Boon Haat- tee.telik herdacbt, en om die reden moest de' de ~._ a___.... -'e. ,.oorsalter,. waarna ...., _ _18t~.. '. n~. f1i. ra bffMFge ..n
eehappij np een uitgege,",~, doch lan,' de opeojar van de Z. Afr. I"'odqkten ten· Howvd een dronk in.etelde Of,·de bIII'P- . PI om liet roer voor~ ..te !lragen.
ai~t \'olopbet ... ld, kapitaal van 41 mil- t~lliD~tot ~i8tereo worden ~itgesteld. _tet. ot heer Liberman tieduakte dt op let JIIid aa1Jii .n"'uiot wmt bjj ..... ~ ,\.OHTER PA.\.RL lfS DSHJIt.

'. . d ZelfalU'Pl6terC. \'&11 B. Bam" L.W.V, T8t~ YOQ!' de 'I'J'ieDdeIlb .C~ dOqaI,. 'a .• bdel'fl kaHér, die
jnlon poad. 5.terh.ng reedII ..er over e ~t -';~htea tot..... "et N-'--'._"'- ... mn men op aij'a ..~a"''''''~ .. _~ - - _.JO_ ~.fI -,,._ "'_ ~~_ ...~ _a' n_' '-,:- ~~ w_ ._ u.,.......... --r . ..-- .....,..- , _. ~ • -:-p' ua~.........,.. ~- ..,..,dnemu.ndeli •.se .<uglld"rina ...
fS! miljoeo a.an diYideDdeD heeft aic,.. volk hulde had lQesebncht ....n :de ~ dlVllba'lII eebetlte in bet Irort de~n té geaêbee, .. 00 ~ér~ ~t de .. UIt al gehoo.cLo..n .. orden in d..
~Id ... MIl oabillike politieke dachten; •• an 0. Ruijter. .....u de lItDdaraad, _ert hii tot lid 't ~ ~; .dat "Jl • Il 8Iot nil de Purl ",,!hool. op Z3terd~.

. werd. Na afloop der tOMten gériclat ..... ln_loop1DOetI'n:OIOt.lde SI te Kaart, '. namidd" .." t" bAIf.
IDt.cbt in baa.den beeft pbegn. Op. de burgem_tér, _ de 'a patroon-'~~o lijll,·. . mr uar, "..
~ ..IaenD ... a de m.. tachappij ligt __ a. valle be . 'ueociati •• de br. Aleu.ad4lr - bui:be. I,·' riM er . «ibot m i. ~801.1rri.·ptitp". lOOD m-...... word»otie. eDOrme YOOI'1'aad blallw8fOJld. de Ve.rurDA£de ~~-deD l1ehteD. 'f8I'kt aan .. ~ll blijk •• n aebGPI ~ng iD~ ~~.r'tJIf,en ~ _ ......

, Ben pachte .......-rvu t ~dt ou TaD de ~tie 8II"eIIIIte hem een goede en om~ ~~ ODdér' de Bela~e &aken zuil.en be8proken
mbop eo de prij. der d1ama.ateD bel .olgeDcIe acbrijfta oit"d. hoofdatad reil.toe. Eea t-nedt adree, werd ft beer r;ijn ~~, ~ mu, op"q. .. ordetI.- Alle ledeo "ord.en 4'0' ...,r·
~ door de maat,.,happij self in VaD New SoIttb WaIea, Auetnlii,: nil I3létk d. aflrtdeDl.;le.hoaoniN .. kr. ds.abW. taD de plek _ebt t~woordig te &"4jn.
...i... 11 _Pi..... mate _ ... _1.1 en ! 907 ..... bodeD. Nada.t de beide CJIItnQgen w~.g~ !DM. ~ t.milie., 'Op ,.~.~,. _....... .--av- "Syda.y, 12 Feb~ 1 - der ~.n liu -dank betuigd'hadden eD YOOI' -'m. jaren &el~ _ f!ieII -.

ee~'_ienJik ti.jdperk ia de.t·(g,DDII.tl Waarde h_~-lnPllotea. . uitbipeel Dog8lli~tout.eo .. erden ..(geKok.ea,w ... d jon,g..1IKJOt! ~ :n.<lllJP,Nu\ ","OM! D. J.RKTIKF,
is! de _rlott. voorui .... n.. ,all .. ail de 8Jdae1 "Daily ~" "aD __ k:OaaIt beIIOcta. bad.' .~ • Reltret.ArM.
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DBKW ALITElT H,BDI6D Dr .
'ONS LAND.

eo welie yerkochi wordt uo het
Publiek tegeo de llaaga mogelike
prijL

DurmboyeD, boudi Dei iD ge-
dachten, dat "NECTAR," onge-
lijk MD de boyenyennelde plaaUe-
like-yerpUte Theeën, eeD goede
DUID heeft te haDdhAYeD, een DUID
na yele jarea yenrorven door de lof
eo de ~ nn de dui.zendeD die
ingezieD hebben, dat" NECTAR."
Thee preciel ia wat e"aD geugd
1VOrdt, u.l. :-

Delicieus,
Verfrissend,

~ erkwikkend,
FBITELIJt

DE BESTE
THEE IN DE

:MARKT.

-
DRI18T ER OP III
O:MVOORZIBN TE

WORDEl'- VAN

NECTAR
ALLEEN,

ea lMt u niel puiea met Ma ....a
de Yele inferieure merkeD, -.....rm~
de markt tua.oUl'ladeD iL

It.__

ALLER_l.EI.

De RWjter.
STADSNIEtJWS

DINSDAG, 26 }tAART, 1907.

Twee belangrijke in4ua·
trieen.

PAARL.

over een p.ar uitg .."en, dan ,~
een Terkorte .orm, Iaoude. !rij d..r.
OTer om .0Uedi« iD de .oipode uif.-
paf te venehiJ_.

Reeoluti. wll!l'llen aangen_ea ia
"erb.nd met l..ee vote industrielill
na de Ilolonie, nl., de wijniu.dustrie
ea de .ctiaaa.n\lDCIllOtrie, rbij we in
bei kort eie .. ndacht n OJIze lezen!
..... te .~.Ien. In .e.rband hier·
..,s.. ..ordt men al dadelik getrotJen

teD lOberpe tegenatelling. .".lt

eeu groodr ..gel, dat d~ staat du min ...
ralen doet bijdragen lot de ont..-ik·
keling dell lands; dat do tijdelike in·
dnat.rieën moeteD bijdragou 'ei' bevor·
uering en ont.wikkeling un do blij-
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'SPORTSLUI ,O~"lGU IUIIC1PUJTlI'.

Hillsdon & Hillsdon Afdelings Raad, Fraserburg.
""'"IU'. IntIr ••11ft.FurI".tu,

WordeD niendelik uitgeoodigd om
.. te besoeketl en te bezichtigen
(lDSe pote voorraad

VE~DRAGENDE HAGEL
GEWEREN.

KOMBINATIE GEWEREN.
RIFLES, SPORT EN MILI-
TAIR

PATRONEN, HAGEL EN
, KOGEL.

Bookloze Hagel Patronen, llj6;
de beste 13/- per 100. Lee-tn·
field, 16,'6, Mauser, 17/6 per 100.

ADRES:

THB AxKOURI1I:S,

BURQSTRAAT t6.
KAAPSTAD.

De Koper van een
weer ot Rifle
kleine winat; het
~j. van de
digt de
beid en de
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DE ondergetekende. eigenaar
TBn de plaatsen" Arend"kra&l ., en
"Tabakstuin," in Wijk i\ieuwoudt·
ville, geeft hiermee kenDIs, dat
enigeen, die o1'ertredlog doet op
bovengemelde gron.len, te voet, te
paard, ot op enige andere manier,
ten strengste' [lIgen.. wet vervolgd
zal worden.

A. J. A.

H. J. NEL,
Prokurew voor

r-; I El woel> r, Eigenaar.

Calvinia,
20 Maart 190i.
----- - ~ _---

WAGENS en KARREN
vu ALLJ!I

BESCHRIJVINGEN.

WHITE, RYAN,
&c. 00..

BURO BTRAA T,
KAA PST.A D

acHRIJFT OM MONST£«S

-TAIiI-

PLAKPAPIER
IIIU

UA TlTE MODU,

WAARDE SEWAARIORGD.

Verf, Olie en alle Schilderwaren
tegen laagste prijzen.

GUSTAF IIOE8S01,
Lang Straat,
_KAAPSTAD.

A. T. RUTTER,~
IlAKEB V&D de beroemde Koloniale
'l"'ES" en" 0 BIGHTON" ZADELR.
bekend over de Rebeie Kolonie. Zadel!!
op orde gemaakt. Oude Yadel. nieuw
opgemaakt of l!elru ur na.gemaakt volgens
I*ronetl der aanten.

TUIGEN
liet de niouwe ::;()HUi.l"..,T}H~NG, aD>
het. achaTetl te voorkomen-_._

Vraag om Prijslijsten.

Waal.traat 28. KAAPST AD

Dr.kpen-II •• ttohllPpIJ

Yan deSandt de Yllllen & Co.
UPUIT.

Fabrikanten van

Schrijfbehoeften.

.-
Lit'I~ en Algemene Druktn

-Waard8MRga BelaJtinp, 1901.-KJ:NNIS~t bij.dese,
de MunicipAle Raad, bij bealuit op
een Tergaderiog gehouden op
de 7de Yebruane 190'7. een Waar-
d~rings Belu\inJ van een peony
( Id.) in het L, eo een Water
Belasting 'fao eenhaly&open.y (id.)
in het £., op alle .EigeDdommeD
binnen zijD jUriadiktie gelegen, ....oor
het jaar -t9()'7, beeft gehe....en, eo
d"t dezel ve op de late Mei 1907,
ten Municipale Kantore betaalbaar
.ullen zijD.

lewIe '~\ iIOeI :.....11.
..... 1Il, "enchéoen.::;:;;tt.. te ..e&en: (&) GIll.

1'en-ain& VaD :voOJ'IJflIIIl~
vali Hopefield Daar
om e:en bndi~t

IlIcleunIl:JIJ'a.aG,"Ijk pa. 6. te ......" ............
en eie t.e.~. MI
&nd_: \"anpubliek belug.

HOpg'lf:LD-VIJJ':I>l'JNBURG,
BPOOllwEG. "

Ds. rH~ ,,_ erop ''''AD boe VfOO~
beila ng het \"oor 0118 ill vl'<Oegtijclig.tap-
pea te ne_ in ~ lIlet de 11_
~de 8poonr4!glijn en onse gE>yoolenl
en ....eo8en loob1; t.e g.,..,en omtrent d.,
route die 't _t ,."nsel.ilr "oor bet
pubfielt aaJ w_n. Hij dacht, d8t1 hOe1I
nil de gewenste lijd WM, terw\,il de
ingpnie.ur ..h_" met de vUOl'l<!pÏ~ op.
m£'ting is ~nneu. Ret goevernement
~ft nu nog niet '-list "'elke route
de lijn ",,1 n_n, en toeu hij &Is Lid
_n de vorige deputatie in 'Ver~Dd IDot

de ;;;poorw"tl> ageerde, ',61 de hoofd-
ingeui ..ul' aan Item, dAt !tij overtuigd
w&." en te eniger tijd be.roid WU ....ë-
roetl 0011 dPput&tH'l (e ontrnOt>ten om
de "nak met :hanr te '-I>I'ckon, dur
hij in de KAap ,....t, Nl lOOt, publiek al·
!UH Wl.tuurlik be«>r mu kluDflen oor-
delen dan hij, ....elke route de meest
weuHoéakt" was.

De Ib<.,..,r •. G. H. Kot";, van Berg
Ril-ier, zei, d&t. 00 ingeaieur hem
wgd had, <Lot het got'veruement Vilt!
plan wao; 00 lijn vi.. Laag Riehrlei >bIJ
bouw"" om Piketberg en Zand",oId ook
te hulp te Itotlletl, on de "pontoon""
te Le ng Riet"lei en \-elddrih te V'8.lI-

g(>n.
Ds. HUg<) ''TOe<S 1.00>0 om """ beali ....t

\"oor..tel, waarop de hear J. M. J. Laub-
... r, g"s<'koudeerd door d.. heer A. 0,
H. Kotzé, Toor.teld<-: "Dat lwt ~()&O

y.. rn e rnent ge~d wordt, Ben recht>-
UIt liJn van Hopefield naar Vre<lenblll'g
op te meten, en ook de beer MontJlt,
de civiel .. blldmewr, te gela~t.>..11een .Ie-
p"lati" vu n St. Reie" .. l1.".i, SaldaJlha
Baai 00 Scbrijvees HOO'k te olltmoot('n
OOI de ,.wk te ~"n."

D.. yo~nde iber"" werdell OOn<J6l1ld
Als de d..put....t ... , te weten : ds. Hugo,
hool, s,..die, H. Tromp, Miduel Loub-
ser, P. P. KOIY-é, Wm. Baard, .J..n
Loubeer. 1'1.de Jongb, Alb. v. d. W~t..
bui ....n, A. G. R. Kotzé, Cors. ~tb;"1',
J .eob Loubeer (Cloe ......kra ..l), J. A..
Rc'W ck"rhng. """nk Sl..igh en Andries
Basson. De b....r Tromp t.e ager('n als
ti<'kreb.ri.. voor de IQ'nOl."",de deputatie,
e n de iDg"ni('ur te nag e-u vroegt,ijdig
kennis t" g"v"n wauuoer b....t g_'lrikt
voor bf'm ....t "'6',,("11 ,ko deputatie te
ontmoet ....n, wd"..t de I.>den van de de-
put .. uP lx>looorlilt ken nis g"l(evell bn
wordpJl

K.~:'iDJD.\AT VOOR DE AFDF~
LI:-ï GSR.\A D.

1).. t lO ,..,d.. op bet progra.mme van
werk7.llla.fll:hedt".ll ,nl8 oot 1l0flUJlE"ren VaJl
...,n klllldlda.at ,'OOr d" a!d"lm~,
WIJk nn Ó.
I)" 'bRer .J Jl n Lou bS<"r, Jo'ra us \' 1.. ,.

ge""'kond<'l'rtl door de heel' Jan Loub-
ser, lloe.zak,kra.al, .t"Id.> de beer W.
P. BanrJ. vali Honigklil)' \'Oor a.ls kan-
didaat.

De h""r .\Ilx>rt "Mn <lPr We4bui7.en.
gp,,,koud"Nd door d.· h,,,,r G..rt Laut ..
seher, .•t"Jde d" Io,,<,rJ. A &·hi('k..rIiD~.
.. aD WIJnb"l')1;. vrO<'g,'r ,·an Llln~b:U)",
roor ,ve kandidM.t.
.\il lnn~ dl",kU~le 1"all \\~f1ot1..ljd(·, t,!"11

pln>rt." ,'un btoid'" voor~telde kan(h-
dBtt'n, wuaMn yoornam(1'lik erop gt"W~
7"'" w<>rd, da,t ti .. hC<'f' Baard ,>eD p:llat.
.....hk man ... "" .,,, zijn oolang"n do b&-
Ian!!:"" wnr"n yan 't publiek alhier, da.t
d" ........r f<chickerting te Wijnberg woon·
dA "0 h<>paald nrot de"..:fde beumgen
"Ib_ kon bi-bben als de b....r B....rd,
d". Jlltijd III on. middAA IS, <lJ! altijd
tt.g ..n" oordl~ I. on geval .. jju tegeo-
woor,h~~id Tf'tr •..,~t \\""~rd, wf"rd e(-"n ~e-
Ip[I:('nh .. ,d [I:"!1;!,vl"n '''ln d" kandidaten
om dp n'rgll~rin~ tOi" tt· p;.preken,

0" h....,. }lnl.. J n"m h..! e...r.te bet
"oord {'n hedltllkte 7.ljn oud.f'.rstouuers
IlJIrt"lok voor do ond<-r.-teuning b"m
v,.r!,..,.nd m..l d.. I....Uiw ('I('kt;e, t()('1l hij
d" hPN &,\t"'kerling .. nlk .... n g('(!ueh-
t.-n nl"<lt>rlHag p;..r, en drukt .. ook ..ij"
Inilig ll.~\\ ("""LRn Uit o,,-or het fflirt, d.:tt
"('b~ns n"' prnlljci.,..Ii1c.f" om~tandi~h('(tf'ln
dt> tran-port ..n nln ,.ijn plaat,!;en 'Di.. t
III tijd g'>rt'll:",trf'OE'rd wprdpn. Z'jn
"I ...kt;'" ,."nl d,~, opzij j!;e2lt't, en d... ma-
J.(lStrnAt ""rklft8rdo> tt)('n <I" 'hoor ",·h,C'-
k .. rl",p; Hls d.· !!:"kown kandida.at. Hij
'lW.ll.-d" t,o<'n t..ge'fi de uit~pr"ak
VAl] d..,. ci_"."Ifl' konlmi~~ris., ('n voor
d.. , It ,'UOr I..'t hof 1"""'11"'. bedankt ..
ti" h r &hidrerhnll: op Mln"" VlIn "ijn
:ulvMmt ....n, ,·and,u.r h<>t fNt. dat ..r
w(~r f'f"-n vakatuur ,"oor "'Ijk na. [j

WitH.
D.. I"... r B.".rd zrl, da.t hij uu d...

beboorhk" krw"lifikall"'" ""zat EOn d...t
wik ....n t"lpUNlolh"lI: ",,,t w ...·r :r..ou
plaat.. vInde", indi"n 'hjj ....... r ~k07 ...n
mocht worden. Hij .dttw bo,t onnodig
... rd ..r do> tt jd "an d" n·rJl:ad"'Ting in
t_U4l: tI' "",n ..n, dl ... r b..t publiek nl·
rt...d •. p:etoond 'had ,,·(.Ik v9rtrouW' .. n ",iJ
lil bem ~".told hl-b""n. Hij v..rtrouw-
do tf>1I vo~tt-, da.t Jn~n w~r zou tonen
ht't.7.eHJt:.+ \"p,r1 rou"'~11 nog tri bl-..m te
.t ..I1"" I'll <i .. h""r H..,b.i(ok .. rhn~ ... ·n dnb-
!x.ie ned ..rla.a.g It> gev"".

J n k.onlclu',f' drukt.> .I,. h .... r Baard
1.IJn inni~~ n~rollt",'aardlJrin~n uit £" pr
d.... bllJ'ld"l" ip'" nll de b<,<,r &.ruck,·r·
hnJ.t tegl'nOVt~r lhtl'ffi D1f'\t df" laat sto ,...If"k-
tit'. Hij I..... ,·,·r&<,h<·iden .. br;.. .....n vo,"
[1..1 n I,,"m !I:""',·I"",,''''' door do }wer
I"~h.ock<"rhng, "óór de rl'('("Ilt ... "lekt I!',

waan" d .. Il<'er 1'duek ..rhng b ..m "';jn
ond ..r<-tpunln~ n,jWlllig " ..nhood en b&-
loofd .. "Ileff lil ~'Jn ,·..rmog ..n te doon
h"m V'("I"k07",n te krij,(e'n, ,'Il dat b,·t
ook 7.'Jn (f<clrickerhn!l;") I.-.loste opinie
WIL' dat ....n pLaa'\.<O{'ljke lllAn, ro .. llfhij
(&"rd) w .. nse!ak .... ,...a.s, .. n kort <L.ar-
na bood hIj 7.icb !\RO als de oppositie
kAndidaat "0 lo ...t g....n s~~....n onaange-
t.!"'rd.~eg"n hem te ,.·..rk ...II, en diend ..
('1"dell·;"--:A.j,·kti8i in bij d" ci"i"l .. k.om·
mll'.'lan, t"):(ell 7-lju ..I..kt;~. H..t "'Ol"
dIr- ,,!I-.; aan bem pn zijn .. ri..nd te
ru.nk .. n. da.t de"" wijk nog onvorl.ogp,u·
WQ()rdigd is in de afd .. lin~'1'Il"d. ~
0.. h....r &mickerling h..ldom boon h..t,

platform, ..n na. zijn ond.·l'8t ..un~rs bP-
da n kt t,. hebben \"oor 1>f't .....rtrouwen
In h..", gestMd ht·", ",...I ..r te nomin~
r..n, ,... 'hij, dat !hij "....... yerblijd .. al<
d... ~Ie~"n""id t" hM>ben !("kr"jZpn d ..
'I".".ga<knnp: tO<' w .pr ..k..n om "",kl're
StOrtN4, die pr in onlloop W''3ren, t.ft
....,..l'!<pn.kt'n. '8T "'as h"", ..."rt,Jd, ®l
er i!"Tll('h!Rn lIepen, dat bij rich niM,
w .... r ' rki ....b,wr wu st ..lI"n (>IT dat 'hij
ooK t "'jjnb<-rg ,,·oond,· en ".....n b&-
lanp: in dit distrikt. bAd.

H'J .."r",·k"rde de Yf'TW',i<Jring, dat
bij Tast \":ln plan WM uchzel ....n ....""r
.,r~3l' te .te!loo LAAtst<> maal
,t~ ~ij ~Iks ba.!fh.vtij;t, m....ar ditmmu
m..t hnrt en m<l'l, en hij zou w ..rl..", t!<l

"ard hij kon om in t ... !tom,·n. H..t
f('it. dat bij te Wijnbê"'JI; woond.> kon
'U'ker zijll bêlangen ,n dit di.~;rikt niet
vermonder"o. AI ""!' hij geboren ."n
Kroot gewor<J<.n en """,ele jaren ge-
praktJseHd bad &lit ..... t&-.~J1!t. ,

Rij '7lI>i OO~, <kt t.ij nu mepr da.n
OOIt tevOl'f>n te \·red ..nburg Ioram, daiw'
hij i~1'EI maand trier JnOO't, z.ijn mt>t jle
hofzittIng. Ond_ ~ "'- bij
ook op de beJan8rijke wden die bij
g...lann had TOOI' bet publiek <te Vn.-
d"nburg, llOiIilIt ~d ft feit
!bij drie jar'e<a a1.'~ voor de
r.clloolkommisAie ow Vrwde<oburg, en' fei.
telik door zijn on"_o«!i~ ijftr
DE SCHOOL WEER OP HAAR 'VOJlJ..

TEN'H.W GEZm
dur ,..ij ~ ,LIl dai&" .",.e~én ns
toen hij " ... -~ aaIlgMteld "aa,
Hij had nU DO(I;"~ boek om te ~j-
,.eD, dat de ..cho01 Mlld8r ~uld, w ...
en ineen hlooi-ende toetItand - toen,
bedankt ... Ills $tl¥"taria.

... ,
Il&llg,aaade .

el! of hij "ei.m-adlt.e .t
haal verlrotl ..eD moest i. de ,J~""'IJp;I"
rMd. ...."nneer hij zo ontrouw
gen_ de heAr Baard.
.De beer Scbiokerl.ing

~,t;, tOeD bij die bri.-o
~w.d aobreef, bij aag niet.

om té staan en kon toon n.'t,,,,'.Il,1r
n. voor hem en de heer Baard
Iijkertijd werken. Mur hij gaf
'-1ii8ood antwoord op de vl'Ilag.

De 1'OOl'Zttterbracb~ toeD de
1'oorsteUen tot stemming, met be~
..ult.r. .. t, dat de lhe6 8chiokerling
8temmen ln'eeg, en de overigen van de
vergadering, omtrent 86, !!temden voor
de hoor Baard.

De voorzitter nrldMl'do toen de heer
8_rd .Is de gekOlll!ll kandidaat.

REGIBTRATr.n
Het deede pllDt op het prqgrarnme

V09r de vergadering WIUI de regiiIt.rati e
"al\,.I';o._n.

De sekromris las een uittr-eks ...l' voor
die vel'8Cbenen ..."" in "Ons Land •• ..,an
12 MAart Lt, e n verweht iedereen
I~ llle\ te rusten yoord"t hij VN''&'
k\lrd '" all ~t rijll nalrómo.p de r<"gÏstra.-
t.i~l\.i"t stond.
, SOIIOOLRAAD.
Ds. Bago vroeg toen do ·..el'!!,"aderIJJg

bem T<"'f;unnmg té ge"on .lec.hts een
paar woorden te ~en. die niet .. met
d.. ",,,rk,.aa.mlwd"n ,..an de vergatl~ri ng
te doen haddl'n

Hij wi, dat "ij hier niet Altijd M
unA hadden publieke vergadering te
Hepofield bij te wonell, en daar ukere
... ""tige bewpringen gemaakt werdeD
omtr~t de sChoolraad, in een t..ekere
pub ...... o vergadering <te Hopefield, die
hij liever niet hesprekeu wilde, 7.0" hij
nu de Yerg:a~rll1g ..en g..ILV"heid ge.
ven hem vragen te iStl'lI"n omt.rent. dl'
I!Chool r asd.

De boor Dirk Ehlers V1'~ of 't waar
\TAS, dal de stboolr.aad een bol asting
va.n ...,n penny 'hoeft opgelegd om l...t
Iiekoi't te delgen.
D.. Hugo .antwoordd.. b".Ilh"t;

,I !'o(:!leon. ,t
DI' :beer .I<lllers V1'O<'g toon waarom de

schoolg ..lden vc·rhoogd worden.
Ds. Hugo """, dat 't onwaar is ; cl ..

soboolg ..lden wordeu ".,rOlinderd ill-
pla8t ... va.n ,. .. rhoogd.

8PECI.\LF. TRI<:r.\L'i.
DI' be<,or Rendrik Kotzé ....Of'.g "er lof

een br,M"'_ to lewo va Il d.. ehel ....n
ve... oer, waarin bij kla'agdo d"t 't pu-
bli .. k EO ,.- ... irug gebruik m.JIltlrto V:III de
specIal.. trein ,,"n Ropefield naar Mnl,
nm..bury m..t de I....tste Wnioonstet·
li1\l'(,en ....asrin bij. ""b.roof. ciJlt d.. tr","
('f~n '~f'rli~ Wa".; "oor hf't g()E~·n:·rne-ment,
.." "IR bl'\, puhliek er gron heter ge-
bruik va.n m;U\h.-U~,1ll0t"l'St. het niel ver-
waCht"n .......r met "P""'HI" treillen b<--
~lnst,ig to \\"orue-n '_"nont"('r In~n erom
vroeg .
'Et>n mot,j.. Villi dank "'('rd t ..n ,..Iott ..

ingl'6teld door de VOOTratler eu de "er-
ga.dering v"l'daa.gde.

Op laat,

J. G. LINTVELT,
Sekretaria.

Municipaal Kantoor,
Montagu, 22 Maart 1907.

-Wegbela8t1ng. 1907.

KENNIS ~etlChiedt mits deze,
d.t aV een Verga.deriDg n.n de
A fdehn~ Raad Tan Fral!erburg,
gebouden op 16 Maart 1907, een
Wegbelasting van i penny in de
£ ~terli.ng werd gehe ren op alle
Vaste Eigendom in dese Afdeling,
onderhevig daartoe, -oor doeleioden
.....0 dieneten voor 1907.

De beluting is betaalbaar ten
kantore van de Sekretari. te Fra-
!ie1'hurg~ op 30 April 1907.-Rente
tegen 6 Q / 0 (per cen t ) tal 'fereillt
worden op alle bedragen niet be-
taald op 31 Julie 1907.

D. M. DYASON,
Sekretaris.

Een hoeat Is een .ign&Bl, d..t er ge-
YUf la. Gij moet yan die .....anchu·
willg terstond nota DIlmen. Begin cia-
delljk,'rerlm&t!gA.~~er·~c.

Afdelings Raad Kantoor, " ~
Fra»erburg,

_2_2 M_aart1_907._,_ Kersen Borstmiddel
lfdëlings Raa~ PIketberg r~ te nemen. Alle ernstIr Iongaudo-

cIliogen beginDeu met _ ge_bo.

KENNISGEVING
KENNIS wordt hiermede ge-

geven, in termen un Sektie 238
nn Wet No. 40 van 1889, dat het
bosje, bekend als ., A plopa.ppus
Weed" of .. Kha.rki BU8h," door
proklamatie No. ~2 var:: 1907, ver·
klaard is als een nMielig onkruid.

Alle personen, worden daarom,
hiermede gewaarschuwd onder
Sektie 23!<S va.n Wet 40 van 18il9,
dat zij zich bloodatellen aan ae
boeten en straffen onder deze wet,
tenzij dit on:kruid onmiddellik
uitgeroeid wordt.

Op last,

NICO .• 1. VLOK,
Sekretaris.

Afdeiings Raad Kantoor,
Piquetberg,

12 Maart 1907.

Een kou gut. licht In de longpijpen,
'11 g;j heht broncbitis, die mogelijk
lfl longOi l.stek,"g of tering onta&rdt.
\la.:>kdo h·,u ...eg, vMr .dj In de borst
.::t. AI' gij eene Ilo.eb Ayer'. Ke.... n

""r.tmid,!"l In uw bnis brengt, breng1:
'j er daarmcdo opgeruimdheid. boop
n ,.QUDéschijll. Een ~eker en ouge&1"
.na:>rd gen_middel tegen kou eo

ULlcsten.
W"ebt u yoor een namaaksel, zoop

ha.amd L'Eobt Kers~n R.I)rstmlddel."
('vertuig u, dat gij .. Ayer'. KerMll
llon;tmidd"l" krijgt

(Ayer·. Cherry Pectoral)
(kprqoareerd d_

Dr. J C. ,,")'or.st Co" Lo.... n. -. V. 5. A.

W~LINGTON .
<Van onzc k0rt"88pondent.)

.~,n de Edlt.<lUT.
II iJ n.b .... r , - 7"",r h<-\u.ogl'ljk.. g€'h<>ur-

tenlSli('1I ziJn In dl" hWl.tl'ltA ... da.gen voor·
gekom".ll, zoal~ d" \""r;,,,,,,,,"liking nUl

een v""iIlh oordNlke reg<'rJllg ill ti..
Tr .."s ...... l; de b'jeenkOllli:t. v;tn nfg('-
".1lardlgde predIkanten in d .. r"d...ra!..
raad onU'r G<,.n,f. Kerk ...n; de ~itting
VHO h ..t Bond,;koDgTeli 10 .!Iliddolburg.
00'1< h' .... gebeur"n kl .. in" uko11, di..
", ..I b",nO<'lUd 1',oudt!n kunnen word ..".
",-a.aruver '\o\iJ ntl nie-t schrljveu will~ll.

Za t dag. do 2:1-t.. , " ..rd., 01l'W j ..ug·
d~ t Pe<l... p""dlka.nt zIJn geboorte-
dag; daal' ds. AlbêrtiJn nog d., pasto-
rie bewoont, werden df" 'ïl("nfl£.n ont-
n\.ngt'"1l IUUl dP woning z.ijll~r ouders, tp
Po>IgnmA H "st, \',etonl PI",,1. Zijn
{tefW. \\ crd Yllorra.,c;t door de jonge ,lUf'll-

,;('11 dor g"",... 11t.. , d... l...m """ ,Jerhke
tog .. ten ~"",hp"ko gan·n. Zondag
tlIorg~l1 moe'ht lu] het voorrechf smak ...n
"Jn ""r"to katt>eL"""til'kllL' d.. ge.twen-
te n)()f tt, ~t~~~u, t)t.....taHnd~ Uit 29
JOuf!,~doqhtf"r.~ ~n ~n~, DflI ycrrlch-
tmg g( ...du,,,ltl{' 7.e<'" p)«·btlg, Pil toen
de .)OIlge I..rallr iOON de hand toerp.lk-
W, M:'n ,~kJ~ t.er ftaod~nking: t.~Jl ('(\n
jo(ep.,~te t ..k,t voor li.> I"H·n,;rt·i.~ j!af,
\<Nd ...r m""'go tra"n door d" aall-
d.ll'hlll1:" toe,;<'hou" !'rs ufgedroo!,'1. Dat
d" ""Yl' 8 .....r de7... jolig .. ko, .. ·!;t In ZIJ11
dit:'llst n~ long sJlII'-rpn, (\n tot fl:rot{"
U"g~n \~OOr ou7.e J!~mep.n~ ~n de g,n n:,oe
K..rk mok .. " mod'l, '" ...." \'przuchtHlg,
die ..11(..111....'11 nilf.,....."prok, .." wordt, ..n
hem door aJ!t'n " tof>~t'~,'n,t Ol) Z",t<'r-
da~1 de voor hprn w 'n g:eoJenk\\ .l-Hrdi-
gO' dag.

Zoo Is u ...... t l" ....ft d,. Alh"rtip' vriJ-
1\'I1l1!I Bf.l.Illld !,""na" Y.~11 zijn re(·bt
op de grot .. pra("bti~" I>ABtori","" ,,;,,10
uit "I~-e-O z:,k ~ll Z<"f"r gf"fJl~felik, ('jgen-
a.ardll! \\ooD'buis hl,te-n bouwen. op '''tan
d .....1 yall de I'(ronden nUl de op:""d.ngs-
,,-hool, DaMt Iwt bllllu\'sido kostllllis,
Il<l'Ill grn.li~ ge;;c,j,unk"n door <I.., kllr,,t,o-
rpn d",r inrichtIng,. Zijn ..erw. !boopt
.'erl .. n~ o'·er ta trekk_, (·n "" opkna
pmg d..r onoo pastorie, " .... rOl"dp
k('rk",,:,ads lwl.!nmls.,i" alrl'ed~ \X."..ig is,
MI tho Malan ell ...,lrtg<-not" beP-rt ('r-
Mn kunnen n(~men, HOfl' €'('"h.wr t,,-ee
m'fll1!'e1\",.j)l'" ltl zullen dooThrf"n~en, en of
zij elkand"r zull ..n kllnll ...n "I'M,,,ao,
blijft een ......ws"l voor uw korr ....pon-
dent .

Afdelings Raad, Hope Town,
Aytt. PUlen lerlCI •• Si.cbte S,ljlverteriac.

-
KENNIS wordt mits deze ge-

ge'-en, in termen van Sektie 152
van Wet 40 van 18k9, dat het het
voornemen is van de Afdelin~sraad
van Hope Town, om bij ZiJn Ex-
.:ellentic Je Goeverneur aanzoek te
doen om verlof de ondergenoemde
wegen te sluiten, t.w. :-
I. De weg. lopende van Vlakfon-

t~ln, over de plaats Pretoriu~baken
naar Knapdaar.

2. De weg, leidende vanaf de
weg nur de Prieska grens, op de
plaats VIlsikoppies, tot wsar hij
met de we~ van Hope Town naar
De Hoek samenloopt, omstreeks 4
mijlen in lengte.

3. De weg, lopende van Blaauw-
boilChput, o"er Springbok pan. Sub
I en I I n8JlJ' Driehockepan, een
afstand van 3 mijlen.

4. De weg. lopende vnn het woon-
huis op Jagtpan nRRr het woon-
huis op Springbokpan, een afstand
van omstret ks 3 mijlen.
j. De weg op Middelph.ats,

leid~nde 1'8.Il" fide weg naar Stoft'el.&-
boek naar Zoct~at, een afstand v,n
omstreeks 3 mijlen.

Een om de verlegging van de
weg naar Prieska op Middelplaaw
vanaf het hek op Vaalkoppiell naar
bet bek op Du Toitlldraal, een af-
stand van omstreeks 5 mijlen met
een andere weg evenwijdig lopeode
tot de gezegde weg en OIDstreeka
20 yards vanaf de omheiDing op
SmousdAm.

Alle personen enige bezwareD
hebbende tegen de sluiting ot ver-
legging van bovengenoemde wegen,
wordt hiermede verz~llt.. bun w-
.....lU'en Ln~.,.,chrifte bij de onder-
getekende ID te leveren binnen drie
maaucen vanaf datum dezes.

VAN DER PUMP'S

CONDITIE POEDER
YOOII I'lAIIHII.

Mg~OTP"IOEI llBTE TetUS •
HOUOT ZE II 8OEOE O.Dl.

DOETDE IlAAS IU!9fLO WEUEI.
ZUlnlT METBlOED.

8E1EEST IIIEBOOII IL01EI,
S£ZWOlUII£IEI.

MonT El I.rUE.U.

MARTIN'S

APIOL & STEEL
''fooa D~ •• IPILLS.

Drr ".... lOCkW ... .u. O;Z:::' >on__ Da.-----... ..PIn.
lab.aIa. ...... 'IIij ....__ ....... a...
nnIdlM64 - W. ~ - _.. .....-.
uJ.tIIo. ~ - • - • ......, "-• _ v.. OIIt ...,.._... - ~Ir_,.. ...
..... TI •• .\pO< ...... ~ ........

Wel vertelt, door een
man va.n Claremont.

LEAVER'S
P. A. WEGE,

Sek:reta.ria.

Atdelings R.ad Kantoor,
Hopetown,

26 Febntarie 1907.
IWI

TABAK EXTRAKT
De '-te Dip i. VOOl'

Schapen en Bokken?
Bet ia eenvoudig om~at het B.d "Eagle ..
merk Teel moor NICOTINE.!.. veel .. -
OLIEItNen G0MMEN VUl ·l·.balt, nel

.terk ....

Insekt-dodende bsstaaddelen
l1li veel groter DUURZAME KW ALI·
TElTEN hent dao d~t un eoig ander
mededingeDd prept.r1l&l.
lilt • )lISt ti ., RIb .. .... a.at.

".Il.K:tK:HT DOOK

Alle Magazijnhouders, eo Dep&t
Agenten in de Kaap ~olonie.
W ordl iD Toorraad &eboudea te

Durban. Ooat Londen
en poft &llaabeth

ElrIGaEIG""" •• :

Ralpb IJ.I" IICl.,
....... 1a~l, WPlTd.
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