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1800 VEREN KUS·SENS
Opgemaakt 1ll Onze eigen BeddeD Fabt1$k, met

spectaal uttpzoohte vederen.

lEI lEllE ICIt£PSilllll ~IPUS£IllTEi tI.
(Op aaDvrag8 WOrdeD PLt.1'OD.'m toegezonden.) PU Til'

15STUlltl llW 'III LrIILEII, 2l9-
6 voaT BRIt.D.

(Op a&llvr&ge worden PatroD_ toe~Dd8IL)

".27/S'MAILKARR£N. ' RRIEN"
ILIOA..,. •• WA. LA_I DVUtt. , . <-

DIT IS JUIST I~ TS VOOR •• BABY 'f I tet
OntwerpeD op aanv,..". . , &'S lof·I ~~~ __ ~~ ~~~I'I U~

EETKAMER 8ET VAN 9 8T~K8 •• .elO 10/·
Bekleed met beste Kwaliteit Pegamq!d

Dit 18 een kaDB,cUe niet gem1at moet worden, daar deze
. BetteD zakel £15 WIlard Z1JD..

TU PLAATSE-

MAXWELL & EARP OUDAG ZOUTR~p ~tritt _0),
Zijn nu verhuisd naar bun nieuwe Magazijnen op de hoek ,van DONDERDAG, de l8de APRIL
Loop- en Kottemarktstraten. . . e - • '. t,, DE ondergete\-enden, behoorlik plut dOOr ae ..lxébtearen ui

MAXWELL & EARP Boedel van ,wijlen de heer JOlUJr", G. J: a.nr (Jou),
publiek 't'6rkopen :- ~.

V ragen om een inspektie aan bun nieuwe en gerieflike gebouwet), .:' Levende Have:
die een vloer ruimte van bijna 55,000 vierkante voeten hebben
en welke gebouwd zijn in een stijl volkomen nieuw in Z 600 Eerste .Klas Merino Hamela I 6Eente IluJonge o-m
Afrika. 600 do do Ooien 6 do do Vaars-

. p 20 do do 'RammeD Il do Melk Koeiea
1tIA.XWELI, & EAR 'do Ezelt (2 en S jaar) lIdo Slacht Koe

Stellen nu ten toon in hun yerschillende departt'menten en zeer 8 do Paarden (geleerd) 146 do ~
grote en variërend voorraad Algemene Koopwaren. II, Losae Goederen:

1 Eente Klu Wagen op Veren I I Span Voo~TuigeD:
t do Paar AeitA!r-TuigeD 2 Kap Karren en 1 open Iar ~

. III. Grean:&EARP 1100 ZaklLen Gar8t
Hoek yan 500 Zakken Haftr

D.

Registratie van P e.
NI~mand vergete deze Verkoping J.. __sr KOJrlT ALLEN '0 KOOPTf·Ii.~~ii:iit .. ,~.~Jt~oaa.t,u .....,-

EEN LIJST
Toor 1'905 1ItaaD, 1Wl~AJ.
LIFIKATIE V
zal ter
MARKHA
HOUT STRA
n.m. tGoede V
de 3o.te Murt 1

lndien uw num
lik met de Registratie
nomen te wOrUen in de

Besoek het Regiltratie
het (geen poAtze. oodig) aan"
Gebouwen, Kaa.. ~:d.

DE ondergetekende, behoorlik ~einaVoterd door' de beer
Buns, Sergeant-Majoor un de Kupte Bereden Politie, ui., J[OClD.~,i
UDbieden te Piketbe~, op

WOENSDAG" de ~de April, te 10 ure v.m,
! ,.

Naam (Tol ait) .

Prinat Adrea............ ..... ."

Gedateerd dese 25ste dag

DE

DENKT OM de 8da APRIL;

B509,OOO.Poo4sen - - £3,388,5t3. IntoDtsten -
Pihtberg.

22 Maart 1sor.van Levensvenekering8 Polisllen.

Premiën. Lage ve~houding
van Uitgaven.

Alle
Ganatigde I . ,

..... 1••• 1: lu '•• laH1 t•.
" l'

BEPERKT ..
,

DRIE-JllRLIISB VERDELINGYll iJKSTER,
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GEBOOIITE.I!RICttT.

JOUBERT .-Heden echouk OOi d.
H__ frit IIODIltje.

De danllba,. oud .....
G, J. JOUB.BT.
M. JOUBeRT.

( .. Malherb.. )
A1bertiDia,

Ril"eutdal ..
25 itu.r t 1907.

DOOD •• IIICNTP.
IM)(XUU.N.--Zacht in de B.. oot

alapen te Botha'. Balt, diet. WOn:tN&e'r.
ep hl deur. 0_ pliefde moeder! ataria
Bliaabeth lmme!mao, geb. Fick, UI b,..,
72ete )aar, DA eeD amartv'" lijdet _ftII
oirlla 12 _dea, dat sij wei groo& IW.1d
_ft g...u..--

P. w, !MMELKAK,
J. K 11OlBL1U:N',

geb.d.P ....
i'.C.00080,
8. 1". GOOtIEN,

g.... lwmel .... Onderwijzer ~nodigd.
1Iou.a'. Halt,

lb M.eari 1907. VOOR de Private Plaata School.
DANKBETUIGING. te Tleikraal, Diatrikt Fruerbarg,

_______ --:---:--:- Quderwijller of Onderwijnree, tot
VAN HEBRDD.-De ondergetellade StaMard VI onderwij. te ge.en.

_lit hiermede al de betreilllin~ - H uaod
..ri....dea die Ioaar co trMw "i~ Eqela en . 0 L
"ebben gedllAllde d. s.iellu eli bes afater- G«:ertificeerde, £,60; 0aeeeer-
flIO VIUl Io&&r onrledea ecbtgaooot, harte- ~e £40, per ju.r. V rij
lik te bedanllu ..oor hun Iiude 811 U'OWw,Lo .
"oorvamelik IN. Clarll eD de b_ 11.. J. rp~I;)'.... met Oetuigec1ui.tten
do Plaotia, L.W.V. . pu- --'Te.._ •• at .ij ook al diegeneo die t.o w.rden gesouueD UIl

lIO"ele telegnmmn, brie,,'" ell Il~ J. G. RUPPING,
nn deeln"ming gesonden b.bbeu, hur Vleikrul,
iu" danll toe te breuaea. P.K. Leendertaplaata,

(Wed.) J. 8. VAN HUIlDD, Dillt. :Fruerburg.
Duod.. &raat, Cradock.

GEVRAAGD.
EEN Europeee Onderwijler~ om (Gel) Gebroeders Loubser,

op een Buitenplaata un , Jonge .
kInderen l~ te ge"en in Hollucla, Tbeefootein, •
~ngele en Maziek. App~tie. ~ Uil.enkraal Bidiag,
nchten un, en Terdere lDformabe Darlin,
te bekomen nn )den. C. H. MOLL,

Roodepoort, poL Volksrul!~
TranIIvaaL

ALLERLEI.
UITMUNTDDE PERCELEN, ~ en

aopr £1 .. aontant en 10/· lllaudelike.
OW mi~l na Kaapetad, Ook M..tWDeII
ea Z",~et Plaateen. l.)e Un .... 0 eeo
.... eoetijd. Montagu" &.tate Coy., Bepllt.,
lt. George'. BVaat 83, Kaapeted.

WBLLl.NGTON.-De ODdergetekeo~e
keopt jonge KaJyeren voor ..oIMhtbwa,
pjge k .lUltiteiL GOf'de P").a "",Un
serven ...orden. A. J. MALAN.

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

Wil. W. TUCK,
, '8ekrearia.-

BchoolrMd KaDtoor,
&rkly Oot*,
. 23 ....aart 1907.

te reinigen
"1:f,' ...HtOM.... t. l.Oia bij hel ,edcht

ttn zoodanige
dJl.· hij zonder

dralen lot eeee 111ltiseptlsehe mond-
verzorging zou overgun. Tandzeep
en .-t;aIld,plJMI .. IlUo zijn voor eene
détgelijlte JII01tdfeinicing op verre

.'I...lI'kliq ""DOI-Il' ná .IIltt vo~~ndé, daar juist die
\'e.rgader:plaatse·!1 van tuil, zooals
1so1~ '.ltiêzcft,::'cldenijde der landen
'·"enl. onaangt'rocrd blijnn en deze
behoeftn .j\list, dIt il Quidelljk, het
m,eesl !!fJIe' geregelde J.gelijk6Che
.ondi'einigmg. .r

Piketberg

Piketber~,
18 Maari 1907.

Piketberg School Raad.

I

APPLIKA TIES worden hier-
mede ge..-raagd Toor een Oecertifi-
ceerde Onderwij¥r tot Principul
voor de·N ieuwe A~ School te
F ebruarieekraal. afdeling Piketberg

Kennis' van HoUande vereist.
SaIarU £ 100 _po" Logiea Ter-

krijl(baar tegen £2' p.a.
Werkzaaml'eden te beginnen met

het April kwartaal.
Applikatie. de ondergetekende

te bereiken niet later dan Maandag,
de late April 1907..:

P. J. A.. OLTHOFF"
8e1ueWis.

Piketberg,
18 Maart 1901.

Algemeen aangellomeJi. .
·Raa<WeOOll .-\. H. de Vri.....-G.

st.ti~om steldea voor, dat raad.lid
Strijdom t.n~den. ..,.~o aal ma
genoemd jlIId té .-kén of lo
of 'bet ~AeIe p..d; de teoderi un
6ekretarll te word~n. gezoodeu, .~t.
.." lbij de eleratkolDeode ...-orpderins
van de raSd ~legd lrunoeo .. ar·
den. (I n borvengenoemd pad wordt, iD·
gealoten bet pad te Verlorea Rivier).
Algemeen aa.ngenomen.
Re ..erleggiog V&ft pad te VOl!-deling

8tation.-l)e oeHetans .aakte' .ao d.
"ergadering beIlt>od,dat. de beer Be~
~ijo applikat.ie t_uuetrokkl>n h.ad II!-
...,rba.nd mrt bovt'llsenoemde ....rleg.
liog.

De verga.dering ...·erd t...,CI! objektie'!
teg~ de ""rlegging ~oorgelegd, _n.
run de beer lJ, .J. :re-rait.; Mat.;e~·
.,.Iei,Nl een V&JI de heer T. G. Hi~,
,. ondelinl' .

Di> sekretaris zeide, dat 'bij n.iet wist
..aarop de objekties gegrond waren.
dur bij tot nog toe g~o adverte{ltie
in de nieu .. sbladen geplaatllt bad.
TeruglIetaling vaD oaw.npt.n aau

oIdoelin(!pra.ad,8teytler ..ille.~De kom-
missie deed r.apport omtrent bo1-eo~e-
nooOI(I<; zaak, en w.ide, dllt de entgB
hinderni. wru<, dat wij niet de dillta.n-
ties van de ..egeo 'Wisteo. , ..

A.lgemeeu besloten, dat de kommllWO
dl' mAChtheeft om uit te betalen aao
de Ilfdeling$raail, Ste,.t."'"ilIe, indien
er een surplus is dat toekomt nAn de
Ste,.tlerville raad. I

Re bela.liug 'AA.rI kontrakteur Van
Jo::£'k,~-Algemeenbesloten eo aangeno-
lDen dat kontrakteur .Vnn Eck niet
ui~tnald zal worden, ..oordat
rnadtilid Ore<'ff oyer r.ijn pad genomen
hee ft.

Re Zuurb..r:g pad, kont.nkteu.r M. J.
OHo.-Brief 'Van kontra.lltêtlr H. J.
Otto ....erd gele.zen, de raad ..er_ke.-
dt' om zijn pad or er to nemen.

llAadfllled..n I. W. "erreir_A. H.
de \. riett stelden voor, dat bet pad
on'rgenunlen wordt - volg..ns "erioelt
van kOIlt.rakWur Otto. ..n dat Otto
slrohtJi uitbetaald wordt voor FeioruaM
pn niet V'OOr Kaart.

__ ,_ Ibti..... '1.-- ."_'.Il" _,"._.....,'Igemoeo aangen_a.
HiERMEDE verklaar ik, de'-- r~I"---· ....-..... _"... Re HaJ"t.eibee8tXuil ~-B.aacWid_____ P. II. le Roax, eeD "aD d. kOilUll.iuI,e1

oodergetekeode, Wilbelmina sola __1..: d :1:_ onl I!('D w"6~bte aa.n te .tell_,·
Ru, woonachtig te Zandberg, cla' PeWolene Gal geeft de ~ mees' ..,...tterea e eD ftoue·k zeide, d.t hij de heer 8. Baderpel'
"n beechulT' g~D &o6el yerlichtinga en .erw~ 1'ermogen die ooi' aan bet publiek aange- a.angesteld had tot ~-beam"~; d_

DUJ al h" •. bOdeD werd. .. aan.ttolling .. "rd goedgeleurd door-4e
Venne en, e 1] ~ H '. .' • b nd I i. ~ .•erglldrring.Za~ morgen de 2de M-aart et a~t u~WmatiM, wer &0 er geraAI en~6ldhe oop Rruldslid J. H. H. Greeff .....ide, dAt
1807, geYaDgeD e~ aangerand beD- iD innaUIil<e.. G ... tÓeIiC~ Ï! Dodig. OewODe ~..... gdhedeD bij over bet Hact.,...tkuil pad ge-
ben eeD ruwelilr:~ onwaarheid eD wordeD p~ ·Hetpil. Dlet Ontplofbaar en u 'YllJ 'YaIl genar JI"-,1, W~', eo d.at daar ..~Ie genar-
lcur

ntaaf
i., ~eeD met b. doel YOOr de ~d. Er ilgeen. ~g-wD bet PI, dat elecbta ge- Lilleplekken waren, doch het "'erk, d.t

edaan om blaam en echaDde prod~ word~ au bet wordt ~biuikt. Dadelik nadat de .laatak geduan .. as door d~ 'tt.,..r R,aderneyr,
~'n n.. m te brengen. Verder~.lam m~fd II, ~t ~ ~kiDJ Tall ._ ap~t automatiee waR~~"n A. H. rl~ Vri....,_p. M.
i~ mita deze mijD innig leed.uen J.?e GeDer&&Gr~t w==n. Het.ye&eem UI ~ Va_'.lr' ...·,le ~ ..telden \'oor, ,\n.t de ra.dsle-
te kennen, da' ik bemonrecbt ........ nDgt .Maataehappijeo .•. .·De Generator. bn m gebouweD den, die de yenJ<ihflidene'"ijkjln ...-_er-

diglilr:
L.---Luld:-1I beb en _, __ OlD -t worden &oDder eDage wtwer~ op "erzekenugen. tegeuwoordigen, de ,hoofde.n :trjo 0.,.....
UaICll "5~ T -.. - .... -li i#b beete ~~_ 1 1 II: II: . de bt>ambten vn.n zulke wijken.

genade en ....rgttleni. 01"8l' mij. . et et en l5--pate ete le .oor 00- eD ~ ,'!gemeen aang('nomen.
lt . c1oeleiDden. " ltaad.leden J. H. H. GreeH-J. J.
eugene Een komplete InetaJla~je kan I-en worden &aD bet brttoor, BI1l'I DiederiekRst~lden voor, dat n~ 2 mao·

W Sn ..S 8"-.- "" "pn get:;ven wll ..n ..orden ... n be-.. ~. -~. 'De l>et.roleDe Gu G.!nerator werd de b~te (goudeD medaille) :..abt.. "mtoyr, daar de beer Rade-
prij. toegekend op de Intematiooa1e T~toooa~ te MiLaan, 1906. ::~r klaasde o.....r te Inin werklllen·

. A1gem .... n aangenomen.
Voor .olled.ige biezouderheden gelie..-e mea "lUIOCk te-doen bij de Raadslid P. JIl. 10 &lIX •.,id .., dat

enige Agenten Yoor Zuid Afrika: de hN;r lU.deuloyr bern gO£ien had,
,hem ""r..,.bnde OlD bij de raad voor

VDM DORP, SHARFSCHEER &C~.,~t~E~?n~:~~:::::_llp~t
le ROta flieldell voorI dat de ..ekre-
tari. 2 tent,," .-un port Eli ....,hetb ... 1
krijg..a.
lW toll ..n en uit"pa,nningen.-R.aadA-

lid ,~. H. de \'nes ....ide, d.t, !lange-
..ien de schoolrr.ad binnenkort HteIilg
""n berOf>pui d""n np de .fdehnp-
raad OlD hAm behlllp,."am te "ij.n, de
afdeJingsr"ad Aijn bronnen valJ. in·kom-
.ten ....1 moeten vermeerderen.
Raadslt><len A. H. de '-ries-J. J.

DiederiekA ~telden ...oor, dat er toileD
op~ri('ht zullen worden op a.I.lell\OI&"
lik. plaat""'o, welko zullen wordeD
goedgekeurd dOOIde raad.

Algemeen aa ugenomen.
Raadsleden -'.. H. de \'rie8-G. J.

St rijrlom stelden voor, d..t. d. raad fleD
.tuk grond ..oor ...." uit.5Paooing &al
kOIMm,un de beer Baleel' of VaD de
,heer Oo.•t'h.uylilln, tUSlIen Will_l'DOfe
en Harm"'D8 Kr,..aJ, op het Leeu.-
K loof pad, en een Itol op die uitllpe.a-
n~ug op r.al richten; ,t_ per&On.n
Ifll)et.,n aangesteld .orden aJa_
kommissie om dit te doen.

Algemeen nange.nOlllen.
Raadsle.deo G. ,J. Strijdom-I. W.

"~rreira stelden toen "90r, <lat de b..
~o A. H. deVriec. en J. J. Diederielu
ti" kommissie uitmaJien om boorenge-
noemde te doen.
. Algemeen aangenomeo. -

De kODlJlrieeiemoet rapport uitbren-
if'n ,bij de "ollende Yer~doering
ioedkeunng.
Re uitepS,Wl.ing te Donlr.erboek.--

J. J. Uiedericll" TToog a.an
de fUd of er een uitllpaDJliug i..'roOr
d. poort van Donkerhoek's gron.d,
&reoaende aall de groo.den van Klip-
font"!)l, Karreeloogte en Vondeling.
De sekret..-Ïl! .erd gelut om aao

het goevornement ,le schrijven, hn.r J.
vragende of er zo ~ uitspa.nning be-
st.~&t·.

Re ~itspanniug. te, Kenrfontein.-
Raadslid 1. \v. Ferrmm. bra:ebt rap-
port UIt 'betreffende de nltspanning te
Keurfontein. Hij .eide, dat d.e heer
J. J. Swall6poel enige tijd geledAID
!JI&~dl .1had ol de uitspannmg op
KeurlUfltelD niet veeylaat;1it kon wor·
den. Raadslid Ferreira. wide, .dat bij
onder.wek gedaan 'bad "" rl.at bet niet
~aan kon worden.
. De sekretan.H werd gelast om keDAtA
hi.eru,1l aan dl' heer f'W1lnepoel te
g" ..en.
Algemeen aangenomen.

de ~lIt~e~~evMPI;:D~;;!;:ef ...:~~ C.
gelezen, vr~ende in ...elke deJen van
het di!trikt schadelike planten gevon.
den ..Orden. of en hoo lie konne.n ui·t,.
gerooid worden en ",..t dit miD ol meer
ui lroAt.en. De leden zeidea dat do
&llotse diAteI overal gevonden werd
en dat bet oJluitroeittaar was. Het
boete ~ ,!,'llrdt gevonden fn de wijlten
Groot RiVIer, Trab eil Bn"'I_1lJI
Kloof; dtoze ;.-i.jk_ mijn besm.et, de
rod..n dlla,rvoor WAS d.t d.e ..
die door deu -:ijken vloeien, bet

Zonder lwijlel is dit allee.
-mogelijk door eeu riio~dbad. Mes
bel.lgt daarvoor het ~te bel 0001.
daar dit het .eenige tand-en mODd-
. rellligfng5Jlriddei Is, dat volstrekt
antisqltiscll werkt.

[)eIe wetemlChappt'lijk
bew~un ukert werking berust
voornamelijk of' de eigenaardi.gheid
vali het Odol, dat het in de holle
Iliezen en in de slijmhuid der landeD
drill(t en deu! in u:lreren zin ver-
udigt Teni'ijl aUe overige tand-
reinigingsmiddelen slecht. gedurendc
de weinige oogenbHkken, dat men
den moed reinigt, werken ,kunne".
laaI het Odol een antlseptl.8chen
voonaad in de shjmvliezen en ete
119.11e tanden achter die no& urea
laag nawcrkt.

.1(#1 HlW 0.1 ....,.11 .u-. '" .. W ...../lil ~ -todt" ~I<r ~,,_.
.tWN". ..

-
IKENNISGEVING.

KENNIS geechiedt door on4u ..
Ketellende, CIM het jagen ftIl wild
op "Tbeefontein," dili. Kalmei-
bury, hetzij met geweer, bondeD of
andere, ten llUeu.gtlte urbodea
wordt. OTertredere lalleD 1'en-olgd

••
vooa BUW'WUI.

APPLIKATIES worden hier-
mede gevraagd voor een Onderwij-
zereI tot Principale voor de Nieuwe
A3 School te Afgunst, afdeling
Piketberg.

Kennis van HollAnd!! vereist.
Sala.rie !84 p... Lagie. verkrijg-

baar tegen £24 P'"
W erb .. mheden te beginnen

met het April kwartaal.
ApplikatietI de onderlPltekende

te bereiken niet lAter dan de late
April e.L

P. J. A. OLTHOFF,
iSeIueSaria.

Pikeiberg,
18 )daarll90f.

ONDERWIJS DEPARTEMENT YAI
DE ORANJE RIVIER KOLONIE.-

worden.

10 JAAR GABANTIB.

.1{ ...... DLVIIII01_ ....

........ I .111 •• " II.....
ADelen Horlogw, Goud· en 1..ih'_k. ea

Goederen VaD elke beIohrijyill3.
KENNISGEyING

pa[Jl

BENODIGD
EEN Blanke Gecertifieeerde

Onderwijseres ..-oor een Private
School 1lollande, Engela, Musiek
en Bandwer~ Salaria,£50 per
jaar eD mj logieL Scbool te
sinnen met April K.artaal 1107.

Doe aanzoek bij de oodergete-
bode.

I. C. Y.AB DB& VIJVER,
Lo"don Farm,

P .K. K.am.. toDe,
Diat. QueeeDlltown.

111Maart 1907.

R d HET iJ "D ellL pellOOll Yer- /School aa. boden om in 0.111 .eId, genaamd 20 - Gem.' ...u~""IIf'_"'"
" Katrivier ea- Wol .... " te jadat.en ~.-- .......

. of rOD; te "pen me' 8eweer of ae jaa, IllF'" 'UOTIEIS-APPLIKATIES worden hier- hond . .~.. .
mede gt:vraagd "oor een Gecertifi- m' naooD, die all aodani( in o.,.ntl.. . . ,
ceerde Onderwijzeree tot Principale Jd UI worden aaogetroaea . DaPT. 0,
voor de Pri,..te ~ren .School te :ne: wij gerechielik 1'en-olgen. , HORLOGEKAKERS & JU~X.iri::ll.-<.S
W~~=::1t~~~~~:~~l"8· OEBRORDERS BURGER. ........ , ......... UIIIW ... .., ................

8alari. £40p.a met vrij logie •• Kftri..-ier 11 ~d 1907. DarJtDg .:~fJ.&.t &4". KAAPSTAD.
W81uaamheden te beginnen met .. , ................... .-... ,. ILLI ~.

het April k_rtaal. APOLOGI EA pplikatiee de ondergetekende •
te bereikeD niet later dan Maandag,
de hte April 1907.

P. J. A. OLTHOFI',
Sekretaril!.

BENODIGD
KEN Oecertificeerde()ndenrijzéree

~ een Private Boeren School te
Tonde1iog, diaL Willowmore, 4
• ijlen VaD bet Voadeling Station.
BollaD-t., Musiek, (Instrumentaal)
Hl! yereil!te. Salarie £60 per jaar
met Vlij logies.. ApplikatiH .en
Kopieën van Certilibt.en en Oetwg-
.,briften, mei o~ Yan ru en
eaderdom, te wooIen gezonden .. n
eie ond.-getek.ende. DieDlIten te
~n met het April Kwvtaa1
~J bet openen der acholeo.

T. Y. HITliK.
Vondeling,
Willowmore.

li liaan 190'1.

APPLIKATlES worden uitge-
nodigd voor de betrelrlring nm
Principul van de Goevernementl
Plaatl School, te Wardenfieli,
dist.rilr:t Brandlort.
Applikanten moeten een voldOCDde

unn18 van beide Engele en Holland.
hebben.

Be~heid om Muiiek te onder-
wijsen r.&1 een aanbeveling zijn.

Salaris tegen £60 per j.. r met
vrije kost en inwoning..~~tren te beginnen 10 TENl),ERS
. Applilr:atae-blljeiten kunnen nr- .

worden "an het .Onderwijl! WORDEN mita dele ge~
Departemen~BJoemftJl1tem,en dese, "oor 't bOuwen nu een ArmeD
teumen met certifikaten eL getuig- School op "et Don> Prin. Albert.
ecbrifteD (oorepronkelih en af. Tendere te wordeD iDaesoaden
echriben), moeten het Depanement &aD de oodergetekeode .6ór of op
bereilr:e. niet later dan de Sde de 6de April lto7. ' l,taiipo,hriJ~
Apri11907. Het werk te worden .. nnard te ..--_ ... ---

eniger tijd na aaDII&Dle na tend.r Let op het vol-nd. :- DOHER.TY ORGeLS·,
-i.Ddiea ~ard door " o._ _ ..
ToediDga bepan.n.at. P- clH. O~I il IlADgekomen en - "OOR-

APIOL & STEEL Voor pIaonen, epeci&bti. eD nu.t reed.m onse Kerk. .Het beeft . .'
. .erdere bieSOOderbeCleO doe men ,OlkOaMa ~I gepYeD. Ik, ..... SCHIl ft ,....., ..... ll,

PILLS
L bi"'d ODd .._L.-...1 bn -.,., dat de Kerk BaakeD, 00][

IfOO1Iu.M1. .......-.,.. 1 e ~ _ _'e.. Naoh"_"·'-- Tafel.stoel en- bet - - . i
. De laapt.e of ,eDJge teDder niel . ,- . .~~_~ __._"'II (l!P'!II!~!!:& _-l-'\keIlkte--teD'''~ 0--:1 .aDll. fil1Qa on~""ee.___ - "["'"0&... .. blij':;" ptUipcbriA 'sijD _ gnu- ,=-=~s..:::- '_III~~I'1 JAC. li. TiHE11lJISS". _""HIW hma." """.Oi...,~:rl:'-:'::;=:'=""'".\:::.;:-e-alo ~.. PriDB Albert,

Ir -........ l' Kaart 19Q1.-"mil. ~ ... ,I,. 1.---'"" .

Petrolene Gas Generators.

-
BENODIGD

TOO&D.

EEN Qnderwijseree "oor Sian-
4.aard A. Moet ondervinding heb-
ben van het werk. Bekwaamheid
~ onderwijs te geven iD Naaiwerk
aan de klae noodukelilr:. Kennil
Tall BollandA en Tonic Sol-fa UI

- een aánbenling roijn. Salarill £i<>
per jaar met vrije koet en iDw&-
.mg iD de koetirrichting.

\\t erk te beginnen 11& de Julie
..-.kautie.

Ap~libtiee, ~ene~ld van ko-
pieën.an Oetulgachriften en Dok-
.... Certifikaat van gesondheid,
lIUllen ingewach~ _rden tot op
Maandag, cie hte April.

Voor nrdere inlichting doe aan·
&Oek bij

DEtPRINCIP ALE.

BENODIGD
TOOR DE

IDdust.rle16 School en TehuiJ,
Pot.c~efltroom.

1. Et-n Onderwijser vooral "oor
dé Engelee eo Hollandse Talen,
Lezen, Schrijven, Cijferen en Oe-
.yorderd Tekenen. Salaris £220
pet: jaar met vrije kOl!t en i.woning
ID Iaet Tehuill. Voorkeur zal gege-
Ten worden aan een JODg, ongehuwd

~Éen Onderwijaerel in boven-
fJ\'noemde vakken met band-werk_
ID plaats van tekenen. & ennia van
Muziek een .. nbev~. Salarie
£120 per j.. r met vriJe kOlt e.
inwoning in het Tehuis.

Applikant.en moeten de SuperiD-
tenden& en Matrone r8pektieyelik
behulpzaam li~n in laet algemeer
bestier der I.nnch'.ing.

Applibt.ieA, met getuigechribeD
..-aD bekwaamheid £D goed zedelik
gedrag, en oppYe vu tijd wanDeer
men in dienat bn Ueden, te worden
geronden ni.et 'later daD 8 ApriJ
aaJUIt.. aan

Ds. }L L.' FICK,
Potchehtroom.

, dat. de _retUi!
richten aan de
Tenóebndé •

t"",,I~n,~
dammen niet ill het

DIl .. ....,. liIIaIIer ..... -
.. dl ~ mlddaI .om dj ~

.,11."' ........... ~..........
'...

·ftAM t.aW." L.JIUI¥D,........n. ..........
. ..Ii)IIItSTO.- -

•....... ·.ftIaW .........

-
]

..
•Oetuigen:

P. DE WAAL,
E. N. l. RAS.

Zandberg,
6 Maart 1907.

BUBG~~T 44, K.upeTAD,
A,G&lCT&" G&·Y~D

Potche.Utroom,
9 Maart 1907 .

• ARTI.N'.

ZIJ HET ~ENNELIJ[ aan .ne.
wie het lDage UD~, dat,
~aal, o.ereenkOlllStÏl met
zekere petitie, door ...,., .s
belutingbeWere ondertekend,
aan de }[aicipaliteit .....
OreytoD, J*lat.eerd de 3de
8ept.em_ l806, _ .erdar,
eeD pu6lieke'..-ergederiog ftIl
belaatiDgbetalere en iap-
IeteneD ... laet dorp OreytoD,
beboorlilr: bijeengeroepen CD I' liD HliVI
gehouclan op de 17de dag nu BESTEGEI PORTlBltBBIL8USE Z .ra •
September 1908,

Hebben wij, de ondvgeteketlde
K:CIIIlIIIlÏMarÏMa .an de HDDicipw-
teit Tan he' dorp Orey1oll, iJl het
dietrilr:t Ca1edo~ de eer te .er-
zoekCD:- '

~l:;Gre~~.!;·~!: A. J. ABRAHAMSE & 'ZONEN
Aitueerd eD beeehouwd wcm{en ala ,,-'
een Municipaliteit, ood~1'ÏI aan CALEDOI "LlIII,~UAP8TAD.
de bepalingen .an de KWlicipale TakkeD: Hetmon e4 .• oorree.burg, K.K.
Wet VaD 1882, in pluta .. ea
onderhe..-ig aan de bepafuIgeD 't'IID
de Muaici~ Wet Tab 1838, ,.
UrclOllDaDtieNo. ~",_t.egeD ....oordig.

(2.) Dat bet ptal leden t~
ltaaD aan de ~e Muniel'p&li-
teit Ilea UI sijD.

Gedateerd te Grey ton, dese
26.te dag :J&Jl Februarie 1901.

C. A. GJ:I,OBNEWA.LD,
Voon:itter,

'Oreyton HlUlicipaliteit,
en 48 Helutingbetalere.

!

ZAAD':KA VER.
Z'AAD'RAVER. 'is het eenige geschikte yoedeel

voorjonc~ ~dcn:a. MeUin's
Food iodien' met 1roeme1k
bereid k.omt bet dichtst nabij
het natuurlijke voedsel vsn
een jong kind.
-..Mdli,,'," :al trdJ j01lJJ lti"d

, ~áe,..,.'OOK IN 'VOORRAAD
Alle soorten Geimpo~ en .Koloniaal Zaa~ en
Voeding GraaD, tegen: 'éJ,e-laagsteKarJtt PrijZeD.

. .

MOFFAT,HIUIII
:slN 00 ..

INYQEIIDER. YAN

- VooR-

lOlSERT ZIIJR,' lERIEI,
SCHOLRK, 81l1., 8111.

A.. Mam:..! -{lnion-

IJII~

-

J
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~A TYPIH1s
~~Tot 88n Se.... iitl·

Ultg8t88 ..di,·""
t6, Robert straat, Bndford, Bogelaad•

\\1ijll6h~Nn,-lk kTeeg Soptemlx>r Lt Typbm Koorts, en ben trednrend,
.Ior uen weken in bot Koor~ liOllp.it.wU frlweea!. 111.,..&1 kompleet wt eeu ge.
r .... rnte ui~"l""rd en werd ab O~III Daar hul. pFI>ud!eo. Na tieD dag\!fl'.
tb ui. ge .. uest lAlajn, werd ik iD bet Bradford B_pitaal 0Plft- ..._ mij
door de dokter Angiet". Eruuwno vo«~ .... en werd. Ill: bracht yler w.eken
en vier dagen iD be! BotIpitaal d.xw, eo goedureoOe al die lijd nam ik gereg.;ld
<leEruubécn in llQ met zeel' groot voordeel Ik werd toeo nur Southport VQOf'

drie ~.ken g,"<ondou, en op !Dijn terugkomst ,.. .. ill in Blaat OIR met mijn werk
weer ~:Ul te VILII!(OU. .\ogier', &Iuph<ioo deed mij volkomen I!;oed, eu ik Il1ner
zeker van, dat ik vaudaag niet zod gewe.,.! &iju,badde ik de Emulsion lIiel' ill-
geno_llcu. (Get.) TOM FU'RSESS.

VERKRIJQ8AAR BIJ ALL! CHEMtIT!N.

.lAtten -...woe. I. Mt b -.Le .... alle ~t··rt: .. 0lIl de pcoD'ibeid 8ft k""'" ..
tWill""" ~ ~ te b, nritJ'U'l .4. na ,.ni, .I~ JUt tea .rev,,",,' bflcft ~!.u,.(tda.. hM
p..tet Y'IU.... u m .llJ('e9ut t., HLrete".1. h l...fld. ""_"'*'htld, _ •.<Ca ~ IUJ.P'"OW diiet".~~&e
be".~~ bMI\ net weot'u.tk.'Q .. oudM'Oar .. QihrCTl.lAC om ..... kk, .... ' t4I ~~ ••
_ .-& .a.cble ".!Ht; U .....tIe.1leO.. •

AA"G"AAN(Jt

PURGEER MIDDEL DER IATUUR •
" California Syrup of Figs" geeft de kracht terug
aan de verzwakte ingewanden, bevrijdt het bloed van
onzuiverheden, geeft kracht aan het zenuw gestel,
en brengt de werking van lever en nieren in orde,
illdien deze organen wijzen op een verstopping. De
kostelike genez~nde werking van "California Syrup
of Figs " overwint gestadig de neiging tot Verouder-
de Verstopping.

Is"IIUm.", "IIJI U"rim.... , .."1....,....,W·
IIIU.ru SIIIU, zullt IDnrtll, W"IUII 'I,"""S.
Het meest aangename Huismiddel voor ve.stopping,
slecht werkende lever, galachtigheid, indigestie,
neerslachtigheid, koortsachtigheid, gebrek aan etens-
trek, hoofdpijn, en alle dergelijke ongesteldheden;
het brengt spoedig gezondheid, eetlust, energie en
een goede geest terug_ Verkrijgbaar bij chemisten
in twee grootten.

FINDLAY'S

t L Il.

(

D9ANS RU'GPIJN' NIE, EN PIL~EN.
I. L d.

Priaaa, extra lIJp.
" GiMI)II $Ot U 0 0

lente witte tO 0 0
Tw.I.. 6 10 0
o.de" aoo
Wijfj_ gft,/pija tO 0 8

.. eenle.h 1 tO 0
t'W-t.... 6 0 0

" derde... 2 tO 0
grijze ••• 4 tO 0

6 tO 0

,,10 0 0
.. rs 0 0,; to 0 0
.. 6 tO 0
.. II 0 0
.. 10 0 0
.. 7 10 0
.. lt 0 0
.. 1 0 0
" II 10 0

AAI8EIA11, ZACHT EI ZEIER. 6'~KeND ALS
DOAN'S 8ACKAC:HE ~KIDNE

.. UNIVERSAL"

~~iil...u.. ~., d. ~ _,.,.;.., ....." .........-...., .....
- Kroep _ JDakboilt lWA·ha aJ~ dsdeIik.nriii....." ~ .. taw."" ..,.....u41W om a1toó1 lo bet.......-1. ......... Ir................. _ .. ",... ._.
. .,.,....s WOJPW de "ooreol.rifteia.... • .................... -"-" ...,..u-~Il* .......J ~

n..W_....--~- ID...-,' ...." ...u..,.... ~ ...Jd.a.- cIoIItw.-. - .£;1".
'fODedIP ......njdllJ'8 _ --- .w' ..
pbndk la ..-n- "8f_ J[~ KoMe,"Kroep. .•WI.... I.I'~._..
MliDr _ KbMIO.... Br lII08Id - ...... .__ ...
..... .. .".kW ~t redde' ...._ _ Mt .w
.ja akOOI_ .~ bij .. haia41.1ioIIde' -,~r·

, . NIEUW O~TDE~,,"I
.W"KO •• T. KOUD•• T.1tlftG ............... i - _.

BROOD MAKER.
WordeD~~'~
.. t.e besoeba eD t.e- besiel ....
~P*~ .'
VB~DR&GBND. HAGIL
O'E\fDEN. .' ;.

KOKBINATIE' GBWBRD.
BIFLKS, SPORT BN JULI·
T.m.

PATRONBN, BAGEL KJ.(
KOGBL.

BqOkI~ -Jlacel .~ nlf J
eie béIaé l'~ lOO. Lee-:&..
leid, 1.1t, ,17ft per 100•.

ADBB8:. '

HiUsdon & HiUsdon

Ron m.. l[i eo kneedt bet d""l
goed door ..!bar eo g"lijk, d_,d"
iD II ...i"o_ bet .....rII ..... 10 ""
30 milia .... mel d•• dln '" kn~
rl.. , eo bM GIllJi:FT BII:TilR
BROOD.

BeD dAm"eebrijtt,_-U'" brood
.... _" bet beaM ~.t ik ooi.
gebek,,, lo... III: "- -alit ....-
beeed ID" d" B..-I "..ur .. 10.
b_ Die' gaarne .• ru- miMeD. Ik
..,brij' dit om Q \ft ~D "'''''0 dM
.r I"''' m;_ ééo'fTOOI" ie eli.d.-
" Brood )bker .. o'P pr1j •• lelt."_.._ ...... "'_ .......

..... ti.
lIaIl 'W ,.,.... "., I ......

I'I'IISllVl 11/1.

GEO. llNDLl Y & C,.,
DR.

==,'-'1- "'lUW....
glPUT .. "UU'UIIT mATD. UAf'lTAIl.

..... IIIIi ...., .
To AmronBl, .

.UIIQSTIlAAT US,;
KAANTA.,.

.:-;.
Onze Nieuwe "an- De Koper 'nil .. HiIlecJón 0.-
CJ' Omheining voor ~eer ot "Rite betaah-llechu..
de 'Villa' of 'Mana kleiDe. --; het reItUt 'f1ID de~.ftlDde .... ~

I-+lH+-+-++++l++ .... ++~++.;I· .. ~ eie meat :::f" lIaadeK;o-'
beid eD .. aller '. JDMeria1eD. .

RUDGE· WHITWORTHS
voor 1907.

" tIl
.. lIO: ~U11 ..... " ....... "" TIIIII, II PIIIII_ .... ......, ..... • IJ II ........... ,

lj " tO
• " v
'I " 8
'! " 1

Dit is juist hetgeen;j
"nodig hebt5!r, .

U ti'c' :yClOlne
Hand Hekken die 1-HI1-*J...+..+~l-HoI+i~++-l

......erbij behoren.
-1'U-

,.,blten In ledlre IIIZ.I~lltlld:
Nooit' In de geschiedenis van het

Rijwiel werden er zo vele belani'_rljke
verbeteringen op een en dezelfde tiJd
aangebracht als nu In de NIeuwe
Rudge-Whltworths. ZIJzijn te veel om
ze alle OP te noemen in deJ'9 aankon·
dlglng·

DE NIEUWE MODELLEN VAN .

u Britain's Best Bicycle"
Zijn nu in alle inrichtingen van Rudge-

W hitworth. Bept., ten toon gesteld.

lion.'
~ :
6

OM
Patent Ge-

.............ltalen 'PIckets'Lu....,·
"

ICH""'"....
PLA.KPAPIER

Wml·~
l1l1'I ...... 1.810••

Verf, Olie eU alle&hil~
tegen lMfpte .prijsen.

lUSTIF IllflSH,
Ltmg SIrtMU,
-KAÁPSTÁD •

De

Populaire
A£RO·SPECtALS

Vanaf 1.15 15 0
(0. Lich1lte en Belte Ier Wereld).

~PECIALSYanlf 1.13 13 0
STANDARDS " 10 10 0
JUVENILES., 7 0 0

CRESCENT,
£8 8 0

&LUm IILLUEW.ua.D, IJltsUIs .... lH'~.II.
1t1.IIEUI£ IET.lIIIEI (strtlt PrlYUI).

Vanat £.1 pep maand.
De Kunat Katalogua Poat VrIJ.

Hugenoten Gedenkteken Gebouwen,
~;~~1tISTRAAT, I!!PSTAD,

101'10'U IlJIICIPILIYm.
laardIriIga 1IIutiDg, .1807.

Verkoelings Machinerie,

EBELL &. CO.!)

Poatbua 328 .

CHLAPPINl STRAAT 10, li, 14,
KAAPSTAD.



CHEM'STEN

nOOT)ft IIJII HlIDIL,W====::::::::::::::::::::=1f~
PhotOgran-.
Handelaren,

DAAR onse aandacht beplAkt
ia geworden op " feit, dat

Barber'lI Cucara COflstipatie Ge- handelaren in KaaJllltAd en VOOI"-
oeesniddeL lIteden, met bet oog slecht. op bUD

Berry'lI Gripe Water "oor J onge ~ belang en niet op dat VaD hUD
Kin jeren. kliënteD, trachten &aD

Lennon'. Kalloeine ToorLikdoorna. in de plaats ~ "N. ~R
Onmiddel:ik Hoofdpijn Oeneel- Thee. op te dringeD lnfeneure

middel. Theeën, ~laauelik gemengd door
1UediCI']'nen -oo.r PaG-den, 0 ....... menlMlD~ ikwiJls sonder enige 00-_ • __ .VV~ dervinding in het vermengen VaD

Vee en Huisdieren. Thee, M gewoonlik verpakt in
___ palli~ welke de eigen naam ftD

de handelaar drágen,

, ',.

"

...
"-,

.DaareaboTeD, houdt bet in ge-
dacht.eo, dat "NECTAR," onge-
lijk &aD de bovenTermelde putlle-
like-verpakte Theeën, een goede

" DE GOEDE HOOP," naam heeft ~ handhaven, een naamna vele jaren ,.erwonen door de lof
en de gunat VaD de duiuuden aie
iDgwen hebben, dat" NEeT AR."

Su
-~r1 ti al~~"'t86/-perjaar Thee precies ia .....t erYaD gesegd.-.. p e lCI\Ul , wordt, n.l. :-

POIItgeld ingealo~D..

I'

N ·BEPKT.,

KAAPSTAD,

Zijn A~~ voor de TOIgende be-
proefd en goedgekeurd preparatiën:
L. Roche'lI Maculane. Het Ge-

neeamiddel ~ SproeteD..
LennoJl'1I Lemon Saline (Limoen

Zout).
La Boche'. Glycerine eD Kom-

kommer voor de Zomer ZOG
en Winter Wind.

La Boehe's Bay Rum.
La Boche's Bay Rum en QuiniDe.
La Koche'lI Bay Rum eo Bitter

Appel

Bestellingen per post ontvangen
prompte attentie.

~"_"'.I"I_t"l ..... II ZIIIII , .....
TOOIl...... ~ ~

..........- -Not"" ,lnlW /ut ..uru:
.1_ .(h_LER .... o"E".
~ ..... 117. (PeI*I tin)

IlAA"TAD.

l. J. DRUlFf, 8tzicbtkundige,
uluw ITIUI t 'I,UAPlTU.

1£ OlEl•• IID.TIS ....

DOODBDlOllTKR.
RANEKOM.~Aau b10edvenruten en

..rieudeD wordt bek8lld ~aakt, dat de
Heer in Zijn ondoorgroJldeJike raad b... loten
beeft ... " mij wee te oamea, op Zondag
avood, 17 Maart 1907} mijD dierbAre ec~1;-
..,oot, Nico"', ~otu-on.. vau ZIJl
)hoekom, in de ooderdum V{lD •• jur en
"d"lleJl. Miju butelike dank aao alien,
die gedurende uJn siekte, mii zo veel
liefde beluond hebbelI. De lieve Heer
• .wgelde bet bpu.

A. C. HANEK:OM,
gab. TunoN.

Tniudloof, Cereg,
21 Kaart 1907.

Mcumdelill.lche BlDJ.

D~ a4Jt~! Prlltbul 44,
K..4il5T..4D.

VERKOPINGEN.
IlD[ELM.AN & 00.

t April':"'~b1lry, 2~ esel ..
W April:;-l:IakoeYen, oabl] R ebeek WetIt.

leveode ba-e lID b.-d.,,;j~
/ J. W. lIOORREEB, JR., ot 00.
28 rpart._Malanedam, afd. Malm... bUI'J'

leveDda ba ve eo loea goedentO .
P. J. Rm'IXF.

j ApriI._Dorp piketberg, lenDde b.... ea
I~ goed..l1IIl.

J ApriL-U Rivier, afd. Piketberg, koom
eD baver.

J. O. THEUNISSE.'" .
lIO )lurt.-Lortoo, plaata .. DriefoDtein,"

afdeiiug Beaufort We!lt.
CEJ,.LlERiJ & LOU 'If.

Uit de band,80menet Weat, pdeelten 'RIl
eeD eigeDdom.
J)'EMPERS. MOORE & KRIGE.

28 Maart.-Klein Bselejacbt1 afd. Caledoo,
lOMe goeder8Jl eo levende ba ..e.

P. J. P. lURAIS.
." Tulbagb, bezigheid. etaod uit de haad
te koop.

D. M. DYASON.
lIOIIaart.-F,,_..burg, vut goed eo In..,de

bne.
J. J. THERON Il ZONEN.

I April. - "BOTeD Braodvlei," distrikt
Worceeter, levende b ... e en ~
goederen.

NICO. J. VLOK.
:10 IIaart.-Bout Constant (Porterrille),

Je..,enóeilave eo 1_ g.-ienIG.
I April.-Piketberg, vut en loegoed.

VAN ZIJL I: HOFlIEYR.
10 llaart.-Monfag'u, ..ut· en IMjJoed.

A. P. THERON.
10 Maart.-Be&ufort Weet, YeIlnrkopiu,

N. J AOKERJlAN .
17 April. - Pluta .. Buiten"«1nCbtiug."

uil. Mootagu, veeplut1l.
Á. B. DE VILLIERS & 00.

I ApriJ.-Viok Rivier, nabij HeUDOIISta·
tiOD, lenDde bave eD boerderijge·
reedetlhap.

li April-Paarl. hDilIIneubeleD, era.
'April-Purl, aaDdeia en 1_ goede-

reo.
11 April.-Noords Pud, ..ut en l~

GUTHRIE & THERON.
" April. - .. El»ielkloof," nabij Gre7t01l,

"le,,*e t.a ..e en granen.
A. JACOB80HN.

10 Apn1.-Gamb, diat. Ladiemith, lud-
tipadom.

TROMP li L.R ROUX.
U,April-~elk plaata,disU'iketberg, " .. \

eïgeadolll eu loue goedeno.

'il..
.'t !.:\./,_
ri .

'AAN HET

:1
1

,
..t

. 1
1
4

mB-DRllIIID'!

PUHLt£K

Nemen wij dese gelegeoheid te
baat om het publiek te wa&rllChu-
Weil om niet. door ogeDlIChijnlik,
argumeD~n &aD de kaot van hande-
"treD te worden bewogen om zoda-
nige Theeën te kopen, welke,
wegene hun inferieure kwali~t,
aan die baDdelaren wa&l'IIChijnlik
een grotere winst opleveren dan
.. NECTAR," maar er op

kolOoieën uiet oDTéreaigllMi il ··~~~'~~=:lti:~~
met. de upleahaDg na bá ,.I.e rijk.
J)., obalbADUli~id d!ll' ulo ,..n
l_.nakraobt lI&Il het. .~ ..01_....·'
Doo! eer ie bewijB9D .. a "
het. ~np~ ~~ ~
_ wij de IVO~ bejpneel_eD ......
dom. Wij bopen, dat _e ~ tale.Dtell
sullen; wor!ien aangewend ter 'bet'ord.
rill,g "an <vrede .en recht. en we nril'OIl'-
wen dat .If:108dig ~ tJ,jIl.perk van "!lOr·
~d moge aanbNbll. .
. 'Wij l!open :ënatii. aat de berawu..
giugen op de op bn~Jl r.ijnde ~on( ..
nJltl •• ogen leicJen nl~ alleen tot 't"Oat-
deel .... n de TraDsvaal., maar tot 'l"oor~
deel van ~ Zuid Afrika. .

G..,eraAI Botha, die in 't BoIla:nds
ant;.mordde, .pru als ...oIgi;

MijnhNt- de borpmeeater. damea en
beren.-lk dank u seer harielilt ..oor
de nieDdeuke Oa~n.Dgst,: mij b6reid .
Vooral, m.ijDheer de bu~t.er, --
411. 'Il clUbD. 'rOOf de woorden, .. ij .,_
BOYoegd in uw a41'1III. welke ilt bieIoIader
apprecieer, CIMr sijltOllleD Tan ·dIt moe::
der.:nad ....n Zuid Afrika. (Boor, boot.)
B'et.1'ra.una.Ite soenrn_nt la W.dit
ogenblik een pIlee! Jlie]!l'lf ~ .....
meut. en is nog .Iecht.. ~n paar w.geil
iD bet tuig p'lu".. Het. bestaat, JUt.
lDAI1aeD, die betlotea hebben _rlik till
waar te sijn· in .al. wat &ij pogeu, en.
lij .jJ! 8t.and.... ~ belIleKen ,QJII. Zuid
Afrika uit' ~ aw,..-e deprtll6ie te ..er'
lotIIICn.!Doch daar we eeu JIl()$Jike taak
Toor on& bebben, -TJ'~en ... <Ill harte Li-
It.e_eD'I'ening nn alle sMdola eD ~
pen nn Zuid Alrilta. Aan Méc4tt. één

moet ilt I#t.i·ng gMen, ea 'dat II,
dat. we .uilen ...... eDwerj(en ·om een
pre(lhti~ na~ te. _,!te,!! nn de i1ftierp.-i"llt-~~
bl.nlre ,.._o In 'Z ..A. (Boor, ~r.) .

In het "eTl~D ~~ '!rij I\).I,a fou·
ten ~, en ik wenl mij&e4f daarYáll
ook niet. vrij te pleiten dOOD late"
onl vOotMél' doen' .met de opged.lI. er-
Taring en beter ~n in de ~ ...

NADIens JDijO I!'I'"'rl!ement !tan ik a .
lIflIIeIl! Hik ik 1l de bl'CM!deJ'olt.oMpl'l~
e. (Tóejnialliáa .. ). X". i~ ill

IBnjitelalld al __ .1lehte .:=; _dat
lieg geen ~'politiek' .

I~ hebbeD, en,.,ij --' nGa .: ~
zi]ll·omdai D_·. ~ie,
O.R,K.. nog &MIl 'fOn~ RlfbeIt1I1D'
heeft ontvaugen. Doch.ik ".. a dit W
BeggeD: al. eea laid' A~ '"
ik haar Engeland, ea ·Iila _ . .l.frilt ... •
der g& ik daar been OlD achter de belan-
geD TaD Zuid Afrika te Injken, Ik ..
daarheen D!D het. EaP~~ ~ t,?nen,.
dat bet. Brltoe nj}t eTen vellig la IJl dé
handen Vl1n een Boenmlliiaillterie, al.
in de han_den van f!1lig auder'inini..terie.
Nop..,& dank ik n, mnr.·de bU.JOP.
m_ter en beren, voor _ barteliJ.e
oDtvanpt..

3 Hoeras wenlell. aangt!lbmen, waarop
gen. Botha wederom plaats ft" iJJ -ln'
salonrijtuig, dat hem o.nar de dokIen
bracht.

AA.1IIBOORD VAN DE kOARIS-
BROOK CASTLE."

Ongeveer kw ..rt ..oor dm. is midda,ga
kwam het geaelscha.p van gene:ra&l
Louis. Botha in het speciale
tuig op de kade aan, '..... rlan~ .
"Ca.risbrook C88tle" lag, de inallboot,
waarin hij de overtocht naar Eu~
maakt. Toen bij v.u de tffln ahtap-
te, .. erd hij spoedig omringd door een
aansienlike aclt..u- van mendeD en
lwlangstellenden, die hem een hand·
druk ..-euaten te geven: .Kort daarna
kwam bij met sijn gNelllCbap &&II
boord, ...aar een korte, doch hartAililr.
en aangename fun.lrt,ie in de. echeepll-
bibliotheek zou plaata bebben. Een
deputatio was na.melik door de Kaap-
shld"" Bondstak ..fge ..... rdigd om de
eel'l!te Premier ..an de Traos .... 1 Io8n
adres aau te biedeo., bern harteli!. .er·
...,,[komeDde ·bij zijn aankomst te KAap-
stad eD bem een _r vnor~e
'eis, een nuttig ...erk te Londen ·en een
Teilige terugkomst toe ...ensende. Di!
depdta.tie be!ftOnd ui, de ed .. beer J.
H. Hofmeyr, de ed. heer J. O. C.
Graaff, L.W.R .• ",_,.jtter nn de Kaa__p
8t<ld..e Boudstak, én de heer J. P .. L.
VoIsteedt, ·&ékretaris .... n de Kaaprtadae
BondstAk en werd ondel'8teund door
ta:l vau Kaapst&dae Bondsmanneu. De
aaal aarin het adres werd aangebo-
d~l, a8 geheeT ge't'Uld m.et, belang· ·y"rW,~llt'OOl,tkJ
stellende dames eD 'beren .. O.a. wareu t..iI",,,,",,,,n.
er nanweaÏg de leden van' generaal
Botha's reisgezelschap, ~aaBde uit
...l.., F. W. Beyer8, 1..W,V. (tolk 4111 boofd
van de sta.f), de ·heren BlankeDberg en
Enslin (als sekretAris""u), m..j, Botha,
sn"ter .. ILU de generaal, en mej. Helen
Bot"'" &lj:n oudste dochteT ; eD IMj,
H®b.ouse, ed. D. P. Graaff. ed. J. X.
.Merriroan, L.W.V.; ed. J. W. Sauer,
L.W.V., dr. A. Viljoe~ L.W.V., éd.
J. N. p, de Villien, L.w.R., de. neren

D. Stiglinldl, L.W.V., J. G. ,..n
der Horst, J it Robm.on, :Melt Roux,
C. O. de Villiers'vJak. van a-ten, ,J.
W. DonoT&n, T, oIIm.er en nledamM
en andere heren.

)

.i

.i:!
PEN!
A.MPEN·!

wil ...............
~ ......
., . .,

-,

wareD, Eit de wijnboer met de buide_ In 't
Itur, omdat hij Diet __ dan £j of t5
pet' legger voor lijn wija bD krij ....
Voor de wijnbouw IMbbeD ik ~ode
jaren peil nltltomet pbraoht; ea ~
1110et Diet ..ergeten, dat d. ~bt n.
de WMteliu Pro~ie ...... eI afhangt
van de to.taad ~. IDdIlll&rie.__ et de De Vr1jbu.rpe IOhoolraad.
vpeboer, ea ook ... de paanboer,.iI bet R --, ... b .......... .1_. . u"d. •.• .• _ .!",o _DoereII, .... ., - 1
aaihn pet.eld . Ds .~~ ~llU'ft (wil p&.a- iD !le ,Vrijburpe lCbooiraad .erd
.preUa iD 't J~nl hebben beD Toor· _, ... 11 0lIl ua de, "tnohineDde
oit geholPllll; baD kodtkracbt lt. ftmIeer, IChooikollHllÏBiel,..-orter-.de onder die
. ; maar lo. moet !liet "erse&eu,. tW IClaooiraad, de ..... ..-Ilkbeid ID l'~el"lre,iD,

lij gedDreDde de ..ooral,uade. sware en ... gevan om tot en met .~d a
clrukkeode tijdeJl veel ICbaldeD maakteo, medill~ YID (In_wijl to p\ni~~ 0.
_11r. Ii)' tans hebben nrel!...d of moedertaal ... 11d. mMtderb.H ct., klJMlt.

Wr" . ~ reo In de ICbool, en d.. rna oDderright t.
moeteD TereI!aaen. Daarom. kUDIIfll IDJ dou ge"en iD de beid. landatalen.
niet "eel pd ua be&rollen ~811. V~r la ol. nodig Dit te weidlII OTer bet ge'

•~~:=~t~~:;;~~~~Ma. eie IU' o~ de. ":~ DUf "!f.'~ _. beIi~1, ...... mede mea bier ta doeq. 400b. _-;;,.0. ~, w:.:...Jtie( lIeIft. WiJ "-ID dit "erband 011_

wordl,~ door ~~'drooite terug nnrij_ 0.... de YWiedea'
nro~ ... ~ _It door ~ gepDbll~de to.praak

. Ds beer J.ooultel& Iich aMt tienedea v~ eie ~00fZI~ "U d. Pibtber, OiIder·
., . Wl]_ "-IIIIJ. Lord 8eIbo.... b"ft

8llke1 op de ia· eD 1lil~ te letten, bij dit beIiaeel ook daidelik ".,koedild. Het
.'t de nUf, of. de ltoIcuiIe .a1 op, beraIt op "oIkomea plijke rechtea Toor
elgen beaea .... km? Ds, totale beide~. Dat ..oontel werd echter met
In_ "ea p.dereo • pel .~ - ~d vau "D.tem, iD~. wij
"OOfdeKoIoaie.n- bedroeg'~11j147,J88 0118 ~- '1"......... "erworpen. BIl de

, oot •...-:. .' :. ' ~aden .. r,aclerin, n. d.LoUis :Botha. . 1; _ ...jJ d, toeale 81t..oer TU! lC~ad werd d_ door YenchiUende
~~ loedenD eD geld, atkOlllllti« nit de:KoIoale ge ....... d beeIaiten goed

"OICZBJA"" ~oerde gietllreu de recbte 18lf, de lOm van £t~,I:10,'767 bereikte· Er te Itll1lreD,w..tke door de II.boolkommi""
maar van bet A(frikaander hart .... , COllI _ dill _ balan. no :£3,J8S,,09 ~~ waren uaJ8llOllleo iD d. ,_t "U d..
hij ,eoeraaI Bo~a ~iep: wij erea a OlD, voordele van de lIit~oer. .. betr PeroId'. fOC)I'Ite) iu de ICbooiraad. Dese
dat gij Iijt gen-raal LOOIBBOTHA,of ak;' JAae •• WeH er.Mreo.bt pp;4eJ_ ~_ beaft UDbeIIotea, dat bij aijD macht sou
Lo!.i6 BtYIJw, isoDder eIIjp titela. Bo de bet jaer ua reate op de publiek manl· te baiten ,~ ~ de belllai.teD van de
"LoUIS BoTfI""i,af laD antwoord op de , tchuld IlO aan De Beera dindeodeD ICbooikomm- t.a beltrach.D.

b
!. IQ ..... 800' _.-1 ". la .,...1IuId biermede JM- - iD de

em toegebracbte buide "oor wat bij, ill __,_,., RIt de K....,.. •• 'IJ'IIId ,_.sill' uBecb---'--d N _" • .1_- •. di 'deodeu ' aaci _ _r.
..rede eo oorlor~ voor lijD nlk lied p- -. ft TaD banken ea ... "EeG andere en oDbelcba&mde ~DR
daan, dit: ik heb .Ileen "',,, plWt' ged&ao: maallCuppijen, reo&..op bypoth'~n,.... om de kinderen nO de ar_ kl_ ....0
ieder oprecht Aifrjkaaoder 1100 betl8ltde 1ÏG«len, ..... , lIP, een IO!D ..... £1;360,000. BecbllaoaJuda bevolking bet leren ""II
heb~n geduD.l.· Na liD oaawlteurige berekening. wurin Knp te beletten, "erd, lI.'.booa belteodigI . georgam-rd, op de laallJtgeboudeD "U·

n.. ootuIlIlIlt; welke de lleYierde eerlIte bij ..enchilleode andere fakton laat p!deII, ga«teri0l ..&n de Vrijbur~ echoolraad
mini.ter ..aD de !Til(onaal pitenn Hj !lijo k.. t bij tot de .lo$Iio., al.t er ~h,. Terijdeld." ,
_kom. ta Kiaaptdad _ lijD vertrek ....... ode d. ...~' un de In de eerete plaato&e1t onll tijdgesoot
Daat Enrop. t~ beUrt .iel, 11''' volkom,n opbreng.t en ait"oeI', _ IODI " ... cmg. eie saak .. druid "oor: niemand wil ,nig

I £820 000 de __A~r:_ da kind T.hiod4na ED,ela t. Ieren, docb
'p9D1aAII en uitent bartelik. Jamm.r veer • _ aan _w aij ~ ·m... wil iD de .... p1aau bet kiIId on-'
i. bet, dat sijn cJ!;Dpo<ie en moeilike _k de reit_iDI der KolOllie ltaat. Iii,.• lw t1CWtI bebben ID daarToor "'"' meD de lul
aaambedeD het ~euI Diet toelieten Ian,. beren J .lOG u'. aitleg ..u. de ToortdDrecde gebruibo, die bet kind sprlIkt en tbola
dan lID uur of twee iD Kupetad' t--Ter. ~ hoort, teoaij ru.. 't kiDd eeD tcbMlieud OD
tonen. Ande~ lOU de hooffitad ..u SommlJeo cI_k_, dat Kaapltad 'lul recht wil aaDdoen, VoorlI betwijfeie ••
ZQid Afrika be~ lID receptie heb'- _. PIedeO door bet wegnlleu van de wij bet _... of "de pogin, "erijdeld ia,"
geboden, deze ~ .. ierde, ..aderlllldlieveDde doorToer·haodel. De voorsitter "aD' de du, de kw .. tie nO HollaQd. ouderwi:;' in
vollr:aleidar wa¥d

i
,. Samea met de ed Kamer van Koophandel beeft ecbt. .... - geaabeidii!rde ecbool door de IChool·" in o..erle, met de, oocJenrij--

beer J. A. C. G~", L.W.ll, ..oorsitter dat d, doonoer 0",., moet bepaald worden. Raar WM~ OlIM

ftII de Kaapetajlll Bondat.k. bopea wij, K.. petadII ba.,.. taOlI sroter la dJ. ill ti)dallloot nrder? HOOI'''''', De ge.
dat oau roetrof>olla bij generaal BoTHA'! l898. Wee- baar geogaa- ligio, Iijke rechten in de Ooderwijl-wet UD de
terugkeer !lit ~laod de ,elegeodbeid

l
bo mj oomogelik met de &oden hay_ beide taIeD ga,e .. o, bebbee de "Dutch"

daartoe al hebl!eD. kompeteren t.an opalehte .in de baDde! ..oonoanneo niet voldaao:
IWaar de Kaap-tadee Boodatak hem d. Dur het uoorden. Terecht ui hij, dat de

hoop tetenneo *eeft, dat, djD Mlltuar.. .,... ..u de Kaapetadee handel 1IK1b' ~
dieneD om -i beid. natioaalitei&eu te Wekt sover ala Victoria WNt. u Het ,.

OE BESTE
.,..enigen op 40 pondala, van gelijke d.. balve de wel.-art van de .laodboQ,f· en
recbtllO en ~rsiida. toenaderiD, .. ...,e~lt.beYoIkiD,"aD de Weetelib Pro ..i...

______________ AII.t...~t bi,. ill sovele w~: eie, "wbij Kaapetad _direkt betto"en
dit 18 het. b~fddoel Yan mij en mijn is, en-algemeetl .p.prokn-vermeenle,t
rogeriog-bet I "armeD ..au eeD creot• ot .ermiDdert d. bandel nn Kaapetad al
nationaal, Zu~d-AfriUan. Tollt; .. erlt uaar mate de welyaart nn d.- bevOllriDg
samf'D om dit doel te bereiken WMS toe of abeemt." Wij nrtroaweD dat al de
gematigd. izi.jn-&uD nur LondeD haodelahuÏ6a1 nil Kupetad dese waar·
heeft geeD ~rinp betekenis ..oor bei~ goed ~ ventaaa au ioaiea, dat
Zuid.Afrik.. !Hij gaat als AfribaDd.r . be!AII",D1",heel ODUIClMicJelilt
en a1& mon~ltlik aijner med&-4fri' booden lijD met di, TaD de proda~'
leunders. Al!er ogen. ,gjn op bem ge- be~olkiDl. Op d_ baai. moet d...
"".tigd. Hij: ~t naar EngelaDd om _ •• kiu w.en de .tedelike beyol.

I ',,' ....&an bet ED&,!l,- voik te tonelI, dat kiD, en de lA11dellke plaat. nndo.. De
bet Brit. g~ veilig is in de banden Znid·A.friItaaII.e pertij beett 1It&ede c!e
d..r Boeren, ~&t d~ met hen willen ooodakelikbeid blerno ppNdikt. Raar
8ameDlferkeu! om iD Zuid·Afrika Tol· 'WIll nndell wij bet ..ooraupte Pre-
komen vrijheId oDder d.e Brit.. ylag sr-i"'e orpu dMo? Bei jaact de
t~ hebben, dtt sijn regerillfi :l'il han· in het harou ieIft: de be.. oner
deleD 'forgeD+ Zuid-Alrikaau.. besiDe "All hét platteland ea wil 'l .&- b1ijltee,
""Ien en op i de groDdel~ nil ko· UIOt boa beIUfIeO uiteen lopen, dat bet,-
~ t_' de ...... n. Dit le een il "U landboawer, duteciellJII
gewichtig we~, 'n wel lDa3 de Kaap- aadeelmoet berok"-. De beer J,ea"
etad.se Boudet-u bem een ge.eneie ea alle ~ ~ lieD «lbter
u't.lag nn r.fJn werk toewenaaD. Waar in, dat beil an- bo daseo door de poli. Dorcaa, B.--traat,
bet in. het +genoemde ad.re!! lnidt; tjek der Z. Ab. partij in deaeD te ..oJro. ~. 21 )but, 190'1.
"Te'feDS wij niting un het ge- OJdll plaaWaimte lut _·aWl toe ver·

4,at ODi aller der iD d-. t~ te tndn. NOC
ala pudip, elecbu diL T_ ..loeit • .., .. .... ZEN QOJII) J'AJIIID SJIIZBIl1U"
g8JIerul, all pili kapitaal ·tneer ba d.· Kaapkolonie.

... váderlaodlie- Wij b!._ de'nUn biemIOr Diel .. t.a
ale Afrika.adei-, op pall. Wij knnea du ..-,·meer op

oorlog eli ..-rede, alle aDdena 'Nl'tJoa .. ; ..tj 1IIiOItt!D
Mrika.~ifn' trot. sijD·'.....taar Iel". aut mabu, bet land oIit'lrikWE.1

~.iIrlI! .... reu, .""t la. llIet met al ~ ..... b.uIIltl',..I_.·
Alribao:dëi .. ~' .

AAN TE DRINGEN
.._ .......

..... ltUrI.-.............l._ .......
voorsien te worden van delicieuse

NECTAR,
-I

.,

DOVER 'TOVEi,
KOOK 'TO~E', .tc.,

• I .
I BIJ

~T~]!~RD
i ~T,AD.

hetwelk bet. Pl'OIfukt ill van de 00-
Tergelijkelike ondervinding en de
boogste keoDill VaD het ui.lDeseD
van de keurigll~ jonge bladeren en
van bun behoorlike Termellging.,
dat all" resnltaat heeft een Thee,
welker naam een huiselik .preek-
woord geworden is ten opzichte TaD DE

Il1lT .

KWALITEIT, ONS! y,AND.
eo welke yerkocht wordt &aD hei
Publiek ~gen de llaagst mogelike
prijL

DONDERD~Gl1i8 MAART ljOl.

Delicieus,
Verfrissend,

~ erkwikkend,
FEITELIK

l'Zij ai... iu de aaDname 'ian de maat·
rqel_ eiude, vroeger of later, aan alle
,,_ strijd, eD daanMde het verdwijoeo
ftIl-!iuo macbt. aodat aij haD allerbefIt
aoat om de mallMll in de buiten diltrikt.en
te overtuigen, dat er een gegronde grief

wannllr &ngele, 110welal. HoIlaDde iD
ICbólen DncIerweeD .ordt."
Bet is d.uid.hk: OlIM tij~ bo of

wil de Aalt niet yerataan; eD daarom di.
lap inllinllAti.. tegeJl de "Dotch '. Toor·
mUlneu en die ..oI.lagea oowaarhekl, dat
aij Bo,el. uit de p1attelaDd., IChoiea wil
lea banDeD. Wij bebbeD reCIen oe .. tijd.
genoot te bljamm_. "Rij la·lut."

THgE IN DE

HARKT.

DBI18T ER OP III
NamakWaland

OpvoediDg8fon~
~

ADRES

ALLEEN,

Precies om 3 ullr werd de depuw.ie
door de ed. bee'!' J. II. Hofmeyr un
geMru! Botha. "ootge8teld: De ed.
heer HoImeyr ui. d.t daar de kom

.f5 0 0 tijd, dat generaal Botha in KaapStad
2 U 0 kon ..ertoeven, !le :K.aapstadAe Bond,,·

mannen belet ,Iud hem op lL'Ddere wiJl-
1 10 0 ]lulde tDIl te brenpn, de Bondmw:t-o 10 0 ne.n TAD Kaaprt.a,cl op een !!p8Ciale ......

gadering dese deputatie had alP ....,·
Totaal 1:9 0 0 di~d om hem elm adftl aan te b:4deu.
D L CftH F

Rij Tenooht ~ de heer J. P. 1..
A. . II 0 F. Volstee<lt net adres voor te l.eaen.

'Ret adrl!ll lnidde als volgt:
ADRES

.~angebode.n un de Hoog. Ed. Gene-
raal LouÏll Botha, L.W.V .. J!JerSte
M imst.er vn de TraDBnal, bij
r.i.ï- .. nk~ te Kaapstad, op w!g
naar de KOIIfeYentie •• n P.entfl
M.iblatera. te Londen.·

BQ6!J Ed. lIet!I',-
WIj, de. .~deTgetek_deD, daarloe

op tiel) epeciale verjtaduiDg benoemd.'
beten v-, nlim_ de Bondsmannen Ta.n
Kaapstad. 'aartelik welkom blj uw a&tl-
kllofNt alhier ..
Wij ,feládtere. ;U met. de ~

onrWinni~ ·_4er RW' bekwa,me
. ,~d.oor de. "Volb"·partij.;!llij

OM:VOORZIEN TE

WORDEN VAN

)(.et'duk ontT&D(!D na 23 F.brnarle :-
da. 8. F. A. Cl. Villi"",,
delIl.... opb1"8llgA ....n
_ bar.aanje te Bo&.
chjee ..e!d, Worceeter ...

Welkw. G ..... 0 den Boe •••
P., da. Da Toit, de Chr. ~.

Ver.,8W'8l1eodam •
.. VrieDd, I(alme.bory

NECTAR
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het· -23818.s-"aá~llks
van .,de Afrl·ki.nder

de ... ~)I poorten van......".~_ .........-
be\IObe. •

3. DMe .... __ YO.~~
beilt.iHd .Dan ~ wetteu eo bep&lill'

~1L:~~JIil cJ,,~, p~'. ~etk raa'! dOO~~r~·~D., .v~ .• r

.,,'-. Z~~~ :. J~
~~.4t..~., .,'. "':t~eD' .
D~,' ~D'>~~~Rini' fD
Sj' '~3,i,jlill.i{14t . ~:.an ·die ge"
~tE>fl _'ft mn lieii !fU'~ .ver·,tPt. . . .
, .6.: 'b.;t;Jóo&e, 'hoUdt beD niet' "et:
ilÁt",~£iJ,; .TOor 't _ru der ~i.

. ., k&_ '''ë~ëIk-dOOr de H'. E. V(jIlts'
• ~ . de ,~ten. "_el hlia ~.W1!Orgd trótclt.
~~~~tf;-rhk af..,a~~ l'e." . !lIes r;,dléell d!lil ·ia ~ te
I i)' QDm de ~~ ~n. t _pug DQc.b ei ~iUn "" st.reep 'door
Synode? ..}~l ZIJIl toclichV!,j: tOO'lde rék:é'n.iii~:, J~n ....n J'er~l,jJ£n~
els. ~ hJJ.ng aan, dut t\'",tp. de toe- Tetbil: erlDg mOO!ii.en over t hoofd
konut:ï&O ler.~r :t bu r ti eli k gesag Tra.nli-vaabe br~ren !'(~n~· n.
Vlln de H. ,.. 'oIluir~, .. de vap ~i\- aa~!>Il~ng dat keD .
God' verordende 0 v_r h,. i'~ de& land. JoM" d"8 'é!tióde ':iet ge_nste
IIOU~n er~'lnne~ ~IJ:. tD. lee:r. en gell\)lJlen, gese'hiejlde iD
• '" lt d'el verAl1t",<!Ordin, IIOIJ ~hul. kenni.sgériJlg die ill de "Zuid
dii .sijn Ran de kerbriiad en de 81110. ' nn SO September 1862 .-er·
de, d~ sich in 't mlo..t niet ~ be- scbeen : .
moeien met de burgerlike"belao. ''Mt't de .pas binnengekomen maal·
gen. der Traosvaal, maa' alleen een boot, v ernemeo .-ij, dat bet den Hgl.
wakend oog over 't gee 8 tel i lt leven Lauts, "'iens o.nvcnnooide belangstel.
der gtIDleente ZIlI hl!bben te houden. . in deze KoIDnÏ<e eo in oaze uit«e·
Ook 1Deende bij, dat 't ~ der broedf\Nln, meer da.n
8T~e een .~rborg ,:.ou lijn tAJrn er 'eindelijk in is
trllaieheid en ...iJIekeu. .aan de bnt ~n. prP<likaot en. tevens een
van 1",r1l8r _ kerkeraad," maar . .",ht te ,;nden, die iioh rer-
ook "tf.'gen' 't indringen van 'Qonoen beeft bij de ui~el!'6ken Boo-

..&!se l...enrl;ellingen," daar "iedero zen , onder 't geug van deu Volksraad
jooge lerur, eer hij berocpblRr "ordt ilet loerllnrsa.mbt op zich te nemen en
..erld ....rd, doo, de Synodale Kommis· bun Jezus Christus en dien gekruisigd
.if> moet worden oDde".ocbt," en on- O\·el.e<mk<>msti, den., inhoud 1'&11 bet
der ede moet rcrklaren, dat hij "de E,·angel~e te prediken. W.,ij verheiigen
Ix.lijdenis on..,r "oorvaderen g..looft ons dllt ....ij onse IbrO<'\len; benoorden
eo leren "aJ." de V"..I.rivier ge ....stigd dese blijde
n. 't T.., 'H' d €I vraagpuot luidde boodschap kunnen mededooien, aan hen

RI. vol~ -ZBl 0&11 de lemar 'n iaar- die IJII 7.oovele jare,) van een predi-
naar bep.ling no vroeger, lld1'.- kant 7.ijn verstoken geweest."
worden toegekend eo door doe Toen de kwestie in de Synode ter
op bepaalde tijden aan bem wor- lipr~ l;:"ft.m en de bo"_'_~cnoemde

den bet .. ald, gelijk dit in tie Kolonie be!;luitell waren genomen, werd de
dOOf 't goevernement. ~iedt·P Dtt ml8t'nde brief,de mod e ra.tor ter hand
p\ll\~ toelichtende, werd door ds. Neetb- get>teld: - .
li~ erop gedrukt. dat 't "p Ii e ht, Ka.llt<>or van de "Zuid Afrikaan,"
maar IIlpt minder r o e r ree h t Kaapstad, den 22sten Oct. 1852.
nn de R.. ad om d.. I........r zijn ond e r- Hoogeerwaarde Beer!
hond te verolChafJ"u." Uit de discussie bij het beb:lndel ..o

Oe<>n and e r "borg8Chap behoorde pr van bet punt der inlijving van de
te zijn d ..n 't ...oord ,'[\J1 de Raad; Trunsvn ..lsche gemoonten op gisteren
opdat de I..raar I"fij ..an elk mens ziln be.I1lcrkt iH'bbende dat men voornelDenS
plicbt in rle uitoefening van k e r lt ë- is de noodzakelijkheid om dezelve vaLl
I i k e .. " r m ft nin g ..n tue h t ..al een "'enicr 'te voorzien, eer·lang ter
lrunf!en doen." sprake -te b... ngen, heb ik b..t niet

De der deen r ier il ...punt en luid- ongep'",t geacht lJ Boog Ecr1\·. het
d e n "Is vollt: _ vlligende te beriglen : M<'l- de laatste

Ill. Zal 'Oe Rwod erken neo d ..t d. maalboet- ontving ik van den Hoog-
der""r in de uitoefeninc ,... lIija Iper""r Lauts, te Kampen ...oonachtig,
ge" stol ik IImbt gp!ll'(ll vrij is van """ brief, mij verzoei<..nde tot "arigt
..JJ ....... reld& geUlj!;? der belaughebbeuden bekend te st ..llen

rr. Zal de Raad enige klAcht in 't nAt Zijn li ein.delijk geslaagd wAS
ge" 8 t .. 1 i k t' t ..gen d.. lera"r geop- in deo Weleer Heer Van der Boff,
perd ter.-to"d n·rwij7 ..·" naRr 'n 'kom· "".Il kundig predikant eli eoht Christen
mi.ii" VA.n gee"t ..lik toezicht" of aan t" vind ..", die ..zioh verhonden bad bij
de k..rkeraad der gemt'enten P de lIi~oweken boer~n, onder gezag vau
~ dew h.-N' punt"" ",erd ..n br~- dell ,YoI!ci;raad, het. leera.arsámbt op

"o~rig <be.proken. Da ..r de Geref. zich te n("" ...n; al~mede dn·t Zijn Wel·
Kerk. in alle lauden in 'l geestelike "",rw ... n "chtgenoot, de rllis' nQar hM"-
R11.....o 't ge'Ag V3n, 't Woord Gods ..r- wItarts spoedig IIOtl<len ondernemen,
keut en d.. verordeningen van kerk... .." teg<,n 't eillde dnr mARnd Octobe~
'''A'd en fly"od<" r,o moest 't ook hier lIliti..r kond ..n ...ordlm verwacht .
1.ijn. H!lbheo I"r..... en kerkeraad 1lc ben niM. in g..broke gebleven di,!
"'lIIek,,urig gMnndl'ld, dun mo~st d .. blijcll' boodschRp dool' dl'o druk publiek
.."ro~elijkte zich vervoegen bi;- d.. te ma""", <'II heb no}< aan eell ander
k.e rice I ik e autoriteiten. Bet moest verzook .'·HU den Hooglee.raar Laut;
een artikel zijn VAn de w..t des IandA: voldaan, om een ntededeeling deor hem
"dat leraar en k"r""'ra3d niet kUDnen un dpll \'oIksraad in die sh·eken g~
",ordén verkisagd of gedngl'a8ni v"':lr Ti~. maar welks ~n'holld ml; echt..,r

.ge ,..er"ldse redltb.,,"k, "<'gen. elul{ onbekend is, naar haaT Ix>slemming tj.
.. oord of uit"praak t .. goeder troIlW on vpt7Rnden. .
tt.r ni.t()('fe"ing ".UI "11" ge~,steIik3 Y ..nwrnend" dRt "arigt bij de 'b<>-
phebt

J
oY'<'reenkornstig d... verordenin- band"ling nn belang zijn. kaD, heb 'k

gen IIpr Synode f!;eYMd of gesp.oken.'· d" vrijheid genomen U Roogoor •• al·<lf.
:"a d.. b".p ....klOg "'\11 d"" .. plInu" h"t ......tvp mode te doo"'n, en hopende

!;...loot dl' ntgad ..ring, dnt er 'n dat dezl' vcijheid mij lJiet· tpn kwnnt>
S!.h.ij\"pn ZOII ,,-ol'dplJ g..ric.ht "all de ... 1 ...ord,·n gP<luid, beb ik de M'r te
\'olkB"""J, wallrou 'to ge",,...I,,n "'"1 de .ijn,
"leraar "'Ul Zwartebetg<'n" (d•. N""tIi-
lillg) "Is '''t ge\'(>oI"1I d<,r l'..rgaderd~n
lje'H gem<,<>ntpon oor n..-tegenwooTdi.
gerH. der genH"cnten Lijden.burg en
Rustenburg 17A>1I wordeDl voorgele)\J
Jnet de ,Tien delik.. 'lM-d.. om h~st
<ler..el ....r inwilliging en ,·,,<rt.<.Ulhng
vrin d.. "ieT naKen onder de ,.ptt..,n
d... l.3n,l6, tHwiii 't gO<"d"indpil van
de Hoog Rp..,... f:(ynodp dM Ned. O<>ref
Kerk van Zuid Af,.,ka o.-er dezl'I,'c zOU
wordQn ing ....wncht.·1

R .....d. op d.. 23.1" .III"i .. (1252)- ......n
mound Ila d" zih,inll dpr gekowbiot"tlrdp
kerkeraad ......rg.dprlllg te Pouh ..f·
tdroom--kwILJll 't ,'olgendl' nnt ...OOTd
..."n de Volksraad.

W ij laten hM. in ,.jjn geh ..,,1 \'Ol·
gen:-
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Dit zwaac mei Iroper gemontee.rd Ledikant, Tolle groUe,
Matru, Kompleet, £... f 5/-·

KOMPLETE HUIIMEUBILEERDERS ....

• C'ASTLE
HUll naaf I Cl.,lat""" UIMI.

" ROYAL MAIL" STOOMB·OTEN
VOOR- ENGELAND, vla MADEIRA.

ft •u lUI lUI.
April i-KDlLWnBTB CASTLE,
Apr,lIO-ABMADALE CA.!!ITLE,
April 17-NORIUN,
April M-W AL1n~R CA"TL!:,
lIei I-B.INFAUNS CASTLE,

Kapt- )lort ...
Kapt.. Rendali.
Kapt. Sta.iAveet..
gapt. CreAA•• ·
Jrape.. \Ooi.der.

Tu.... n Stoomboten naa, Engeland yla d.
Kana,i ... Eilanden.

Te. Un! 0 IS. 1 April,-GOORKBA, Kapt. ÁnlUlr'oIIg,
"'aar Southampt-CD en Londen, ,i. L.. Palm ....

Omtrtneka 8 "J>ril.-I UB~ loK CAiTLB, Kapt.. Ko.ele}'. '
_ ..Q.-.,r- ~.."ar Pl}'man.lh t. &. nthampt-OD, slecbte Eerste ,. Derde KI.. p...-gi~r.

.. .._.... LCmeIlde.
Omatreak. 15 April.-u!LEKA, K ..pt. Wilford.

N.... 8oo~hampton en Londen.
von. bi~nderheden omt.reili h~ ~ nil -ru- Boten I)""

~ Kuopee Havens, N1\t.1, ~ Baai, Bein en lllaurir.in&, mjn ~Tkrijll·
'-ar op .pplibtiie bij de

BUCIIILL STOOIYAllT LIJIEl, BEPITI,
PA"AQIER .. EN VRACHTDIENIT

rosa El(

ZUID AFRIKA en ENGELAND.
VBRTROKl[lUi YAI( LOND&lII I(AAR K!U'STAD, ALGOÁ BA.u ••

OOST LOllllJBN.

S.S. RAS DAR A. (en Simonsstad ), 18 Maart 1!OT.

~L VAJI K....AP8Tli> VBRTllJU[KJII( OP DB TnUI8R.III.

.S.S. BULUWAYO, 15 Aprill907.
• S.S. JOHANNESBURG, 13 Mei 1901.
p..-gien boten wordeD aangeduid me~ eeo lIt.erre\ja.·

P-se !leld vall KAAPBT AD IIlI&r LONDlUi, inaluiunde Mn _.t. 1'.

Plaatl Biljet nu Plymonth, i. J!26 h. Od.
Ulimontellde Aooommodaue voor Pueagie.... iD bet midden Kedeelta "'0 Il.

aohip op bet BonJldek en de Promenade Dekken, Ruime, Lichte, Goed-gelegen Z.I ••.ne Buiten Hntten. Veri:oelingt Wea~lJen. OvenJ Ilectrietr Liobt. J:ente Itl.·
K.deD. All_ l.erwWKlu P_gien. Een 1,...,..,0 Docte. ID Steward.. &ijont
leden 8&oomboot.

Voor ..-dere bi600derbeden omtren~ Vracht· eo P.-gegelden ftIlCe
men sich w~

GEB. BUCKNALL. STRANDSTRAAT, KAAPSTAD

"CLAN LINE" STOOMBOTEN,
Van GlasgoW en Liverpool nllAl' Zuid Afri)caallse Havezut,

Kaurlt1us en Indie, op geregelde tijden vertrekkende.

Vertrek van Liverpool naar Kaap.tad, Mouel Baal, Algoa
Baa.1en Ooet Londen :-

8.S. CLAN STUART, 3,.194 TOil, Kapt. Walker, vertrok t2
Februarie-

S.S. CLAN SHA W, 3,943 Ton, Kapt. ~illlpson, R.N.R., "ertcok to(

Februarie.
S.8. CLAN MACINTYR}<~, 4,807 Ton, Kapt. Weir, 7.lvertrekken 0111-

streek!! 28 Maart.--------------------------
Vertrek yan Nieuw Yo,k naar Kaapstad en Kuet Hawen•.
S.S. CLAN MACIN TYRE, 4,807 Tov, KapL Weir, vertrok tt

Februarie 1901.

Vertrek van Liverpool naa, Natal, Delagoa BaaJ, Beira en
Mau,ltlu. :-

B.8. CLAN MACDONALD, 4,839 TOD, Kapt. Barber, vertrok 3 Feb.
8.S. CLAN COLQUHOUN, 5,856 Ton, Kapt. 8umner, vertrok 21

Febroarie.
S.S. CLAN MATHESON, 4,ii5 Too, Kapt. Cowie, verlrok 7 MauL
S.S. CLAN GRANT, 3,948 Ton, Kapt. Alexaoder, vertrok 19 Maart.
8.8. CLAN ROBS, 2,602 Tou, Kapt. Harns, vertrok 23 MaaIt.

P.S.-AI deze S~mboten 10flln (indien mogelik), binnen te Ooat
Londen en Natal, lossen hun Iadl!lg aan de Ladi~splaatB, waardoor
Lichterkosten vermeden worden.

Kennis wordt gegeven dat alle Vorderingen (i. dUIJlikaat) teno de
.. Clan Lioe" Stoomboten, de merken ~ het aantal pakketten UIl'

tonende, en vergezeld v AB Dil! V RAcnTBRIEVll!lII, binnen VEERTIEN
DAGEN vanaf Datum van Vertrek V!lll de SWomboot ingezonde.
moeten worden, zullende anden niet in beh!llldeling worden genomeo.

Weod 11 '1'001' biezonderheden V!lllV racht tot

JI.ES SEARIGHT& CO., Bepkt.,
CO......... I Strut 21,

Agenteo voor Kaap8tad, oi wt enige tIer Kut Ageoten.

-

Speclal:HeH: Vis" Dlnn... "
Beroemd voor de Beste Kotfte
In Zuid Afrika.

Bestierd door de Heer en Mevr, I. HIRICH,
voorheen van MUIZENBERG.

C. P. SCHULTZ,
SeUetan..

Kantoor ~er Maa~happij,
1 MuTt 1907 .. ;

VERKOPING VAN

LAND EIO!ENDOM,
_ i

__,.,-I.~.,""'IQI."'''''''''
Van Twee dorps EIg.ndom,

men, het etie gel.gen In
He.. l....... ,: en het ande ..
In VI.. gte.t"'t,ln het dOl'p
Petpu.vllle, Afd. Phlll.,.town---In de zult: to .....n i.rael Jacob Blam-
berg eu'P.vid 81Qmberg, buidelende
al. J. Blllmberg !lil Zoon, Bi ... ", eD
lobannu Petrtll. 1'ftI1 der Walt.,
Verweerder. .

OpIIt"*,, 13 .,.... tI07,
te 11 ure dell voormiadags, uI verkocM

worde,·, op de l'~t. aeln:-
I Zeker E'£ of pere_l Orond, R8'

merILt No. 130 in bilt dorp Petr1Isvi1le,
afdeling Philip.towo. lijnde .• on P
deelte ""n de OIlbe ..... rde "I.. ta. ge-
naamd .. BhenoeterfoDfein," aan p. J.
van der '" ..It, tcegelrnnd op de 30ew
ISovemlxr 1837, f{'oot 2:; vierk.ute
roeden, aaOl de verteeTtler o".rgem ..... t
op de !llde Dooember I~
i Zeker 8~nk Mnd, .ijDde Brt No

in bet. dorp Petrunille,
groot 25 vier-

roeden, aan tU v__ der over-
geJDAUt op de 16de' JuHe 11104.

TERMBN v A~ VBRIWPII(G.

De Koopsom ~an a kontant be-
caald worden op 'de dag der V cr-
kopiog, of, naar verkiezing Tan de
Koper, in drie gelijke termijn be-
talingen, de eers1e betaling" kon-
tant op de dag der verk'?P.iog, en
het balans in 'wee gelijke be-
talingen van dr.e en let! maanden,
vanaf de dag der verkoping, mfJt
i.oterest daarop tegen een koen van
6 percen~ per jaar.

De Ahlagere gelden IOwel ...
Transport Bewting en alle andere
onkosten nodig óm de traDlporl te
voltooien, insluitende zodanige be-
lastingen welke irettelik betAalbaar
zijn, moeten betaald worden door
de koper. ,

Het Eigendo~ zal verkocht wor-
den als aangegeven iii de 0\er-
drachts Akten, ;en Kaarten terwijl
de Baljuw zich uiet verantwoordelik
boudt voor enig tekort en ahtaDd
doet van alles ~",t er te veel mag
rijn.

De V erkO},lmg zal onderworpen
zijn aan een ReserTe prijs, Tastge-
.teld onder de ll3de Regel Tan het
Hot -

GEO. A. REYNOLDS,
Kantoor van de Hoofd-Baljuw.

Hoofd-BaljuW,
Kaapstad, t 6' Maart 1901.
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HAYWARD, YOUNQ en Co••
Port EliZabeth. voor zif'h, Mn

An''''''''·.'."rl DAAI' oon plaats
v",,"3,lpri'l111: toe ti>

e,cht.r ....u uit-
gpwillig, om, Rh
zijn wPrUaamhl'-
:oud.nig vel"wek

T{tlrjj;slotAt..."'Of'S 81>f'<'kerfIr·
'lJ(It'''''l.eljll''~ di"triktt-n d"r
dp~.Mkel,m:lt wa.r"n vnn de

Ahi kan.ndt.-r Bo Ild
niet op. Ter toe-
hij hoevl'<'l leden
hooen t...lde, en
bijv. ,_ru. IrP'

Bond"tnlc LPRi"etsdal

R~ F..erwaRrd .. Bt>er,
rw Hoog Y",r1w. d",. Dieu""r, ....

.J. J. R. SMt-Tiii.
De:&<' bri ..f on tjokte een vrij belaDg-

rijk" disknssie, In de 8ynodp, "'A!lrnll
be"lot ..n "'erd "den h~r "'muts voor
zijn me-dedl'l'lillg t<> bedunk ..u en den
Wel.Y",nr. h....r ""u d"r Hoff bij á)'l
1l8"kolDst. t" betichten, dool hij' ..idi bij
cl .. n Act.trariu' f:yno,.li 1.al b..bl".n te
It_'l.git.imp.ereo. "

.>\An dip diskussie na.meu- ,"'nt .. an
zplf .precln- di. Murray PU "'eet bIj lig
deE<l.

F..el'l;tgl"h>owdt' m...... de redenen te
hpbben te t"'ijfelen of """ ,·u·llig b&-
rD"p door enige gelDeen-te in 't OTer·
vaAl"" "'!IS uitg,obracht.

Ih<. K....thliDg be .. eerd .., da.t. zij ge-
toond hebben get'D lem ar te will"!,, be-
rll<'ppD, die zij niet Perst hebb<-n leren
kennen.
NAdat. vele rP<l"nen ruerovpr .. areu

p:....,.;SS<"ld, ,rerd op \,(lOT8te! ,-nn ds .
Murray, seD., e<!nparig bOaloten : - _.

"Dat .. l\Iln ....r 't bij 't hgitimef,rTen
de acltl8.ris 7.nl zijn gebleken, dat
m<'<"rg..m..lde prf'dikant Vao <lpr Hoff
voor de Tran ....aAI""·lre gemeente is
!>..roepen, dit door bem aan den kerke-
raad dier g<"meente ",orde geochreven,
m..t. kpllnisgH1ng in .. ..,lke bet ....'klcing
bij tengevolg.. VBn de inlijving der
Tr&ufivaalscoo gemeenten DIet onze
k..rk staat en ban ve",lichting voor
zijn reiflk08ten derw ... rts te zorgen en
dat de predibnt4ll eli nfgen.rdil[del!
vlln de Jtupetad verUJCht trordeD hem
bij 1'ijn flJlDkomst SOV'oolmogelijk met
raad !>..hlllpr.'"\1n te zijn."
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...... ,a.-t"O-S......~ ............. _.- ......................~ ....................................~ .--

Pot<-h ..£stroom.
23 .Iulij 1M2.

Aan de Wel E"'.... Z....r O..I""rd@
H""ren Murr:1,f eD N""t-hling.

W "I Eerw. Zeer.geleerde B""-",,o 1-·-
Bij d"''''11 gev"u wij u W..I Eerw.

""",rgek-erden te kenn"", dat de WeL·
Ed. Volk8f8l1d ill H. K uting vnn 22
Julij 1.1. ""n"l1 hri"f door u Wpl.·
EC'rw. ~hren:'u, in nuanl f'O op n:~r-
Mek van deo k,'rkeraad en de afg&-
Taardigden van on-ze gelD<'Onten, ont-
VAligen he<,ft. De vr~gen daarin ge-
dn.rl, natDt'ndijk: -- ~,

1. Za.! de leeraar, 9lullen de leerareD
der ma.t.schappi;i. led .." blij ..en van de
Syllodp d..r Geref~ K.-rk vlln ZUId
Mrill!-'""n blijven de gt'JDi!entcn al-
lU.eP, hoewel burgerlijk alg~nderd,
g_fl"lijk onder d.... o.g ell ne(. gewg
VAn de 8ynodl'?

2. ZeI ."n d"n leeraar een j"argl'ld,
n8sr bep"ling n",·SN g..maakt, Rds .
:l,000 (dfle duizend), word,," tneg<>-
kend, ...n door d"n Road op gezette
tijdon aan b..m llJt<bf>t.aald, gelijk dnt
ill de 1\..0101'11\'1 door 't ~otl\·f"tDem('llt

gesl'hi,·dt"
3. Zal d" Ra.d """lg.' asn'klagt" ill

het geesielijk .., t..g ..n d..n leeraar ill-
gebragt, tCff!tond VPT\'<><"fI:"oun den
kerkbr ... d der gem...,nt"o ~

-t. Zal d.. JLuld "rkenDt'n, da.t de
leeraar, >IN uitoefening ,-JlO zij.,
gee ste I il k ambt, g" h eel vrij ii
.... Il a II" wereldscb gezHg 0

Heeh de 'l\'el.-l':d. 'olksraad in 0'-&-
.·eging gI"D01n<,", en IIIl rijp overleg,
ii B. Eel. er toe overg~aan ,om ge-
melde vragl"n met ja te be&llt1roordelL;
" ..&haL..e, d.. Wel.-Ed. Volksn.ad,.
Wei.".,.. Zeer.Ed. ,Heer :'>iooibtJllg
lOts ageDt, ten vripnd ..lijkste vpn;""kt,
toch oil", to w·ill..n aan ..."ndpn, .. at
in uw \vf"rrnugen is, opdut. ook wij een
I__ aar III ons midden ruogen ?ntvan.
gen, ten "ind.· de ('hri.teJijkt' zin te
meer, opgl',<t·kt ('D ,-ef!tt{.rkt ,,·orde.
ot d.t on .... bede eens gelHJord en ver·
boord .. orde, dIIt wij •t l'oTf..gt sm.·
kNt, om ook een herd ..r onder ons t.e
sen, die d... "eNitrooide schapen bijeen
....il verg.de";.n, g~ijk ..elle ban hare
ki"'ens RIb doet---dat gm<e de Al·
majl;tige God en oliM Goddelijke Ver·
l""""rf ...

Namen. sl<-n WeI-F..d. V<llksra.d,
U welEerw. onderdsllige en

smeekende J)lpnarpn,

(G<Jt.) C. POTGIET~R!
Voonit\er.
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WAGENS enKARREN
Publieke:: Verkoping

+u-
VINK RIVIER~

.u'l 1£"1' STlnl•.

BESCHRIJVINGEN.

Zona en J4aana Op-
Ondergang.

&p~pke uit IlAM
vaD .mart, wegens

o,,,,rlijden .-an de nt'C-r
Heever, ai>gevaardigd<>

un Venter·
gt"'"'OCl vau llartel1lte

de weduW'P eD fltlTlilip."
werd staand!. ....nP"rig

,..u~·nOJnell.r

"0-DE ondergetekende, eeD deel
V!lll zijn plaatfj verhuw:d hebbende,
beeft besloteÓ publiek te doen
"erkopen,

MAAftT.
(A~ tijd-t nw OCM& 'vu

.neb.)

Zon .
Op DINSDlG, 2 .APRll 1907,

OM 10 U.UR PRECIES,
I.

ALLE DE YOLGElfDB

Leve~d. Have:
25 Eeme ~, Eels
5 Kolooiale Merries
1 Geimport.ciSrde Vol Paard, 14
handen hoog

3 .. Clydesdale" Paarden
2 Koeien in bleik
3 VaUlen, Varkens, Gauen, eOL

i
Boel'dertjgeNedachap :

3 Enkele ~n Dubbele Ploegea,
Tuigen, Gd .... GraveD, Vork~ EEN gerieftik en goed Gemeu·
Zeilen, Z~la eD KettiDp, bileerd WooahuiJ met dubbele "er-
Eggen, l'ultintora; Balie-, Sleep Illi4~J)ÏDII!. gelegen in de Herte
BlokkCll, 9 ~ Vaten, KuipeD, Stnat, StelleD~ ~v.UeDde
BraDdewijn I(eiel, 1 Kar,t_ Warns. EetbrMr, Zitkamer, V ool'bmer,
1 Vter-W1~1,B1Igg'1~ 2 zadela, 1 4 Slaapkamers, Bad~er, ~~t.-
Hooi Pres, 2 Zelfbinden (~borne ). K WarUeren.. eD genefelib

Alaook 1O:Leggert! W'JIl ea wat Achterplaata, met Hoende.- Loop
nog zal wordliD aáDgebodeá. eo de gewone Buitengebonwilllo

Voor \'OUe biezoódet'heden, doe
W• .MÁSON. faaDsoek bi" ...!,. J _. .

PAUL.D, UVE:a,
BUd-~

......................
WHITE, RYAN,

&..00 ..
Buao 8TJlAAT,

__ KAA ....... A D

Op.
lID

Onder. Onder

ODd..
•• Ill. 11- ID. .. Ill.

Z8 Don,{erdag f\ b1 6 46 6 U
29 Vrij<lag 6 61 6 H .Op

30 Zate1'd&g 668 643
3t z"ndag & !19 6~ n

K

p'

STELLENBOSCH.-TE HUUR
EenGemeubileerdloonhuis

f1TUDlBIN nOLLANO-A&Ildt-~en,
die inJichtingeu .. _ betn4I"Ii1k! de
IItndie •.0 Neder!a. Bogeecbolen,.wor,
deer dnlt kOllelooe VdIWEktdoor de VO~.EO.
d<!t kOfJllDi_ie ..oor inIicbti".!I;elJ, aamen
geetllid door de ata.__ afdelinj.'fID 'aD
bet Algemeen Ned:<rlud8 V~ bood: .Voor

Biju Uni ...eraiteit te Vdden en i v~
tJ~ene iDliclotiagen : A- Welck ..r, Burl,
fltiiliit 53, WcIee; Voorde G-""E'eclLli kE
Univ"",ileit te :AmtUrdaln ; clM, KWPool,
,Maatel ", AJMtudar; Voor de Vrijé
Univerail'eit te Amillerdam: B.8. W!,lrjlll',
KeisenCraobt ..96; ÁlnQ.er<Iam i V fiOr de
Rijke UDiventi~ Utrecht: A.. ;L~
JaDtwId ft, Utrecht; V0&1 de Techaielre

te Delft: o. W. nil Dam,
10, Delft- )lell wordt v.,_noelot

te riehten U1I de _atgennemde,
tf!_ vertA!g<!II ... oor(+ige"do de etlldenulll k:~1le<Mlt'8ii
d1Jeli.g Uiden .w 'Nederlandl . Zuid
Afnbanee V erenig:ing. ~

.q

()
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