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DEEL82-No. 7,912.
KAAPSTAD,

WHITE, RYAN & Co., MAXWELL &, EAR

lEI lEUZE SCHEEPSllD'11 JIPIISE IATTEI 1/-
(Op aanvrage worden patron'3n toegezonden.) pp Ylu.

_. --------.-------t-----.-

2/975 STUIIIIIIW 'URl UIOLEII,
6 VOET BREED.

(Op aanvrage worden Patronen toegezonden.) '" YlID.
vu
27/6
TIT

£6 tot.

MAILKARREN. MAILKARREN,
ELECA"T I" VAN LA.C. DUUR.

DIT IS JUIST IETS YOOR li BABY" !
Ontwerpen op aanvrage.

.~ - _-- - ----- - -_ ..-- --- .._----
EETKAMER 8ET VAN 9 STUKS, .£10 lO/-
Bekleed met beste Kwaliteit Pegamoid

Dit 18 een kans, die niet gemist moet wordeD, daal' de.ze
Betten zekel £n waard zijn.

.. an II_tellingen .. ' ..... 1' Schrijf a.jeblieft om ooze' Koop uw .eub&-
.0'''' me' promptheld.n'" GeiIlUAL.t>erde Kat..Jogus. i Ien direkt van de
m... te znrg'luldtgheld at- Hel kost u nit ',. en het ia I_ti. g •• lId ond.' ".,..... .._1._ d .' ',_1 . I Filbrikinten en
.oon

ll
"- toestcht y.n d. be- ' ~r, .tll g'lJ el lJIC aog ID '

stl.rd.'. i zult otelleo. bespaar uw gel~.----"THE LOUVRE ", Plein Straat, WPITID.
---_.- ---------~--- --~. _.-- ~-'

Cleghorn & Harris, Bept.

RUDGE- WHITWORTHS.
voor 1907.

V8rb8ter~ In ladere BIelandarbeid :
Nooit in de Reschiedenis van het

Rijwiel werden .er zo vele belangrijke
verbeteringen op een en dezelfde tijd
aangebracht als nu In de Nieuwe
Rudge-Whitworths. Zij zijn te veel om
ze alle op te noemen in deze aankon-
diging

DE NIEUWE MODELLEN VA.N

"Britain's Best Bicycle"
ZiJn nu In alle inrichtingen van Rudge-
Whitworth. Bept. ten toon gesteld

De

populaipa
AERO-SPECIALS

Vanaf £ 15 15 0
(De Li, h-t e en Beste ter Wereld).

SPECIALS vanaf £13 13 0 CRESCENT,
STANDARDS " 10 10 0
JUVENILES" 7 0 0 £8 8 0

ALLETEl VOLLEI£WUIBOB8D, Insluitende de LBdtballden.
BEI1UEUIE BElAUaSEI :Strlkl PrIm!) ..

Yanaf £ f pep maand.
De Kunst Katalogus Post VrIJ.

Hugenoten Gedenkteken Gebouwen,
~;~;MSTRAAT,KAAPSTAD,

VOOR

Guano voor Graan en Aardappelen._-_.
AGEYTEN lY HET GROOT VOOK H. F. ECKERTS

BEROEMDE STALEN PLOEGEN,.....
Licht, Eenvoudig, Sterk
Duurzaam en Goedkoop,
MetPatent gesloten Zand

Kokers Wop ielen.
ott ••

WHITE') RYAN &. Co.,.
Burg Straat, KAAPSTAD •

SCHRIJFT OM KATALOGUS.

Ral~b Rijwielen,
....~

-",<:_b.. """""""_' 0 .__ -Ii

'~
Zijn en waren altijd DE BESTE IN DE WERELD. prijzen,
die overeenkomen met ieden beurs; vanaf ACHT GUINEAI
Zie onze Rhee buck tegen £7. a ldl.nkl Ntal .

I'

zijn gebracht tot de stan-
door het ge-

hmt1rlflen "Ir ..... ;
IMt IIE..... r.. I_.
"Idba" .. III lf lila.

.. .. StIf, As,
..... lI1ft,ln ..

•••

. ' .EI~ITEN~~W"CHTI"Q
. lf! Je .~ IImA6U..

DE ~tekeDde,' ~
daartoe ge!aA door·de ~
in de Boedel 1"aD wijleD Puna
GAB1U&.LKJlJu.,Sr1YUlllontagu
zal per publieke veiliDg de YOlgeode
eigeDdommen w yerkop~ ...
bieden :-

(1) Eea uker ~e YUl de
plug, bekeDd al. ":&ooikraDtI"
groot in bet ~ l1J86 morgen,
139 Yierunw roeden, geachikt yow
allerlei IOOrteo bOerderij.

(2) Een se.b.r gedeelte na de
welbekende pl .. ~ genaamd "Spu-
k100~" groot.in het geheel 1,688
1D0rgen, 286 rierlnmte roeden. Die
plut.a i. ook 10 .alombekend dat
het te ODnodig ÏI de'voorrechten die
lij be&it bier verder te noemen.

Uw handelaar houdt ze
_ - - grootten voorradig.

in alle
- - - 1. Il.- daD n.r

OIItwikbli-. ClaD
wa&riD "D plijU ."veIIllMid
Mriul venrerld ia.

2. V~ VUl de,
denD, nil 1IIi~ tall
,ebraik nil VIer a.&ei.1IP-
9&11 _, all bij

~ !'!u:=~!..t:::~~
" De mid<IMI-'truk.

VUl de i.. iIIJe ....lIl.
nII-, ala
~mo~~loIiltbete,id

6. De u pitmu .. . duiker werbo
oea$nAl ~ ge1ei-~ :wader ovv·
baDgeade of wriDplde~pfoDDÏDg-

De Vendutie zal op de plaata De ti _ . la ~ retultaat nil oader~, ~ eli •• k.-v~I.
II .ultenverwachtlng" plaata ..,.rvurdipg. An. wat Dodi, ia, iMllliteDde .terkte nil elk dae1, TOlJ!aakte ragalatie,die ~ Dodig .. _ Mi linkeD .... de. wiDdmoleu ell pomp te nrJi;oedeD geduJ'8D(ie

vlnd.n. de"'b wiDdeD worcha Mta' iD de "n.SON" pYQlldan dUI bij abdere WiDd·

mOIea die pmaakt word'-

Proctor OU. Bagiuee,

: ~i4lie DOppen
Ceatrifugu. Pomplil.

LANOESTRAAT 142,KAAPSTAO.

Hier il een SchODe; Kan •. ·VOOf
iederen om een slag te elaan. Daar

. TeepluYeD met water weinig in de
markt komen, en yoorallulke yoor-
lWDe ala deze er een i.a.

'lP.dt .lIt: _UIlI, .. ,17"
ál IlIlP8L "17,

,

uaTITI .....
"tl .&AMI InAAlllOllI.

Verf, Olie en alle Schilderwat'eD
tegen laagste prijzen.

8BSTlf lIDE8SDI,

MALCOMESS" ~ ce., Beperkt,
oo.-ri '-ONDEN, DURBAN en TAKKEN.

>{ "~ Q
ti

Dit z waar met koper gemonteerd Ledikant, volle grotte, Spring
~latraB, Kompleet, £4 fSI-.

KOMPLETE HUISMEUBILEERDERS.
Op aanvrage worden koeteloos K"talogussen toegezonden.

BELANGRIJ~~NVERKOFING SPORTSLUI

Alleltastbare HullmBlbalaoi BBl.,
-OP "

Civiele - t
__ ,_,..._ .__._.__. :_. WOEISDIG, 3 APRIL t981,om tO ure y.j1. precies.

GEv.ING DE ondergetekenden, met ~stnakiiel baguII~ dJ,r w~.
A. MOOlLRBB8, die de Paul buaoen kort .1.1 ~, Jullen pabbek
nrkopeD .. n "DE PASTOlUE" : ;

Zijn geheel Auoniment Huiameubelen, bestaaDde ui~ :-
I Zitkamer Suite, 1 Klavi •.r, Kamer Suitel, Madeïr.'iSuit.eB, Wbo,

.Kleed- en andere Tafel ... Ledikanten, Matrueen, 1 Side-ijoerd, "Dumb-
waiter," Rakken, 1 De.k, Stoelen, Lampen, Toilet Set:a, Gordijnen,

De~'D..D.wor Spiegel... Tapijten, StoepbankeD, Glas- eu Aarde"erk, Keuken-
DillJlli.uar'Ï. te geree.bchap, ens.; enL ~,

Y.m., op de ALSOOK :..-1 'EentAlaa Buggy P~rd, 1 S*r,.l Bnggy,
1 Raleigh Kar, 1 Open Kar, 1 Enkele Twg, 1 Voe~cbine, en een

Konditie!! menigte andere goederen, te nel 0JIl te OIDlICbrijYeDo ii
gesien ..;;
Yan de V.... eet niet WOPSDM,. de 3de AP.lt 1907.
nn de A. 8. DE YILLIERSI Co., Y.ndu~Af1Iagll'S.

De Paarlse Afrikaanse Trust laataaappij, ~B8p8rtt.
f)

PUBI,Ili1D VEBKOfING
-VAN- '~

..._ .............,_IFDKLIl{G AANDELEN EN ~LOS',OED,
. Aan de PAARL,'~

publi€:kl!zal Op DONDERDAG, 4 APRlL '1907.
~.elK'ete}. In d. 1Ioed.1 van WIJI.n de ....... ;h..... IrT .... u•

IMUTSBAÁON. W
~~,

MAXWELL &, EARP
Zijn nu verhuisd naar hun nieuwe Magazijnen op de hoek van
Loop- en Kortemarktstraten.

Worden vriendelik ui~ CIa
lIIl8 t.e be&oeken en te beziehiigea
oae rote yoorraad
Vm~pRAGENDE HAGEL

GEWEREN.
KOMBINATIE GEWERElf.
RIFLES, SPORT EN KILI-
TA.U.« •

PATRONEN, HAGEL E.
KOGEL.

RooHor.e Hagel Patronen, 11/6;
de beste 13/- peT 100. Lee-~
tield, 16/6, :M.UM!r, 17{6 per 100.

MAXWELL & EARP
~ragen om een inspektie ~n bun nieuwe en gerieflike gebouwen,
die een vloer ruimte van bijna 55,000 vierkante voeten hebben
en welke gebouwd zijn in een stijl volkomen nieuw in Zuid-
Afrika.

MA.XWELL & EARP
Stellen nu ten toon in hun \·crschillende departementen
grote en variërend voorraad Algemene Koopwaren.

ADRES:

HiUsdon & H iI1sdon
Hoek van Loop· en Kortemarktstraten,

KAAPSTAD- ...... ............ an.
Fl"'-UJtU,

THE AILJlOUBJB8,

.URO.TRAAT 16,
KAAPSTAD •

De Ko~r ..an een Hilladon Ge-
weer ot Rifle betaalt alechts eeD
kleine winst; het restant VaD d.
~j. \'aD de _pa vertegenwoor-
~ de meest geoe-fende handear-
beid en de allerbeste materialen.

FINDLAY'S
lf UNIVERlAL ..

BROOD MAKER.
II et mengt en kneen t het deeg

goed door .Ikaar en gelijk, doend.
in a minnwn het .. erk TUI so tot
RO mlnUUln met de handon te ku&-
den, en bet GEEFT BETER
BROOD.

Eeu dame oohrijft,_.. ..Het brood
""" vern .. elt heL betllA dat ik ooit
get.l<~en beb. Ik ben werluolik ver-
beugd met de Brood Maker en zou
hem aiet g_rne .. iIIen miesen. Il<
""hrijf dit om u te laten .. own dat
er tea minste ól~[]TroUW ie die deze
.. B...JOd M.ker " "p prij • .telt."

...... _ ...., to lalt,,", ........
'- ......

lul "or 4 lrodel ,oor I .......
"'il ID/I 13/8.

acH.IJÁ' OM MONIT'"

- VAII-

PLAKPAPIER

IERHOUT,
KommiMarÏ ...

Malmesbury •
Lang Strll4L,

-KA.AP8T AD.

GEO. FlftDLlY & CO.,
~ •• I.IUIIWIIIII.

ADDERLEY •• 'lRUMEIT I'I'IlATD. KAAPSTAD.

BEZOEK ONS OF SCHRIJF OM KATALOGUS.

RALEIGH RIJWIEL AGENTSCHAP BESTEGEIIPO!~~Ev~!!!~! ZAlDHlYBR.
Alle soorten Geïmporteerd en Koloniaal Zaad en

BURG STR-AAT 20, Voeding Graan, tegen de laagste Markt Prijzen.

ZAAD HAVER.
ZAAD HAVER.

MURRAYSBURG.
EEN Verpd.er:lng nil de .ledeD

YID het Mu.rt'kysburg . Landbouw
Genoot;Iehap ui te Murray.burg
in het 5tadhui& gehouden 1rordea
op Zaterdag, met. A pril Naeh~
rDaal, OlD 6 uur de namiddagP. Al
de leden worden drin.geM ym..oeM
t.egeDwoordig te zijn daar de .ar-
gadering zeer belangrjk is.

Op \Ut,
A.I. DE VILLIERS.

~'.'
A. J. ABRAHAM$E & ZONEN, 1

CALEDON PLEIN. _IlA,APJITa,D
'J'akken:
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hetwelk het produkt iB v&ll de on- STU TT A FOR D
vergelijkelike ondervinding en de
hoogete kennis van het uitkiezen
van de keurigste jonge bladeren en
van hun behoorlike vermeo~ing,
dat als resultaat heeft een Tl;lee,
welker naam een huiselik spreek-
woord geworden is ten opzichte van DE ZUID-AFRIKAA~.

Let op de Plaats, Dag en ijur dor Verkoping: Patrijs Sidlal, "RKNIGD )(:1'1'

VRIJDAG, de t9deAprii t907,te tO ure v.m. KWALITEIT', ONS TAAND.
CELLIERS, AFSLAGER. en welke verkocht wordt aan het

. Publiek tegen de Ilaagst mogelike
N.B.-De Spoorweg Siding is niet inbegrepen ID prij!!.

de Verkoping.

Op de plaat...., een gedeelte van de
welbekende plaats" Dllsbo"ch Ri-
vier," gelegen In dl" Goudini, in
deze atdJing, vroeger het eigen-
dom van wijlen Andrie.. Daniel
J a.cobus dil Toit., groot 131 morgen
en :!·H vieduwte roeden.

De gebouwen op de plaats be-
staan uit Woonhuis, bevattende 5
Kllmen<., Stal en Kelder.

De plaat.~ is uitmuntend geschikt
v'.)Orhet kweken van de \ViJnstok,
Limoen en enige ander 800rt
V rucht boom, heeft een prachtige
Wijngaard, vnj nn Phyl1oxern,
een prachtige boord Limoen bomen,
en heeft overvloed van water.

Er is veel grond heschikbaar
voor kultivatie.

Tenelfdertijd zal verkocht
WONen t~·én-twaalfde onverdeeld
aandeel van de plaats Horologe-
krnntz, grenzende aan bovenge-
noemde plaata. " :

D. BLAND, "l11li1" lInU U .nn
Bestierder. lidi .. lilt,

2

lENNON BEPKTI,
CHEMISTEN

SROOT KllLKrK HlltDIL,
Photograflese
Handelaren,

KAA.PSTAD~

Zijn Agenten voor de volgende be-
proefd en goedgekeurd preparatiën:
La Roche's Maculane. u« Ge-

neesmiddel voor Sproeten.
Lennoa'a Lemon Saline (Limoen

Zout).
La Boche's Glycerine en Kom-

kommer voor de Zomer Zon
en Winter Wind.

La Roche's Bay Rum.
La K0Che's Bay Rum en Quinine.
La Rocbe's Bay Rum en Bitter

Appel.
Barber's Cascara Constipatie Ge-

neesmiddel.
Berry's Gripe Water voor Jonge

Kin Jeren.
Lennon 's Kallesine voor Likdoorns.
Onmiddellik Hoofdpijn Genees-

middel.
lleJicijnen voor Psardea, Groot

Vee en Huisdieren.

Bestellingen per post ontvangen
prompte attentie,

'yoornaalMtl !tuil la luid Afrlu
VOOR

Bi".. la L uttan, Hanag .. , llekk .. •
.1 Zllve, W.,.., IQ.

NQteer ./echt. het Adr., :
.I. Ml.Ï1.l.ER &,ZOJ'(EJ'(.

L.... m.rkl Itr .. II21, (I'M" •• 1111)
KAAP.TAO.

Opvolger van wijlen de heer
P. hl" &osElIon.

l. J. DRUIFF, 88Zichtkundige,
IODEBllt JTWT 111, KlAPIUD.

DE OBERfOtOEI GUllS aElEun.
lu •• fU•••• "' ,... • .,.... .. ... i&kUa oIM-....-.

KENNISGEVING.
Aan onIl Vrienden In het

Publiek.

DE h.. r E. IURIlII:STER, d. J.... H" ,.n
• A411.rllYlt, .. 1, I. dUI d.a uil dl
hdgb.ld g.tnd.n. ..ltI htl 1IId.,1
1814 bllfl VOO"'"lI!, .n heeft d.laln
av.r,.m.akl un 0"', rtj.a I..n IHn., die
i. lUk ,aDl Inlgl !ann b....... _ntl"d
en ,11I.lt op d. hooit. 1Iin •• t ...... a
van i. Zltd·Alrlk ..... IuInd.1.

Door III.U.I ,.raaonUtl .. ndac_t I.
wild.. .an .11. • •• I.Ulngen, lull.n wiJ
trKbten dl. ~Oll Illn. la •• t ,.,.

trouwln II bello".", w.lka ft n,..
lIln 10IlJ,scbrev.n g.word.n; IJl .IJ
bop-an dal u on. gaetlg ... IitDk lIIn
o"".I.un ••.

ALFRED .,. BUaIUTEI,
UlllUB P. BUal :srEl,

H.. I1.1d,IjYlIDI .1. E. BURIlII1TEII,
Ad...... J Str.. '.,

laaJs ....
1 .,rt1 1107.

Afrlkunse Ondel'llngB Tl'Ist IIn Is·
surantle lutscbapplJ, BlIpertt,

Worcastlr.

VERKOPING
Y Alf EEN

Kostbare Plaats,
1111 DK

GOUDINI,
Afd. WORCESTER.

D Jo: undergetekenJe heeft ln-
.truktic" ontvangen VRn de <'ige-
naars urn voor de publIeke mede-
dinging te undenvorpen op

WOEISDA&, 11 April aust.,
te 3 ure n.m., precies,

Worceew,
Maart U01.

F. UNDENBERG,
AF~LAGEB.

•

" M,UU' &wITfrOlLW, zijl gij ,rog al ~ztg,
Is uw uiuscli ,lOg "iet gedaan' ,

Hadt gij nu SunL1yht ucno1llen,
ZIJUdt g' niel ma1' aall CU tobbe ltaa1l." -

SunliQht Zeep
H.:sVaart arbeid

en de Kleêren lijden niet.

Publieke Verkoping
-- VAN--

Grote en Kostbare Plaats,
GELEGEN IN OE AFDELING STELLENBOSCH.
DE ondergetekende, behoorlik geïllstrueerd door de" Australian

Brickfields, Limited" (in Lik",idatle), zal laten onderwerpen aan de
Publieke Op"feiling,

Te PATRIJS SIDING,
Gelegen twee mijlen vanaf het Stellenbosch Spoorweg

Station, aan de Hoofd Lijn van de Spoorweg,

Op Vrijdag, 19 April 1907,
BEGrN~E~DE TE 10 URE V.M.,

(Al De leer KOl!tbare Pluts "WELTEVREDEN,". vanu 300
morgen ~roet. Op de plaats, die omheind is, zijn ee? 8te~-ge~uwd
Woonhul~ tn Plaats Gebouwen en alle anriere gene ven, IIl.qhutellde
Opzichters" Cottage ,. en zel! a~dere ~'Co~tage8." AI@ .een Weiplaats,
is de plaats zeer goed tekend, en er IH rUIme gelegenheid op voor alle
soorten boerderij.

(B) Grote Geg-aJvaniseerá iJzeren SchuIlr en Twee Schotse Bak-
steen Ovens, (overdalrt ). .. ,

Personen, die verdere biezonderheuea wen~('n te ~erkrIJgen, ~e~leve~
zich in verbinding te ~tellen met de "Australian Bnckfields, Limited,
(in Lik..-idatie l, Lloyds Gebouweu, Burgstraat, Kaapstad, of met de
ondergetekende, van wie a.lle inforlJlatie op aanvrage verkregen kan

worden.

J. P.

All. uitbetafultrea ~iedlll hier la zuid Afrib ......!ddelB1r ...
der ~u.enkaná non .. Hoofd .......... la ~ (HoUaod).

HooJ'D~. TOO" ZOA.rJUI.A1 liU.AIT 8T.(Zum) P. BUI 116.

Reeda Uitgekeerd tengevol-
ge Sterfgevallen, em., ruim

&2,400,000.

RESERVEtI-£3,676,820.

Premiën Kijn betaalba&l' per maaod, per kwartaal, per half-j...... al
per jaar. V raag pl'Ollpektuuen, en&-. UIl P. BUI 295, PrModa, af
IAn de andere o;>~etleven adreNen.

ARDERNE & co.
Alle soorten ran Bouwhout e.
IJze,.wa,.en, uQoedkoep."

CALEDON PLEIN, KAAPSTAD

~TIJDIGE'

WAARSCHUWI
AAN HET

THBE-DRmIIJD .

PUBLIEK
DAAR onze aandacht bepaald

ia gewordeo op 't feit, dat zekere
haodelaren in Kaapstad en V001'-

steden, met het. oog slechts op hun
eirn blllAng en niet op dat van ~un
khënten, u.achten aan het pubhek,
in de plaats van "NECTAR"
Thee, op te dringen inferieure
Theeën, plaateelik gemengd door
mensen, dikwijlH soader enige on-
dervinding in het vermengen van
Thee. en gewoonlik verpakt in
pakketten welke de eigen Daam van
de handelaar dragen,

Nemen wij deze gelegenheid te
baat om het publiek te waarschu-
wen om niet door ogenschijnlike
argumenten aan de kant van hande-
laren te worden bewogen om zoda-
nige Theeën te kopen. welke,
wegens hun inferieure kwaliteit,
aan die handelaren waarschijnlik
een grotere winst opleveren dan
" NECTAR.," maar er op

AAN TE DRINGEN
voonien t..! worden van delicieuse

NECTAR,

Daarenboven, houdt het in ge-
dachten, dat "!N EeT AR," onge-
lijk aan de bovenvermelde plaatee-
like-verpakte Theeën, een goede
naam heeft te handhaven, een naam
nil vele jaren verworven door de lof
en de guDlt van de duizenden die
ingezien bebben, dat" NECTAR."
Thee precies is wat ervan gezegd
wordt, nJ. :-

Delicieus,
Verfrissend,

EN

~ erkwikkend,
FEITELIK

DE BESTE
THEE IN DE

MARKT.

-
MOGUL - WINDMOLENS DIIIBT ER OP AAI

SLAGEN WAAR ANDEREN FALEN.
10, 12, 14, III 1. VOlT IIOL!IIS 'II VOORRAAD.
TOIEIS IET 4 IWUOIS£EIDE STIJWIIS.

Wij bebben ee~ volle'afdeling Ploegen, I., 2- en 3-I'oor
voorrad,p; ; ook Zig.z.g Eggen, alle Z ...... rten eo matea

-11-.·11 .........
..... - """ LIjIIIa.

GlUlYEt
IOLEIS

••
lUI-
NIKt.

t.akken is \fl&3r .,ven red.igbeid kla; n,
en men leeft op hoop, dat '·t in de
toekomst beter UJ gaan dan in '·t ver·
leden. De Bond ...an ~bertson is be-

trekkeli.k jong, d()('n hij toont in de
laatste tijd OOn :merkba.re levensvat-
baarheid, en nu bet besloten is, dat
bet Centraal Bestuur in 1908 daar zal

eD laat u ni.et paaien met eeD van, yerg.aderen, is liet te. verwachten, dat
de vele inferieure merken, waarmee j bij ,in dit d;'t~t OOIl.p,de vorderIng
demarki ~!Ol'el'ladea ia. &al m.akllD. 8~o:~ beieft. slee.to

OMVOORZIEN TE

WORDEN VAN

NECTAR
ALLEEN,

35,
40/- Maandeliks.

-~;w, die goed werkt, doch .neeD ~ afloop 'NIl ct.. .....
l'ówak is om: de bel_gen van het geh. pa.~ poli\:ifb
distriJrt 'te 'behartigen. Te HwnanS--!.y,erg-'ringen . ~.ï eo
'dorp Wf-'r(leD~nrenae he~'al~~ door de pu..at8eij,ke parl~ ftD

jaar, onder letdiDg vaD ';d:e:heer beid. hW-, die aamrt!llig ~lea zijn,
LW V d b Cur u ••.•_ .~an, !P.' et; 'i' IV>D op. IN Dad.

lIOTD, . , ., e eer .". -~, _-r- _ -..
eD' andereD, enige flinke Bondstakbla reDdê par~ .-le.
opgericht, eo men koe.tert de ~ AU~ IIOllen ~ik ....nn- aijn,

verwachting' vaa deze onder1l4!llling, <

n.,ngElIUM.a. 'I! werd de aigevaardigd.e v.an Een 1D.ter-loloD.iale k0mm18-
nieuwe di&trikt~unr, de beer Bie over~de nreniging

FuaIlIU, door siekte 'verhinderd de V&D. $u1d-.A1r1ka.
Centraal BestU.DJlIvergadering te Mid- Het besluit, ~ op het BoadCoao-
delburg bij te woneD. pl8 met be~ wt de vereniging

Hoe komt het, dat ODJle orpuisatï. YaD Zuid-Afriill 1Fft'd aaDgNlOlD8D, •
vaa het ~ ,belang. Daarin 'll'orde.n

iD bet nrieden niet meer opgan.g beeft rier groJ:Jod'bo1PP-Ien neergelegd, die
gemaak't in de wid'll'cstelike d.iatriIr- '1'001' .r.iebzel've ~n, en dan 1I'Unit
ten?' M.ogelik is het n.ntwoord gedeel- aan, die bnd , .. en, dat stappen door
telik, dat or in de~ distrikten te .ei- het pa.rletnent ;~_n 81lli>n woJ'Óe'n
nig oppositioe is, om een politieke 01'- om een in~lioloniale k:ommiaie aan-
g.a.nisatie in 't leven te houden,' daar " es-teld to kri~n om ondersoek te d!Mm
al de genoemde distrikten in de wet- en te r.pport4'en- De r&IIOl~ luid;;

1;[8 voljp.: - ;
gevende vergadering door Ieden van de .'De&e ~ng. Iumaria nemead
Zuid-Afrikaanse partij worden nr- V8.ll de dII'a.ng ~ do poI.itieke vereni-
IRgenwoordigd. Dit is echter niet het ging van die y~Uoode Britse koIo-

geval in de wetpvende raad. nieén van Zwa.AJrika, is van gevoelen:
1. Dat goon ~tie8e stappen daartoe

Het un echter niet ontkend .or- beboron g~n to 'Irordoen, voordat
den, dat de suidwestelike distrikten het stelsel van~'Verantwoonlelik belJtuur
veel verliezen, door g""n plaatselike ill de beide nieilwe lroloniooll in "·"rking

zal zijn gelromftll;
Bond to. hebben. Dat de belangen 2. Dat r,od,aQjge veraniging dient te
van deze ilil;t.rilrten niet moor op de rusten <Jp een .(>Dmiskenb..ar ZUId-Afri-
voorgJ'Onu kamen, is groteudeeh. te &.aan.. nationalij,eitsgeroel, als emscare-

ven in ons prW"" van begi.ll>I6len, on
danken aan de slapheid van de hawo- dat het OWl da~om, nu zelfs nog mh,r
oor. selven. tiloohts door samen wer- da.n ooit, ~t, alttieve stappen te
king en Ila.nhouden krijgt men in dese nemen door miadel van de drukpen en

anderszi ns, ter< aa.nt-weking Ta.11 zo(!....
wereld iets ged~n. Het kost weillig nig geYOel; .':
moeite om een Boudstak op te richten 3. Dllt de viire.n.iging op der:.""'i.ke en
en in st and te houden; doch als doe voor de Ka.a.~olonie niet Y<lrderlel.rke

grondslag beh~ gev€'6tigd to wordo., :
plaatselike voormannen zich dil beotje 4. Dat de ba.l1d tussen de vel'lK'hillende
moeite en opoffering niet willen ge- kolonieën ZD .;.au" mOgBhll zal orordien
troosten, dan kan niemand ben hel- toegehaald en ~ onkosteu VB.ndie &dmi-

ni;;tratie 00 laag mogelik worden g&-
pen. .Wd; ;

De krucht, van de .-Vri.ka.ander Bond 6 .. Dat ip do.:volgendie sessie v&n het
zit niet alloen IU zijn getalsterkte. pa.rlf'ment stal""n zullen ",-orden g&-

nomen om een; inter-koloniale kommis-
Het, i. beter 10,000 getrouwe Bonds- Bi" an.ng,><st.>ldk krijgen, om zalren in
mannen in al de dist rikten de-r Kaap- verband m..t ~]Xl!itieke verf'niging van
kolonie .t e hebben .dan 40,000, op de Zuid-Afrika ta' cnderzoeken en daar-

over to ~r<'n.
rueor-derbeid waarvan niet valt staat

le maken, en die ill eeu klein getAl
d ist r'ikt.en woont. Neen, de Bond moot,
indien mogclik , in al de distrikten der
Kolonie goed 'vertege nw oordigd srjn.
Dan, en dan alleen, kan hij kruclrtig
optreden.

Dit neemt echt.er niet weg, dut het
van belang is het ledental der Bond.-
t.akken w groot mogellk te nUlken, eD

",(~l voornrunelik om twee rl...d~"nen:

ten een;'ti', ru.!i velt." "'oorD,une iu,gez,e-

teuen van een .. ijk buiten de Boods-
lak .laan, dan k.an dit tot een min-
Iwbting van d" tak en zijn besluiten
leiden; <'n ten t....eede. elk lid van de
Bond draagt jaarliks Is. bij tot 'het
centrale registratit>- ('11 elektie fonJ..
va.n onze orga.nio.atie. De uhonderlike
I,·den voelen deze kl ..ine bijdrage o'Jlla
niet, en tcwh i.s ze nodig voor onze or-
ganisatie, die geen andere geregelde
bron va.u inkomst heeft om de tegen-
partij op politiek gebied te bestrijden.

Het deed ons daarom genoegen de
nu 11kondiging V;).Il de sekNt.aris van bet
C(.uI.raal Bestuur >te vernemen, da.t de
Bond tans 326 takken, met 12,752 le-
Jen telt-meer leden dan ooit <te vo-
ren. In sommige distrilrten ~ijn ver-
,·"Oen takk.en en distriktshesturen her-
leefd, b.L, in G,·ikwala.nd West, ter-
wijl ,"tut.terl,eim voor 't eerst aanroek
d.,..d <'n .....'rd opgenomen. Mog6j bet
""Igende kongres vun een steeds toe-
Ilem..eud(' 'bl~i van on1..t'\ or~lJ~i.s.atje

get.uigen.
HPt kongres te Middelburg bestonu

"FORT BA.LESBURY".-ne.... BUc», ..n
stoomboot., op de lIhuisreis, met ~
giers ..0 algemene Lading van Zuid Afri..
k:aa.nse havens, kwam Dooderdsg mor-
gen, 28 Maa.rt, t.- Teneriffe aan.

fdt:RllAYSRtJRG.-Oe leden van het
MurraY8bnrg Landbouw GODOOt.8cb.ap
wordt beleefd verzocht de vergadering
van gecoeind genoot.echap bij Le wonen,
die gebouden zal wordffi iu bet stadhuis te
~urr")"Kburl', op Z&l.erdag, mel April
Nachtmaal, del llliddags te Ó uur.

WLJNDOUW.-,unstaande Vri~
morgen om 10.15 zal Hr in de s~
te ~o,;"er b West "'>n vergadering 0"&Jl
doo W lJll'boeron en WIjnhandelaars Ver-
eniging" getbooden wOl'd-en, ......"neer
somrmgen van de leden VIUl het w!il'o&-
rend liOmite>e dier , ..reniging de doel-
etnden ervan aan de boeren £Ulleo w"
loggen. Er ,·....1 gel...,;enbeid gog<wen 1I'J;IT-

den ann drogAnen die lid ...enge'll te
..orde!>, hun nam"n als zoda.nig in te
dtenen. Alle wijnboe:n,y van Somerset
W",,-t, Hdderberg ..n omA.reken wordeD
ultj!;enodigd de vergadering bij te ~
Den ..

...............--~---*
*****..
**'******

: ............... tZU :
* doo. Elect.lcltelt, zooals *
: voortg.bracht doo. mijne:
: ElectPlsch. H.reulelt. :
• llIJN& R&BCULEX la -.danig ** iDpicht, dal de stroom reeht.treelul ** DMt deu oonprong van de ~ie~ *
• ,"GIrd word&.. AI dieg_n, die ** njdeode zijD, unelt niet om mijne ** opiDie te vnoge<l- A.Ile conaultatis ** &ijn vrij. W ... _ gij niet self :
: kunt komen, ItChrijft dan om mijne ** laatate boelum over Eleotrioche be- ** handeling en mijne getaigechritteo, ** zij zullen U op ontvang'" van uw ** num eo Ildrell ~OIItelooe toegezonden ** worden. *
* ** Schriift spoedig oj It.mt setf' ..* 7 . *
: Dr. A. THEO.SIlOEI, :
: If, PWI SnUy, UA'STAD.:
* *••••••••••••••••••••
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l1at.alogu; post-
vrij opaanvrage. Een fl~nk voorstel.

Da heer F. J'. dn Toit, afgevaardigdie
van bet distr'iktsbestuur Loxton, stelde
de navolgendo :)notie voor op het OD-

langs gehouden' BondskOngres, gesekon-
deerd door d£!,;heer M. J. Rood, van

V lI.ll Rbiin.s<lorP:-

IQ. Deze ..et~.dering neeft met waar-
dering kennis {genQmen van de pogiIt-
gen, lG het pa.rlemeut aangowend, ODl

bet begin.sel nl.1l twootaligbeid in de pu-
blieke d\enbt eli in hot scOoo.lwézen er-
kend "" krijgeli} en fertrouwt, dat op de
iIllgeslagen IWog;,Z&l worden volba.fd.

:.lo. Zij verw.:jCbt en eist, dat dit be-
gittsel door de ~ering gevolgd zal '11'00"
den bij het Ija.nStellen van pl.>hhelw
.ambtenaren. ei;t zij bet.wnrt bet, da.t
dit tans niet ~edt, zoals gobleken
i. bij de aansteJ}!ng VILlJ een landmeter-
gelleraal eD J:!rekteur .-an Ia.nd'bouw-
ko-operatie en ': scboolillspekteun. ook
moont zij, dat 6J ",'n einde moot worden
gemllalct aa.n ~ e<m.r.ijdige ..dnl! n ist"""
tie der landsW-etton, op dit punt b&-
trekking hehbettd, zoaJ" bijv. to Oudt&-
boorn in het ~digeo VlID Oagvaa.r·
ding"". ..

30. Zij dringt er t.0n>ns op &an, dat
Bondsmannen :.... meer acht op zullen
K<'.e n, dat an n .bPide tal c11 gelijke re<' b.-
ten zullen w..QeI'Ya.rl'n bij pu-h}i..lm ge-
I.'gpnn.-den, ZQIl!. tRntoonst...-Uingen ell

konf<'Tentie&. '
Dit vool'8t<>1 ;ildemt d .. rechte g.,.,.,t,.

Het Centraal ~tuur van de AfrikaAn-
der Bo'ulf ka.n in ilit opzicht .....ker V&ll

geen bekrom~eid beschuldigd' wOO'-
den. Zuid-"\frik;a is OOn tweetaJig land,
dit moet el'ke.ili ...-u.rdpn in d.. aan,lRl-
1 ing Vllll pu bliljlro a.fD·btenareD en do-
a.d.ministratie der laods ...etten. Geen
staat.aUl'btona.ár moet worden Dhn~t'-

swld, die nie1i· beiJe, Engels ~D Hol-
lands, kent, (8}1 nog rove.le ti ~Hiere tu-
lell dllArbij al~ pij wil "",nle.r~1l of ncril!
h.,...rt voor bi~ndere disirik:ten, b .•.
d.. Tra.nskei). ~mer, dat dit beginsel
niet 30 jRa.r gEiteden werd ingevoerd.
ne r<'50luti ..~ gewaagt echter OOI.: .1Ul

gelijke recht.en:' voor be.ide taJon bij pu-
blieke geiegenl¥>d.>n, zoals op landbou ...·
t...ntoonstelling~n, lanobolt ...-konferen-
ties, publieke }-..rgaderingen, enz. De
.pijke:r ,,-ru-dt óCk bieor r~ht op d.. lIop
g-asla.gen, en mfn zaJ op de uitwerking
lt11:;wn. .

11730,
Wllllller Lamp :
SI Kurnn HoIIt-

ltert1a,
5 a pel' .tuk.

.8. 46 KUraA
1I0001.terkt.,

a/6 per .tuk.
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Uitbreiding van de
Afnkaander Bond

uit uieuw gekLY.lAHl ve.rtegenwoordigers

Op hot j'JnF;stgebouden l<ong...... v.an der di;~trikUlbesturen. Al de nmbts·

de Afrikn.ulldt'r Bond eD Boerenver('n~-

ging H' M,dd,·lblirg werd berbaaJdelik
~'an d~ \\"(1):--;elikhl'id van uit-breidioi
gfl\li",ag j.Cf\m:lakt... D·n he.er HApPTFLKISCU,

d•. aigHv:1srdigd" van het distrikts-
bf'stuur \:an Hob"'rtson, \rrt(.·g eerst

"".aL ill d(>Zoc._'r-ichting gooaan wa .. door

df' kommi ....:-H'. duanoe bi·noemt! op het

kongu"18 tn Crndt)Ck
J

lO 1906, en Diet

\,.t'\·I~d'·1I ~IJ"d(~ nlHl }I"t :J.lltwuonl, dat

hij (lP zijn ,-ra:l.g ontxlng, 8t~lde hij
L..'\tf'r n,or, dat del.e kommissie pru.k-

tjn~ g....l""olg zou Kt-,Ot'n UUIl b ..·t Crad(K_.k-

-" b<-sluit.
0.. h,~·r '\. ~'. DE WAAL. L.W.\- ..

su.lde het ,-olJl,t-'.udf' a.nlt'nd(.>.mt'IIt \"()()1',

dui alln~j'IIOIIH'n \H'nl

Mf>t b".tr ...kklng tot lIithn·iding van
.I" Hond b,:\-ef·lt, dl' \'"l"q~aderill~ a.ao,
dUL plaat~S('likf' p.'fSOOtHl, ~~erl~ngend
t"'t"n llond~u\.k to slichten, zich III ver·
bisding zulll'n ,tellen m..t de sekre-
tHrj~, opdat. dt'ToP bun VaJl raad ~I dif'-
nen on, waar het door helll no<iIg ge-
acht wordt, plannen zal beramen om
naar ll<'·doHlde streken de een of nn-
dt~re ~ert(\gpnwC)ordigonue Dcmdsman
nf t" .aardigen om rle hetrokkell per·
sonAll ~hlllp7Jaam te F>ijJl.

Dil i~, Illt'nen wij. <lo ft"Cht-e weg.

DI' .\friku.and~r Bond is een volks-
organi....;..'\tle, eli kan dan aJ.lp(·n In stand
\l"onl~n l;ebnuc!pn, t\'anll~r de drang

naar "I.LU"" werki ng uiJ het volk relf ,s

dr,l.gt'rs ,,·erden herkozen, eeD feit, dat
bewij,t. dat, het Centraal Bestuur t('-

n-edeu is met de wij ZP w:tarop ~ijn
11.aken gp~H_bninu,treE'rd worden; ma.ar

dat t.evcns dient om hef... \'prn1euwdo

kara·kter Van C...nl raai Bestuur
mi.ndp.~ iu 't (K)g IR clOPn vallen. On<1pr
de afgenUlrdi.gden merkten we vele
oud .. I'n ht>proefJe BondslJlannen op,
rn3nn~u, die on:t.o organi:-.atie jaren

lnng troulV h"bben gediend, en die
met recht. nailspraak Iuaken op de
liefde en achting van h..t jongere ge-
<weh t.; l1uLIlrdan Mgen we te Middel-
burg ook vel .. nieuwe gezichten, voora.l
":ln bet.rekkdd, jan;!", mannen. We
tu>t('n !dif' "it.'lI"''t' kr3cbh'lI ha.rtelik

ST~SNIE[JWS.
\---

W<>geM de ~'llIillntie van gist.t'rt'n
ma.ot d.t> kolomJ'Afriluumse Tu.nl V"reni-
ging" tot. ou~;'volgende tutga..-U blijven
oven,-'t..aan.

Zondag marien \"I'oeg werd er ID de
fa.bri<>k,'an dol:heer Nannucci te Wood-
..-took ingebroken. In de gebouwen 7.Blf
was goon b'JlOOt Vll-Il de d:ad..rs te ont.-
dek:.ken, dooh;;op "nige aisland "'t·rd
een mk met Iio;rt.bare kled.ing..'1.ukk.m,
somm.ige ter ·wJu.-rrl<>van £ló ·tot 1:20
gevonden. De':·politie stelt """ onder·
VA>C!r: i.n.

Het d.,..d velen good te be-

'rWllren, dat. hl't kongres niet alleen
wa." verjongd, mn.ar ook versterkt.
OnLier Je nieu ..... leJen treft men vef"
scheiden m_.'l,nnen aan, die 0e'D aanwinst

1.ijn voor de v..rguderlDg, .. at betreft
hun doonicht , takt en versta.nd, wwel 'De' beer E. jJurmel<tRr, Van no. &J,

.\dd ..rleysiraat; di" g.'<iurende d,' ai ge-
IOpt'n 43 i',ar !.le bekende ju.,.... II..,.,.",in-
kei a.lhier heeft. gehood<,n, h,...ft rir·h
..anal gisteren ;:uit elo baz-1gbeid onttrok-
keo pn de r:aák oveTjr..maakt aan ?ijn
twee wons, d~ heren A. W. en A. t'.
BIlTIDP,;.ter, dij! de bezi~eid ,.~~- ,h
lna ....1.t' paar j~ ..J\ h...blwn Il<',tiord.

,

ah bllll 'H,lsprekendlw,d ..n keurige
n-ijze van "it.ing t·p ge,,·p.D a.an hun g&-

dachten.
D~ .\frikaancler Bond is h..den fris·

ser en sh·rker da·n hij ooit is geweest,
t..n sp,jto "ILO d.. l"f)(}rspelItngen '-an
zijn ,·ijan.!pn, dat. bij is algel .."fLi en Znterru.g ...."" bet d.> laau>te da&, waa,··

op de 1ijl>-ten!lOM dp I\amen ''1\n hen.
die voo.rgestRl4, wordNI .-au .le voorlopi-
ge lijst te ""O~PlI geschrapt, tor inz:tj!;e
la;l;eJL Dt' lijst;; vali die ki.ozer;;, wier na-
IJlen op de lijs~.,n van 1906, doch di.. nil

.... .-ondersteld 1rnrden te ..ijn gestmTen
of hun kies~oegdb";d te hPhben ver-
loren, zal ",*,1 ~olRr ~ijD dan bij Ik
v-orige mnal. }lij de la.atste r,,~gtr"t.ip
"a.n lllOó I'Chr:l._pw d.. heo.-rllS><l\e.r i.US8<"tl

de 4 á 5,()(X) ,,,,mpn, en ~ nieuwe voor-
lopige Iii--t, ...-elk .. op 6 April ""I wonten
3aIlJo!;eplakt, ,,#"1 nov; _n grot"r ""ntal
beva.tten. ~

1.~ _

Vrij.dap; ",..in t,i<>r t.. r ~ d" jaar·
lijp;" kon-Tent.i!>van de Zuid Afrikua.n·se
Chr. SU.."e'" C'..onventie ~uclen in
de Con~regabjonel .. Kerk op het Cal....
donplt>in .. -L.~ d." ronn ..l" openi~ f..';nv;
een sprei",le hidsrt.ond vooral, JZ"'leid®m
rEn'. u.nton ""im·s. om 11 IInr woon-
den de aCgevla.rdigd .... ,le godsdienst-
oefening bij, !¥""rhij WeLIgenr. dr. An-
droll' Mu~rn,)' ~tr~, tot OOlait " ..mende
TI Cor. G, H"en ID. In de lUlmidda~
vruwu:ierde men wede.rom in de kerk, en
werd tie ~~ besproken. B.ierhij
voorden het !lo-oord wei<Joe.r-w. D. J. le
iR. Marehand-:'.en R. B. Doujz;la.. J n de
...vond kwam&. de nIgevaa.rd~n w&-

dreo mbijeen ;~Ilheette" de heer StaiD""
lL"n..",,~,,·.... lI'I'lkom. Dou> ....ell!:om>«.-

door d.~. J. P.
de Hollu<»

beeft uit.gedi,,"d. Dit st.rekke on6 tOt
ontRl:lan. kUI1>1t m3·t.ig~ ua.nkwe-

bemoediglUg e" doe on. besluiten te
d{)('n wat onze band ...-jndt om te doon

t<'r uitlbreilliug f'll volmaking van onze

geliefde orga.nisatif', tl11 wplzijn va.n
land en volk.

king, Ult~n.and(' \·llil (~n kommiS8ie,

aongel'tt ..ld JOOl" ht,t v·ntraa.1 Bestuur,

loopt groot ~l~nlar vrOi'gtijdig te st.er·
\'{'II. Bovendl(,il plaats1 men cif' },·dan

n'l.r.l Z.od;"lliigo kOlllllll,..,sit' III een una.n.n·

g.~name J~,)sitje, waa.r 26. ongo\'Taagd

4'.111101.1 moetpn opt n'rl.en om hun dien-

C!ten l1.an te bieden en a·sn to prijzen.
Het IS oprne.rkp.jik, dat cl.. Afrikaan-

der Uond tot. nog t."" betrekkelik wei·
nig ,,"ort...! 11f'..{t geschoten in de zuid-
.. est.-like di~t nkten der Kaapkolonie,
lO., b"do"len dl' distrikten : .-. Caledon,
Robe rt.;01l, ·,",lIl'ndaJll, Hrc-dMdorp,
Riyer5dul, l.uli,mi1.h, ~loselb.aai,
Oudtsboo.ru, George, Knysll3., l'nion-
dale en Hllmansdorp.. "an dooe
twaalf distrikt.e.n h..bben s]x,cbts vie,
een plaatselike Bond, n.m Caledon,
;Robert<;an, Swellendam en Human<;-
dorp. De Bond hest..aat reeds een ge-
nume Ibjd iin ·hAl distrikt Caledon,

ALLER1.EI.
De Jansenville vakature.
LI de jonl!'-t.e uitgan.! .an de "Goe-

vernement. Ga.zette" werd eie vakature,
in de Wf't;g<>Hnde \-'crgadr:ring voor de
kle,afdellllg .Ja"·'Mlvilie ontstaan door
de u.xLmlring I"an cl" beer Ca._per Ja~
hlb l.A:itwr, offici;;"l aang€kondigd. De
c.;i.viele kommissnris van .Ja.D.l~uvillt" i.
oonoeftld tot ki""be"mbte. D..,., 7Al op
Din s d" g. 30 Apr i I aa.nst., 'il mor-
ge'''' om 10 uur, een h<>i houden VOQ:r
de nominatie van kandidaten VOOr de
openge'\'aJll\n zetel. 'De kiezers hebben
dus ongevE'er een maand tijd vóór de
nominatie °plaa.ts vindt.

docb het der versehiOend .. R1ebeekkasteel en Riebeek
West.

In .""n am-ertentie worden belangheb-
benden door de ni&lingsraad van Mal-
., ....bury nitgenodigd ter bijwoning >a.n

oon publieke ~rgadering to Vleeech-
bank (lIAbij Herm.onstatie), op Vrijdag,
5 April, te 2 lIiIU n.m., ('n te Bridg&-
tO\VD (M.aI1D~~ury afdeling), op Zater-
dag,6 April, te 10 uur v.m., met betrek-
king'oot lIet voorgestelde "It'Ot.sontwerp,
Le wordf'l' voorgelegd bij ,..;ot pa.dernen.t
i.n , rb.:,.n.u met de .vervree19din" van

Voor Bla1f ..nde Hoest hij kindt',·". i•
de nacht,

WOO<:b;'Grute Pepennunt Geneesmjd-
del. .

Klaa. P"t
Al vele
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lENNON BEPKT.,
CHEMISTEN

BiOOT IK ILl n HIKDIL,
Photografl8Se
Handelaren,

KAAPSTAD,

Zijn Agenten voor de volgende be-
proefd en goedgekeurd preparatiën:
La Roche's Maculane. liet Ge-

neesmiddel voor Sproeten.
Lennoa's Lemon Saline (Limoen

Zout).
La Boche's Glycerine en Kom-

kommer voor de Zomer Zon
en Winter Wind.

La Rocbe's Bay Rum.
La Koche'g Bay Rum en Quinine.
La Rocbe's Bay Rum en Bitter

Appel
Barber's Cascara Constipatie Ge-

neesmiddel.
Berry's Gripe Water voor Jonge

Kin Jeren.
Lenuon 's Kallosine voor Likdoorns.
Onmiddellik Hoofdpijn Genees-

middel.
.Ioledicijnen voor Paarden, Groot

Vee en Huisdieren.

Bestellingen per post ontvangen
prompte attentie.

~r-®
'yooruamau Itvll II luid Atria

VOOR

11111.. II La",nen... N.... '... llekk_
J....... II'..., W.,... ea.

Noteer ./uht. h~t .Adre. :
.I. MULLER &.%0"£".
Laoot .... rkl Str.. llZ7, (.... " •• 1111)

KAAP.TAD.

()pvolger van wijlen de heer
P. M" B.o8EJlOIfT.

L. J. DRUIFF, Bazichtkundig8.
IDDEBUT mm III, KAAPITAD.

DE aBU WOBDEI GRATIS 8E1EU18.
kMlIlq - ,...-_.
KENNISGEVING.

Aan on1l Vriendin ...n het
Publiek.

Dr It.. r E. BURlirsTER ••• J."IIIII' '11
• ... •• rI.y.trut, I. du. daO.It d.
1II1t,".ld ,.trllllll, ... 'ka bij ... ,1
1814 b.ait voorl,"I1. •• _It dullY.
ov.r .... aakl .a. one. lfj. t 100••• dl.
Ó. zaak ta". ."t,. j.'" b ~.. t1.,.
en ...... 1 op d. hoO.l. zlln •• 1 ,I......
van d. Z.ld.Afrtt ..... IIIntlel.

Door ~.. 1I.1 per_nUkI untlaclll 1.
.. tld.. u. .11. ~•• tallt..... lu'18. ""
Inlclll.n Ill. Ito.. ,"atl III •• t ¥II'.
Irouw"" t. -,11•••• n. ...'kI .. IIr••
ziJn toeO.achr.v.. ..word •• j III wij
bop... dal • ••• .0ed •••• IitUk lilt

0."""'01•.
ALFRED ... BUBIIESTEI.
lRlllUR P. 8UIII[STEI,

H••••• dril ..... 1. l. BURlinTU,
"' •• rle, SIr .. 1 ...

~
1 A,r1Il107.

Afritaansl Ondlrllngl Trust an Is·
surantle llaatscbapplJ. alplrtt.

Woreastar.

VERKOPING
YAl( EEN

Kostbare Plaats,
III DB

GOUDINI,
Afd. WORCESTER.

DE ondergetekende heeft ID-

.truktie" ont vangen van de eige-
naars om voor de publieke mede-
dinging te underworpen op

WOE.SOAS, 11 April aust.,

Worceeter,
Maa.rt 1107.

F. UNOENBERG,
A)'SJ.AGEJI.

betwelk het produkt B YQ,Il de 00- STU TTA FOR 0
vergelijke1ike ondervinding en de
hoogste kenni1l van hei uitkiezen
van de keurigste jonge bladeren eli
Tan hun behoorlike vennenging,
dat als resultaa.t heeft een Thee,
:welker oaam een huiselik spreek-
woord gewordeo i.8 ten opzichte van DE ZUID-AFRIKA.Altc.

Let op de Plaats, Dag en Uur dor Verkoping: PatrIJsSI.IQ, · VKUNIGD lOT

VRIJDAG, de t9deApril t907,te tO ure v.m. KWALITEIT, ONS LAND.

•

NECTAR,

WAARSCHUWI
i . ...

AAN HET

THKK-DRmUID .

PUBLIEK
" MMlA' &uIlTnollw, z,jt gij noq al ~,z\g,

Is uw uiasch. flOg fliet gedlUl'll I
Hadt qtj n'U Sun/lulet genomen,

ZUII,it g' n<-el nlC,-r aan rU tobbe .Uw"." -
DAAR onze aandacht bepaald

iii geworden op 't fei" dat zekere
baodelaren in Kaapstad en Voor-
stedeo, met het oog slechts op hun
eim belAng en niet op dat van ~un
Icliënten, trachten aan het publiek,
in de plaatll van "NEeT AR"
Thee, op te dringen inferieure
Theeën, plaatselik gemengd door
mensen, dikwijls roDder enige on-
dervinding in het vennengen van
Thee, ea gewoonlik verpakt in
pakketten welke de eigen D&am va.n
de handelaar dragen,

Sunlight Zeep
tksvaart arbeid

lijden niet.

Publieke Verkoping
--VAN--

Grote en Kostbare Plaats,
GELEGEN IN OE AFDELING STELLENBOSCH.

N emen wij deze gelegenheid te
baat om het publiek te wa&rIIChu-
wen om niet door ogenschijnlike
argnmenten aan de kant van hande-
laren te worden bewogen om
nige Theeën te kopen, welke,
wegens hun inferieure 1rwalitei"
aan die handelaren waarschijnlik
een grotere winst opleveren dan
"NECTAR," maar er op

DE ondergetekende, behoorlik: geïnstrueerd door de" AWltralian
Brickfields, Limited" (in Likwidatie), zal laten onderwerpen aan de
Publieke O!J¥eiling,

Te PATRIJS SIDING. AAN TE DRINGEN
Gelegen twee mijlen vanaf het Stellenbosch Spoorweg

Station, aan de Hoofd Lijn van de Spoorweg,

Op Vrijdag, 19 April 1907, voorsien to worden van

BEGINNENDE TE 10 URE V.M.,

(A) De eeer Kostbare Plaats "W:EL,TE~REDEN,". van&! MO
morgen groot. Op de plaats, die omheind 18, ZIJn ee~ 8teVl~-ge~uwd
W conhuis €n Plaats Gebouwen, en alle andere gerIeven, insluitende
Opzichters" Cottage ,. CD ze! andere ~'Co~tages." Als .een Weiplaat.8,
is de plaats zeer goed l:ekend, en er lij ruime gelegenbeid op voor alle
soorten boerderij.

(Il) Grote Geg'alvaniseer~ LJseren Schuur en Twee Schotse Bak·
steen Ovens, (overdili). .. .

Personen, die verdere biesonderhedee weo~eo te ~erkFiJgen, ~e~eve~
zich in verbindiog te ~tellen met de "Australian Bnckfield.e, Limited,
(in Likwidatie). L\oyJs Gebouwen, Burgstraat, Kaapstad, of met de
ondergetekende, van wie alle infOl"Illatie op aanvrage verkregen kan
worden.

J. P. CELLIERS, AFSLAGER. en welke verkocht wordt aan het

S'd' . . t l'nbegrepen in Publiek tegen de llaagst IJIogelikeN.B.-De Spoorweg 1 mg 18 nie prij II.
de Verkoping.

, Daarenboven, houdt het in ge-
dachten, dat "INECTAR," onge-
lijk aan de bovenvermelde plaatse-
~e-verpakte Theeën, een goede
~ heeft te handhaven, een naam
Da vele jareo verworven door de lof
~n de ~t van de duizenden die
~ezien hebben, dat " NEeT AR,"
Thee precies i8 wat ervan gezegd
'word" nJ. :-

Delicieus,
Verfrissend,

ENReeda Uitgekeerd teognol.
ge Sterfgevallen, enL, ruim

1z,400,ooo. ~ erkwikkend,RESERVEN-£3,67 6,8 2O.

Premiën lli,jn betaalbaar per maaDd, per kwartaal, per half-jMl', al
per jaar. Vraag pr'08~n, ona., MB P. BUI 296. PretGda, al
&Ande .oJere o~~lleven adreuen.

FEITELIK

BESTE
ARDERNE & co.

THEE IN DEAlle soort." "." Bouwhout ••
IJz.rwar.", IIIQo.dluIO"." MARKT.

CALEDON PLEIN, KAAPSTAD -
MOGUL WINDMOLENS ORIIBT ER OP .AAI-

SLAGEN WAAR ANDEREN FALEN.
10, 12, 14, .. 1. VOlT IIOLIII II VOORRAAD.
TOI£IS IET 4 IWUAlIS£EIDE STUW ••

W ij hebben ee~ volle'afdeling Ploegen, I., 2- en S. ~oor
vovrradl~ ; ook Zig·Zag &Wil. alle zwauten 811 mate.

OM VOORZIEN TE

WORDEN VAN

NECTAR
WII.,IS , ..........

.- - MIl LIjIIJM.

llUlJEI
IOLEIS
a

11.11-
PJIP£I.

ALLEEN,

401- Maandeliks.

JUIST ONTVANGEN:

4de DRUK

"BETIEE. THE CHillS,"
.. Barn" Dans,

DOO"
MA.RIA WATERMEYER,

2/1 P08TVRl1.

DARTER , ZOOIS,
UITGEVERS.

LAMPEN!
LAMPEN

LAMPEN!
WIJ'"

,..... III1IkIi
VIOl' tit LnIP'.V_,..M.
KIltalogus post-
,rij op aanvrage.

11710,
WUIId. Lamp :
IIKunen 1IGItt·

ttert1a,
5. pe•• tuk,

ti.. 41 lItaarIM
lIo11t • ..,kte,
aiO pe" .tuk.

EEN UITMUNTENDE

ASSORTIMENT
RaDI', Tafii·, Vlo,p. .1 IUlr

LAMPE",
OOK,

DOVER STOVEI,
KOOK STOVES,ete.,

~IJ

& CO., Beperkt,

KAAPSTAD.

DINSDAG, 2 APRIL 1907.

Uitbreiding van de
Afnkaander Bond

i-,

tak, die go8d .erkt, dool! all_ t.e
, is ODl de belangee VIln bst gehe~

dilltrilrt te bdu~~en. Te HUInG&-
dorp _rden gedurende, he.t .afgelOfllll'
jaar:, oDder kliding "an ge beer
"'_, L.W,V., de beer C. W. HAUN,
~ó '&ndereo, enige flinke BondstakkeD
opgeri<lht, en meD k~tert de _te
verwachting 'van deze onderneming.
Qngelukkig werd de. af~evJUU"digde van
h~ nieuwe distrikt~, de beer
rn.~, door aiekte .verhinderd de
~tnal Besf.unrivergaderi~g tie Mid·
delburg bij te wooeD.

Hoe komt het, dat OnIe orpniaatM
iD bet nrieden niet. meer opga.ng beeft
geuu.akt in de suidwelltelilre distn'k-
ten p' ?tlogelik is het. antwoord gedeel-
telik, dat er in dere distrikten te wei-
nig oppositie is, om een politieke ee-
ganisatie in 't leven te bouden .. daar
al de g6Iloemde diskikten in de wot·
gevende vergadering door Ieden vaD de
Zuid-Afrikaan.se pMtij worden Vel'-

tegenwoordigd. Dit is echter niet bet
geval in de lII'etpvende raad .•

Het kan echter niet ontkend wor·
deo. dat de .suidwestelike distrikten
..eel ,'erhewn, door gl,<,n plaatselike
Bond te hebben. Dat de belangen
van deze distri lrt&n niet meer op de
voorgrond komen, is t,'Totendeel. te
danken aan de slapheid van de bewo-
uers selsen. r>lechts door samenwer-
king en aanhouden krijgt men in deze
.....reld jets gedu.án. Het kost weinig
moeite om een .l:londst...k op te richten
en in stand te houden; doch als doe
plaatselike voormannen rt.ich dit beetje
moeite en opoffering niet willen ge-
troosten, dan ka.n n iamnud ben hel-
pen.

De kracht Villi de AirikAander Ilond
zit niet alleen JU zijn getalsterkte,
Het is beter 10,000 getrouwe Bonds-
mannen in al de distrikten de r Kaap-
kolonie t e hebben .dan 40,000, op de
meerderbeid waarvan n iel. valt staa t
te maken, en die ill cell klein getal
distriltten woont. Neen, do Bond moet,
indien mogelik , in al de distrilrten der
Kolonie good ',vertegenwoordigd zijn.
Dan, en dan alleen, kan bij kracbtig
optreden.

Dit neemt eehu-r niel. weg, dill. pet
va n belang is bet Iedcnt al der Bonds-

takken w groot mogelik te maken, en
wel voornamelik om twee redenen :

ten eerste, rus vele "oorname inger.e-

tenen va.n een wijk buiten do Bon ds-
tak staan, dan kan dit tot. een min-
Ilebtillg van do tak en zijn besluiten
Ieidon , en ten tweede, elk lid van de
Bond draagt jaarliks lo, bij tot bet
oontrale registratie- eli el.ektie funels
vn n onze organisatie. De ufwnderlike
leden voelen dew kleine bijdrage DIJ,na

niet, en toch is ze nodig voor onze or-
ga,ni.atie, die geen andere geregelde
bron VAU LDkomst ,heeft om de tegen-
p3rlij op politiek gebied te hestrijden.

Het d.eed on& daarom genoegen de
:.aukondiging VlLD de sekretruis ",an bet
Cent.raal llestuur te vernemen, dat de
Bond tans 326 tAkken, Dl&t 12,752 le-
den telt-moor leden dao ooit ot:.. VG-

r(>n. In sommige distriktcn zijn ver-
"allen takken en distriktabesturen her-
leefd, b,,·., in Grik"alaud West, ter·
"'iJl Stutterheim voor 't eerst aanzoek
deed en ....erd opgenomen. Moge. het
"olgende kongres vnn een .teeds to<r
n.at:nen.de ibloei van on7..e\. organisatie

getuigen. \
H"t kongres te Middelburg bestond

uit. nieuw gekozen vertegenwoordigers

Op het jongstgehouden kongNlS va.n der dis,trilct"best,uren. Al de ambts-
de Afrikn,Hudpr Bond eu Boerenvereni- dra.gers werden horko"",,,, et'n feit, dat
ging t" M idd(,lburg werd herhaaldelik bewijgt, dat het. Cenlra"l Bestuur te-
,~." de wnnselikh"id van lIit.broidini ..red.en is m,,~ de wijzf> w"arop ".ijn
gewag ge.mu.kt. Do hoer HAyP1"FIJl8CB,
d., aigevaardigd.. \·nn bet distrikts-
bo'Stllur va" Robt\rtson, vreeg eerst

l...u.ken gt'udmJtli~treerd worden j maaT

dat teven~ dient om hl'l- \'~rnieuwde

karakter ~"n het <'"nl raai &stuur

.....t in <If''''' ri,'hting godaan \m .. door mindN" in 't oog te doen va.ll.en. Ond .....
du komm i",,', d,utrloe [,,,ooemd op het <le .afgovJUlrJigden merkten we velo

organi...ati(', en kan dan alleen in stand ser en sterker da-n hij ooit is geweest,
word.,n Rellonden, wa.nn""r de drang ten spljtc n,o d" «,,)rspellingen ''1.n
nBar sam ..nwerking bij het volk ,.elf i. zijn .ijand ..n, dat. hij i. afgele"fd en
ont.nnan, 1':00 kunstmat.ig" aankwe- hooft lIitgcdiend. Dit .trekke ons tot
king, uitg"nndl' ran eeu komlll~ie, bcmoedigiug eH dOt! On. OOsJuiten te

doen wnt onze hand v·indt om te doen

u-r uit.breiding pn volmnkinli: van onze

kougN'ti tB Cradock, in 1905, en DLet

1,t.n-ed(",u zIJI.dt· JlI~t. het alll"'ourd, dat

hij op zijn nang unhing, stelde hij
l."der voor, dat d~l_,.o ~ommi8Sje pru.k-

ti~s g;uvolg z.ou gen'n 3..'ln bet Cra.do~.'k-

'" 'be.luit,
0.. I"",r :-;, F. DE WUL, 1"W,\·.,

l!I1:.«':ldchet volgend(' ilJl1j'ndeOlellt \~oor,

dot n.angt·llorlitm wf;~rd :
Mpt ""trek.king tot uit.breiding .an

do Hond bt'\·€'t-}!t. de V(.rgadprin~ ailO,

dUL pl.. atselikf' pmsonen, verlangend
oon lloJ'1dsUlk t-f\ stichten, zich ill ver·
hjsding zullen stellen met d€' sekre-
tnri" opdAt d'·T.e bun ,",Ln r.nad 7.a1die-
nen on, w ..ar het door hem no<lJg ge-
n('ht wordt., plannen zal beramen om
naar Iwd'l<'tde streken de een of an·
(}",,, ..."rteg"nwoordigende BondAmun
,Lf t" ,'""rdigen om de betrokken per·
sonell behulp7.aam tI" "ijn,

Dit i., m ..n,," wij. Jo rpcht .. weg.
De Afrikaand ..r 1I0nd is ..en volles-

aangesteld door hpt u"otraal Bestuur,
loopt ~root g6~aar vrOf'g~ijdig t.e ster·
vert. Hovendif>Jl plaat.~t me-n tit' )pdan

nUl zoda niga kull!lni~sjtJ In f"cn onaan-

genamo positie, waar ~ ongtn~raagd
wile" moot"n "ptn,den om bun dieo-
sien aan le bi"Jen "Il aan to pri;izen.

Het. i.- opmerkf'!ik, da.t de AfTikAan'
der Bond t.ot nu!!: too betrekkelik wei·
nig ..·ortel b.....·ft geschoten in de ~uid-
.. esh-like di.trikten der KAapkolonie,
..e bedoelen d,· distrikten : ,,-- Ca,ledoo,
Robert.on, e'wellendalll, llrpdasdorp,
Riyersda.i, Ladismith, .'.1oselballi,
Oudt.shoorn, (;oorge, Knys<>a, Union·
dale en Humansdorp_ Van deze
t•.-aalI di.mkten bebbe.n slecbt. vier
een plaatselike Bond, n.m,' Caledou,
iRdbert!KTD, S.elleodam en Hrunan ...
dorp. De Bond be.Laat reeda een ge-
r.ame !tijd !in h"t distleikt C..Jedoo,
docb bet leden!,,1 der versch.illende
takkRn ui \Jl.II.U.r e\·enrodighe.id kl';n,
en meD leeft op hoop, dat 'I. in de
toekomst 'beter zal gaan dan in 't ver·
leden. De Bond van R.oberU;on is be-

trekkelu jong, doeh hij toont in d.e
laal.8l.e tijd een merkbare le~ensvat-

oude ('0 b,'proefdo Bondsmnnnen op,
lUannell,

laog Houw
d~ on7.., "rguni,atie jaren

hebben gediend, en die

te 3 ure n.m., precies,
Op Je plaal.8., een gedeelte van de
welbekende plaats" DasLol'<'h Ri-
Tier," gelegen In de Goudini, in
deze aid _ling, vroeger het eigen-
dom van wijlen Andrie.. Daniel
Jacobus d II Toit, groot 131 morgen
en :!·n vierkante roeden.

De gebouwen op de plaat.!! be-
!t.aan uit Woonhuis, bevattende 5
Kamers. Stal en Kelder.

De plaats is uitmuntend g-eschikt
V00r het kweken vali de Wijnstok,
Li.moen en enige ander soort
V rucht boom, beeft een prachtige
Wijngaard, vrij ~an Ph .vlloxera,
een prachtige boord Li.moenbomen,
en heeft overvloed vaD water.

Er is veel grond heschikbaar
voor kultivatie.

Tenelfdertijd zal verkocht
worden t'~':n-twaalfde on verdeeld
aandeel van de pwts Horologe-
krant.z, grenzende &ao bovenge-
noemde p1aat..·.... :

D. GLAND, "lallII, " DraM • lI1It
Bestierder. lidi .. lfII.

mpt recht ""uspra.ak mliken op de
liefde en lV,hbng van bpt jongere ge-
sl.1c'ht; lruwr dnn ,.agen we te Middel-
burg ook vel., nieuwe gezicbton, vooral
"an bctrekk"lik jong!' mannen, We
beten Idie "iouwe kr3eht~,u ,bartelik
"·..Ikom. Hp( rl_'] velen goed tp be-

'peuren, dat b~t kongres niet alleen
\vas verjongd, mn.ar ook verlólt.erkt.

Onder de nieuwe loden treft men ..er·
scheiden mannen .'laD, die een aanwinst

zijn voor de vergadering, wat batreft

hnn doonicht , takt <,n vBr8tn.nd, zowel
en keurige

wij7..e ni,n lliting te Revpu san bUD ge--

dachten. ;
De .·\frika.auder Bond IS ,heden fris·

geliefde orgnrusatip, tut. welJ\ijn
land eD volk.

ALLERLEI.--~
De JansenVille vakature.
In de jongste ui~ Vnn do "G0e-

vernement. GM.ette" werd die v<lka.ture,
in do Wetgeveude Vergnderiog vQO:rde
kie.ald, I,ng .bns('nville ontst ..a.n door
de bNian'k:jng \"Iln de heer ea..per Jaco-
hus l,i.;tÁ><'r,officiëel aangekondigd. De
civiele kommi",.ari. vl\n Ja.n.<enville i.
benoemd tot kiesboombte, .oeoo "",1 op
Di" s cl" g, 3 0 .~ pr i I _nst" 'II mor·
gens om 10 uur, ""n hof houden voor
de nominatie va.n kaudidaten VOOr de
openge"'allell zetel. ,De kiezers hebben
dus ongsv...,r een Ill'''lJld tijd vóór <k!
nominati.e plaats ,-inrit,

Riebeekkasteel en Riebeek
West.

In een advertentie WOrdeD helangheb-
benilen door de a.fdelin.g&Taad v.an M..l-
D'losbury ui~",nodigd ter bijwoning ..,.n
een puhlieke wrgad. "l"ing te Vle&5CiJ·
bank (nabij H ermo ub1;Q.tM», op Vrijdag,
r, April, te 2 Urn' n.m., "0 te Bridge-
t.owu (Malm bury Qfd.eling), ap Zater·
,d'.. g,6 April,w lO uur v.m., raetbetrek-
king'tot h()~ ,"ool'~ld.) wetsontwerp,
te worMn voo.rgclegd bij Il t Po,rlement

verband' met de vervrileDJdini nit
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Een intezikoloDJale kommis-
81e over de veren1g1ug

~ Zuid-A1'J1.ka.
Het bes!ui4 da.t. op het BoIJlliakoD,.

grne met be~ng"tet die vereniging
nn ZuiG-Af~b ...erd u.ngenomen, ia
van het ~te .beJa.ng. Daarin worden
vier groDdbefi~eo n_geIegd, die
voor £ichz..el'v! spreken, OIl dan ..-ordt
_II> die hand ~en, cla.t. &tappen door
bet parlemet4 geDOD1en tallIen ...orden
om een iD~lroloniale k~ aan-
ie6te1d te k4en DGL onderzoek te .._.
en te rappor1erea- De ~11l~ lu.Ï<lt
a.ls volat-:- ~

"DeD. ~ng, kannie nem6Dd
van. de ~ naar de poI.it.ieke vereni-
ging v.a.n de r-enchiUend.. Britse kolo-
nieén van Z~.AJrika, is van ge'l'oeleu :

1. Dat geesjj PraJtti_ stappen d~
behoren geDÓmen te lII'orden, roordat
bet steLsel ..., verantwoordelik bestuur
in de beide ni!>uwe IroIonioon in '.;·erking
zal zijn gek:ocDen ;

2. Dat zodtnige vel"8lligi ng dien t t.e
rusten op ee~ oumislw:o~r Zwd-Afti-
i:,a.an .. na,tionliiliteitsgewoel, -als emscare-
veil in OIlS p~1UD \'an begiuselen, en
dat het on .. ~arom, nu relis nog IDbOr
dan ooit, be"'a.mt, aktieve stappen te
nemen door ~ddel van de drukpers ell
andersei ns, tfr a.a.nJtwelriog Tall loda-
nrg geToeI ; ~
3. D&t do ~eniging ap OOgeIilre en

voor die KlIoIjPkolonie niet. ....rderfelike
grondslag beii90rt gevestigd te wcr-de., ;

4. D ..t de htnd tussen de veracniU"'nde
koloni.eën JIO~ nau .. inóg<!ta zal 1rO!'den
toegeluIald eI~<de onkosten v",n (., admi-
nistratie 110 \tug mogelik wOTden p-
ete1d; ~
5. Dat iJl 40 .-oIgende sessie .....n het.

parlement slfppen zullen worden ge-
nomen om ~ inter:k:olooi.a.le kommis-
sie aanget'lteld. te kr'Jgen, om zaktln in
ver<band met a. politieke vereniging VIWl
Zuid-Mn"" te on~rroeken eo daar-
over te ra.~ren.

r

DE

1
aan
19O1

DR
DEl

L
vAil
rin!
de n
wer
spo
eie..
spo

GEMENGD NIEUWS.

t.el.
Ji:,er
.-u
r.:J
Ipu
IOne
l'"l
.llIlj

kol

~
Een i.tink voorstel.

De boor F.b. du Toit, afg6'\-aardigdo
van het dist~be.st.nur Loxton, stelde
de navoigen<{l. mot.i .. voor op h"t on-
langs goooo~ BondslrongrN, gesekoe-
deerd door ~ neer M.. J. Rood, van
VaD Rbij~:-

~.
lo, DCIZOv<!fllfldering !Leeft met ...aar-

dering keoniil genomeu van d pogin-
gtl'u, in het 'pa.rlement aa~tmd, om
het bPgin.se1 ~n tweetAlighel.d i,\ de pu-
blieke dienst jln in het sohool ...ezeo er-
keud te kriig lo, en ~ertrouwt, dat op de
ingeslagen "'Et: zal worden volhaJd.

:lo . .z..ij ver;aclJt 6Il eist, dat dit 00-
gi nsel door ~ regering gevolgd zal WD1"-

den bij het 1_n'llteUen van publi.
ambtenaren, to zij betreurt het, da.t
dit tan.s niet ~gtlfiOhie<It, zoals g bleken
i. bij de a&ll~ling VAli een landmetee-
ge-n..-aaJ en jtlu:"kteur ''&D landbouw-
ko-opemtie eÏl scaoolinspekteurs. ook
meent zij, datiier een einde moet worden
gemaa.it aan ~e een&ijdige admini;tra.-
tie der lan<twetten, op dit punt be-
treldcing boblïend, r,oa,Ja bijv. te Oudts-
hoorn in ket. iritvaardlgen van &g:vaAl"'
dingen. ~

30, Zij d:ri~ er t.eowns op Aa". dAt
Dondsm.anneIl' er meer aclJt op "uilen
guven, dat .....6 beide talen gelijke rech-
ten r;ullen, w~&ren hij publieke ge-
I"gpnJH'den, _lo tt'ntoonstellingeo ell
Ironfuren ti... ~
Dit voor8~ ndemt de recbte ~.

Het CeDJtraa.I i)Jestu.nr van de Am""'n·
der Bond k.anj in dit opzicht vAer V&l1

goon bek:romPtmbeidi be1iChuldigd' wor·
deo. Zuid . .Afr!lu .. i. ~n tweetalig land,
.dit moot erkleitd vrorWou in <k! aanstel-
ling vnn pub~ ambtennron ..n dt>
:.dJniui.tratie lJtkr landswetten. Geen
sroat'Slllll'htenalu- moet worden ."n!;e·
steld, <lie nJ.'f beide, Eugels "n Hol-
lands, k"mt, ~n nog rovele • u.iere ta-
16n da.arbij III . hij wil aanl"r"" of nc"'ig
bePft voor btwndere distril..-ten, b. ,<",
de Tran&kei). ~ammer, dAt dit beginsel
niet 30 jIW.r gfledeon ..-erd ingovoord,

De rOlSOlnti~ ~aagt echter ook mn
gehjke reoh te~ ,'OOr bei de taJen bij pu-
blieke gele,"cn~edf'n, """Is op landbou ...·
teotoonstellin.8en, laodibou ....·konferen·
ties, publieke;ivt'rgaderingen, enz. De
spijker wordt:ook hier recht op de 'kop
g_lagen, en .p.en z,a) ",; de ui1<werkinjl;
100000n,
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ST4SNIEUWS.
Wegeru; de ~va.kanr,ie van giSl<'r"n

mO<Jtde koloal; "AIrikaaose Ta.:\l Vereni-
gin'g" tot on~: volgende wtgnaf blijven
oven;U60. &

Zondag mokeD vroeg ,..erd er 10 de
f"briek van ilif. boo'r Nannuoci te Wood-
",took ingebro~n. In de geboo:weo •.elf
w"," goon ..poqr Vlln de dadf'rs te ont--
dekJw.D, dooh~.op "Ilige af.ta o:d w{'Cd'
OOn zak met ~bare kledinllSl-ukkPn,
sommige ter ·'aarde vnn £16 tel 1:20
S"'vonden, Dei~ politie .telt """ onder-
v..oek: lB. .,

~---
'DO' henr l':.r Burmester, ..an no, SU,

AdderleystML8~ di .. g•.durend .. <1<' "J~
lopen 43 jaar'fie bPhud" juwell"",win-
kei "Iruer he<1tt l/;eboudeD, he<>fi ó,·h
vanaf giste"",Ji uiL de bezigbeid aniMok·
ken en de z.-q,k overJrf'mwt aan r.ijn
twee :wons, ~ beren .A. W. en A. P.
flllmw.ter, dfi9 de berijlfleid "00- J~
l'Ulu.l<.' pl\.llr j~l" ..n behoon b,."tiM"d., ----

Zaterdag WBl; bet de I.ALS"" dag, wao,r-
op de lijsten~m<>t <l~ nnmen van hen.
die voo.rgestel~ worden va n d,' voorlapl-
ge lijst te lI"u61"'" gesebrapt. ter in~
lag"''', Df' lij,,~ vau die kie2.e~, wier ru..
men op d... lij:4.en van 1906, dooh die nil
vel·ondersteld !worden te zijn gClIit,or\' n
of hu n kjeslxtoogdheid te h<>bbenVer·
lor ..n, zal ".1 groter zijn dan bij de
"'ng!" maal. ;~Jij de L-la.tst.> r~rl.f"ati ..
,.,.n 1!l()5 ""h I1pw d.. be«r lj,"ber tu~1WIl
de 4 á 5,000 !~"O, en de ni ...u""" voor-
lopige lijt,1., rilke op (l April y.a.1worden
aa.11,geplakt, ,I Dog ...,D lVo~ .. r aaut.&)
hlwat.ten , ,

j ---
V.ijda!!: werd ·hier IRr ...te&> d.. jaar.

lib" kon/l"oot4" VBn de Z\lJ(:), A.frik.na.n ....
Cbr, StrE"\'el'll Conv"ntie gt>houden in
de Cmlwegad01lele KArk op het CAI<>-
donpIPiII. Aa~ d.· fonnpl .. op<''tl,inv;ICing
een ,;pooiaJe bid:!<tood vooraf II"teid door
,"""" wllton $tn.in" •. om li tIllr woon-
den do afgevitantigden de godsdien t--
oeJenin:g bij, ,..lUH'bij WelThnr. dr. An-
dre,.. Murray ~nd, wt tekst nemen""
IT Cor. 5, 143 en 15. In de namidc:lag
v"'Wld.erde ~n wederom in de 'kerk, ell
_rd do oo..-prok:en. H' bij
vOOl'dien .. eleeMf. D. .1. le
iR. R. 13. Doop .... In de

de a.fgevaa.rdil(dien __
mblJll<iiD~m hrot.te de heer StAi.n.,.

k:óm. Dou \lV6lltom.
~,nt ••oord door ~. J. P.

de HoU ..n:dt

v
d
cl

Voor Blaff nde Roost bij kind ..re. i•
do nacht,

W 'Grote r permun.t Q nOOfl"lllid.
del.
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Telegrammen

OVERZEES.
aee·D

D~ IWUti.J-,\:-lE OP~AND

I. 0 I. 11 ~'9 \{, ...u-t Hot eensors<:l!ap
n H.(_~uwnle ~.... u it e r st ~'!'itrf'ng Het.
.uut~ dode n vu bl. "Oil it Il oVfOrtrf'ft
~prn.1 h~t l)ffi( Lt'O-l f pgl~' Vt I) getal t n
h, t, ver-Les san t gtjll Io uum Il b on t
... ...;ltk groot Het pu] .... n he t land
j!,0l l H.a.llt:~ht..l v au pr 113 :'"'tt U-OO) H;

.'t'Jrulold Dt t r o- P~H uu rselen t ans
1 t lnger OQ( h va.U_ u de bo- reu

'f I t bt- t loden aan

-
EN

VEETEELT.
x Ik:L\-\ ~ GO"~VF,RNEUR VA..... JA

"UIC,\
I oude Il 31 Maart -OffiCLool wordt

..au~. kondigd dat de beer Sydney
Olivrer vu n het Koloniale Kantoor en
\Tooger h olonmlt, ""k.retar18 van J a
ma lt li tot Goe,erneur vau Jamaica 11
bt uo=urd ID de plaats van Sir AI"xan
d. r SM t ton hum d",,, cgelUl hoge 0\1

derdom bedankt hooft

Pretoria, 29 Maart -Om.treek. 3.20
n montstood hedeo br&Dd In eeD ldoer
makernlloiel op de boek TaD Kerk ell
Kock straten welke brand zlcb uitbreidde
eo een aallgrenZ60de tabakawlokel aantaltte
De brandweer deed "at se koo, docb kon
DIet beletten dat er een I!Chadt: VaD onge-
voor £350 aa n de gebouwen en een ..lUl
.£500 un de goederen werd aangencbt

"TOOM BOTEN De goederen wIlren Diet verzekerd Men
vermoedt, de brand ID de winkel van de

Londen JO Maart -De GaliCla.n' Ideemlaker Abrabam Koald ontstond door
k~ iru \ rlJd"~morgen om e.lf uur te dat eDlg" glOOIend hete stn]kl]"11 te diebt
Sout h Impton aan terwijl de Guelph I bIJ eeo duo nouten bescbot gepla.atlt
op tiP Dlt"". \ r!Jrll1gmlddng om een I ....aren
uur 'RIl Las Palmas vertrok )

D.. Kildonan Cll"lle kwam Zater 0 ROTE DEMOMSTRATIE VAN
,II~ lTIor1!n rm 5 uur t" Southampton ARBEIDERS
biunen BEI A:'<GRIJKE RESOLUTIES

DI-: L\GLO RI .....,1 ~."k:
8CIi-\P

--,--
[AlI , .............................

III "" 111* ........_- .......
....... MtIMI, ue.
1I.. ..a_ .n.-"_ LeU.-}

EXPORT VAN VRUOBTEN

\ ItH 'D

1..01 de-n ~ MaJ-\rt Het Rus ...rese
lo. ~ I r t:"\ rt rok "an P vrt.smotrt h Zoor

li. ImpI ment ...rt udt ttlt~rammell wer-de n
t ,h--'ll bot. Hit Lotbulra.htt r t.e n ~~~ isse ld

De hn.ndolskommlS88rts voor de K-p
rapporteert onder dato 8 Maart 1907
t volKende De ontvangst wordt er-
kend van W kisten vruchteo, dragend.
het goevernementa merk, en 216 eon-
der dat merk, per s.s Norman" De
wodlUg "erd verdeeld tussen de Dlark·
ten te lltrmLDgham, NottJngha.m, Eden-
burg eu Louden, en tevredenbmd UIt
gedrukt met de oohnalde priJzeO

L'.lllDIr I" ,,11\1~Th\ \ \" "1 (
(E..'iH RU Hn'

Lo nd- n _~ ~ll...\rt. lk r nk nn ...tc n
wn b.l \ til.,:..' n bl) tt rfgev.Jleo III

l!JIlti U bêJr"",~n J:lq lJU(J \)I))
Jobanuel!hoag, 29 >'laart - Een grote

demonstraue van de vak eo arbeiders
verenlglOtngen vond hier heden morgen
plaats De verach iltende a!dehugeo wareo
met hun baniereu aanwezIg eo onder bege
leiding ven veeschillende mUZlekkor[>'len
werd d sor de straseu geparadeerd Th!
werkelozen droegen eell b'lOler met d.
,"oorden ZIJ dIe III de k..JJ", opstaod
vochteD zien tam! Uit Daaf werk. Op Jt
marktplem werd de lIleDlgtA toegesproken
door de dne vertegeuwoordlgen der &rbel
dere 10 het PadclIIenL

De1nrgadenng uam resolut1es aao ten
guoste vao een bt) wet vastgestelde acht
un!?" workdag dal de eerste Maandag In
MeI tot ueu publieke feestdag, 'de arbeid.
dag genaamd, geproklameerd zal wordeD
dat eeD werkheJen kompen8Abe wet luge-
dleud zal ....orden dat de tolkooventle
upgehe en zal worden dat een wet op
werkplaatseo eu fabrlekeD zal worcl..n ID

ge(hend voor het kontroleren van de uren
en kond tie" van arbeId eo voor t vaststellen
van het mlOllllUWloon voor ongeoefende
Ilankel dat rne~haDle.e ventilabe op
die mijnen wordt IDgevoerd waar geen
nato Ir! ke veutdatle bestaat dat een
(n)€ver lt'Jmcut8 rud van ex.slDlllatorCQ
warde benoemd voor hel ultretlten van
~rulltteu aa.u pers J[Jt!U 'A elke btJtrukklujl;eo
beklad. n "a.rlIJ gevaar voor tieven
l,estaal dat de regering olh, leel z&ler
keunen dat het h....r pheht I. werk le
vers, li ITeo aan de werkeloUlu en dat de
rege(l0ll t.aar aandaet.t zal bepalen biJ het
pulltteke ""llflkbewlud dat op de Wltwa
tersru.nd bedrst bn verzoeht wordt weLge
VI ng Il te (heUell 0111 :luIks te voorkomeu

De eerste bezenJlllg pl}nappeleo, 50
kll.tpn, kwam aan eo werd nauwkeurig
onderzocht door fUlJzelf en dr ... de&-
kundIgen, 25 ('<'reent was slecbt en we
k" amen tot de \ olgende konkluSlcs
D"t de VTucbten te f1JP waren bl] ver
pakklng, dut de kJ.ten te groot waren
In ,erhoudUtg tot de vrucl!ten, r.odat
de YTuehten te 108 \ erp-'lkt wa..,n en
.el! udden kon pla ..ts vinden, dat de
grootte der vrucb~en t-e klelD was eo
dat do krollen zeer "ellll~ ontwlkkeld
waren, dat de geur lll"L_<;rt,ekendWUB.,

dat de hl "Ieren .an de mlelle.tronken
'*'11 goede verpakkiog vormen, doch
dot ze moeten fIJn gesnedelI worden
011 good gedroogd worden, ten elUde
het losro.ken te voorkomen eli ook om
Uleerdere veut.l13lt>Elte geYen

130\nadien kan de kOlllDlI",arls wet
begrijpen waarom doze bezond1ng ID
zulk n slrehle kon.lit,e aunkw&lJ1,
vooml dnar de ,onge zeodlUl' n>ets ID
d,t opZICl!t te wensen overliet.

Daur de.... zeodlllg zo slecbt """,
werd do I!elft oaar Spltllifteld markt
gezonden, Wllor "'IJ varkocbt werd'ln
t..gen 3. " 4s per dOZIJn De kllfl.en
bncb ten op "UI 56 tot Gs per Inst,
I"eronder de 25 perceot slechten begre-
peil \\ aren 1~J ID goade toest.l<ud aan
gekomen, dan zouden ZJJ woarschlJn
ilk 4. of 6. per dOZI]o opgehracht
behben

KAAPKOLONIE.
mill ( l- \ i» w) H K ~ 1 \" I \ I ( I"
nffi \\11-.1<1" \ \ "~I ~I'\lOlt\\ k:l.

\ Itl\~ III r H."
HET HllNDGA '\~D HOF

Mo ..... lbaa " 30 M.... rt-De hoofdree hter
ell gez.el>l(hap k warnen hier gl·terlmrldag
....n Hedeo ntor~en Illelil het rondgaanli
hof zltllng Er w ....en slechts twee kmol
Dele ,,,keu \1tcb",,1 Aulhony be.chulbgd
van ,obruk en dl<f.tal kreel( 18 Illaanden
harde arbeId l n \\ diem ~tend." ahaH
~laOle "rend,e J,. terecbt stond wegeo.
mbraak: ll1 eeu stal eo diefstal VaD een
paard l>ehureode a..n de heer Stoole kreeg
3 Jaren barde arl,eld L........LgeDOtllllde
",I"daad vond plaat.lllO 'overnl er 1~05

Em!;" k,sten werden UJtgeronden
om v",kocht te .. orden dodI dIt kilo
ook Ul<et al, een stik"". bescbouwd
worde" daar ze slechts Jf; 6d per !rist
opbrachten DIt evenwel heboeft DIet
als ""n .t.andanrd voor volgende zen
chngpn nnn~f'nomen te ""or<len

I n,hen ZIJ ge7.ond ZIJn "n 10 goede
kundlt:J. zIJn ze bIJ lallkOinst geen
nwu\\ Hardllppelen moor, d w" i'J.]
zIJn z{'pr <lrnog en cw scbtl """,r hard
en ZIJ zIJn slecht" gewone aardappelen
op <le OIarlrt aJhJer •

Dp reden I!terVooT hgt RJlsschlen luer
111 ,lllt:r.lJ nIet voldoendp ~Toen worden
Uitgehaald De verzenders moeten
dprl",.Iy" aardappelen wnden In ver
<,I"lIende .radloon vnn riJpheId, be-
hoorlik gemerlrt, •.odat een volledig
v.'r ..l:t.g dn.arv"n g"ma.altt kan worden

1\l1111\lllfH.IHllll.l\l,"
h. VIr.,l11.~

, Il F\BRIEK VERBRA.~D
Mo••elooal 30 M larl -Tussen drie en

vIer uur hed~ll morgen y.erd le onlangs
i(ebou ....de fabn •• van de heer Beda geheel
uoor br.ud \ brDleld Er" urdt i(ezegd
bt de f.bnek voor £~()() WJ1.8 ver7.ekerd

DE BeEl ~DE DOuR DE HAIJEL::;TllHM
d -\\UERICa[ ,

Ahwal "iour I JO ~I.art -De ""batlJog
G;1~lerec ()pgt"~C\ell omtrent Je 8l hadd
Ildo!(entl t cl",..r de veTtlcl",kkehke 1agel
star It \ aD Dooderda~ wa~ geeu,o.!zlllfol 0ver
dreven Een voornaaIll ngel.6h oe P;~ h Ltte
be", Il 1Il0rl("" le "cbade op .£l I 0UO
Salllllrld,. li:": bier under GegrepeD de schade
ver >orzankt ann de tUlnen "elko liJn.
allen Ver'4oeMl zIJn De" hade aan ver
DI~tde rl Iten beloopt al1een vers'L Llf'.dene
hon,l rl ponJeo Oe ,tomI s hlJot
6( ltter .lle<)o de stad g;otrofTell te h. uben
eu loner.n Uit de omlrek lie heden [J le
8tad kwamen waren verwollderd ZI Ik een
ver-w QeHllug te zien Drie u! v Ier boere
plaattol-ell \\- er leu evenet'Dd J Jor de ri{LlrlU
.'(etr ftPI! rlot.:b !let. ,,~rlJed aan \ee Hl

I)nr,.laol'{rtjk ('IHleren scheen de tOD en
Icdert't:o "11.8 beZIi( ZIJD hu RIOorde te
breugell lI.den \alt """ geHl11hge rellen

NATAL.
De algemellt' opmerkmgen echter

betreffen J" gennge grooUe der
v rneh ten eon een onoerz.ook wordt ln-
gesteld oln pi ,nten te krtJgen V"" meer
~('""l!lktfl soorten

Durl ao 31 Maart -CR )-Oe dOllane
opgav, n over Maart tonen ..... dat bet
aantal tonnen hiJ le nOURne genurende de
maaud Ilebuekt :n 430 bedroeg, eeo vor
rnlDdellog' van ~ 699 too ID vergehJkHlg
met ~!aart 1~06 Th! geloste cargo be
dr."ll l3 950 LOn eeD venneerdenng Villi
Il) 92~ De" aarne vnn lage voerde goede
rdO le Iroeg i6,,4 ~ij7 10 vergell]luug met
.£.399 ~lB voor het 'onlle laar eo de lilt
voer i ,28 13" la vergehJkmg met £877,!J46
\lerled u Jaaf De lIltvoer naa.r de Trang
vaal tI oude een verulludenng ti&!} van
.£IH ~- en lt. lIaar de 0 lt K een ver
lueed (log van i 11710 De bruto lilt eo
JnvOc.r.-edllNl WfLrtHl ï70316 III ver~e
ItJ,,,n~ met .1.lOO374 65214 Tun steen
kvol \\0 enleo verscheept a.lWtocende ceo
vermeerderlug van 3,069 ton Naar de
Kaapkolollle werden 23856 toa .teenkool
uItgevoerd tlruu Beira 2' 4: ton en Daaf

Maun lUS 1,060 tor

"IEl WE ~ ~nIHPPf,],ENTRAl{SV AAL.
VI{E....ElIKE ~IIINO\ II LUIII)i(,

IrH\IHllJlllI r

>4 I EllSU"iE:\ I,EDVUIJ
1"lH .burg '~llaart -Een nuoJlol

tl...,e ou ~ I IlIne!; vond gU'iter avor d plaa~
op Je Ollotonteln <.,llnl!oll<laterlrulJn De
o 'lj I Ihoi(' nd kurt na elf I Jr pla..t" op
de elfde \erdlt'plng \ er blal ke \IIroerk
lit:' ien pn St I KaJl er-s ~ erdt:n ~td ud en
drie blankeo en 16 Kaller" gewoud I,.
dureutle de dag w \rOD 601,.{ti kisten met

100 I..... dmalUlet oaar de lUIJU gownJan
eo men vermoeJt dat de een f llnrlere
K .ITer aan 1",8 &IHten i(epellterd I eel t
met l ~evolg dat óe l!lhoud olltplofte
Tuen bet ongeluk ~l.>ellr le wal! meD Ju.. t
van plan de 1!lIJn te ,erlltt::o en btoDden de
Kattenl aAngt:lred( u In tiel statIOn vnn de
Il le vordlCplD~ 0111 getAId le wordell
Plot,elJnIl werd ,en ver""hnkltebke slag
door jf': ganse IIIIJD gelooro en toen LUeo

kwam aanlopen OIU te Z160 wat er gcOe lrd
W8f'. za" Wf'D op het 11 de stall n een
vredeldte III t.1®I. \ er!4cl eurde llJko1n eo
klnneon.c gewondeo liggen V, to\lallOOti

op de 9de eD 10de verdleplog werdeu evon
~ U~ )~K( hnolKo Oe narut:n van de
gedode bll<uke werklIeden ZIJll - \\ dfnd
I ""WIM V \0 '\ewpoort John K rkwQod,
een t-\( Ilot James Sesrle eon CorIlIt~hma(J
en 1\ dll.m lIarvey een \1Il rd,oao KIrR
\\ o(Xj \\' 1I~ ~n Jul ge mall h~ 'la.an lag a 8
III t hnwellk l.41\l tredeo I.._.,el 80111 t rt- en

gedrukte .telll1lllDI( heer.t hedell op de
IUIJn en om de na.turellen 6mgzIOM te doen
l~da.reu hóeft de compouud bel)tlCrdcr llt1D

.;en paRr 8lachLOs~n len g'cs henke go
geveo

J ohanoe.bllrg J ~Iaart -" UK twee
", lere "terfgevllJleu worden o;emelJ 111

verl,.u i met de vnlpl IllOg l-' ,le Drlef ,n
telD mlJOE'D Een del.er personell 18 een
hlaoke Il :solumoo geheten eD de aDd~re
oen Kaffer l:IeJen hltll Je I eer Je
Vdi1€'n~ de kOlll1U1HsarH! \ vor IDIJIlCU een
onderzoeK en daalcle vergezeld loor Sir
George ~arrar ID d. s~hacbt af I lt het
getnlKerJl" hhJln, dat ver.cheld~oe per
ROneodoor de vrlJk ,mend. g"'''''o Hukten
ToeD Ilieo huo kiereD .,mraakte vlelea ze
tot pulver IDeen ter"'JI hot h~h""lu vaD
t..-eu dPT blaoken zek.ere Le~18 ernstige
braoJ,. oeden vertooude liet on lerzoek
werd tot Zondag ultg""teld ten elOde de
getulgeD In .taat te .telteo d. begrafenis
der slachtoffers wtllke h<<leolTIlddao.:plaats
vond, bl] te wooeD Alvoreos Holomon
Btlerf legde hl] eeD verklanog af dat de
gelatloe ,ao lewlo vlam ,alle, docb hIJ
kon Ulet .-iereu .Iat het de kaars VIW

I,,,Wl' .. "" geweest, welk~ de gcl ..llDe
vuur had doen vatten

Brlllldvl( I lli :llhlf~r
pr dl kanten \\ an n
lt 'In "11 kerk, J

A :'.llIrray
I ,Jl' , H

Df' '\urman
tf\n VIII hten

Jl IST UIJIIJOS dl\; Vk:ILIOF.
I:I;\VI N

Durban 31 "J ..art De bagger
rnat.:h ne Dill kf'r w(.>( ke door hot
(,rus', nor })(,rglngB "yndlkaat ge
brIlIk t "erd om de st.:hatt.en van de
(I t )S f nor (lP to dlopen IS met zware
I, kkag' t< Durban terugg' keerd Ret
\ n Lr u 19 w( rd door zwaar weer 12:6
t r)ff n n stootte III de llablJhell1 \ an
h, t "r. k op ..-n rots TO<'n het seh lp
1 I blnnl'n kwam was t feitelIk, ol
\o\aLt;( Jat. uhtRr Hl d{' loop van cif
dag ",rtl uitg pompt Morg' Il wordt
h('t nar t Ulg p;t..'dokt

~LOKJdI NI \ R T:"CHTEN \~RZE.N
DING

II' "lll"r "'CHorW1HR(.

brlrht Inn 4 ~i1 kl'
d, knncltt III hiJ 33 IJ

knm~t \0\:1 .... li t).{ttCkPIIO
De J>Prf"n Jerl~n \ un 5:-. tot 710{ soms

~... ppr kl",t dez&- wflrf'1l hf t~r unn die
elf'r vor gf" w~k

DC' pnllru4' uk", IlJnAn Hl 1l000dP ko)}
Jltle aln en d"den:)' cM tot 5. do be-
{('re 'iOortf'fl 1J1)ftls Ippolprtllmen hs
hd
l r \\:l'" fen glWJt \ r l.11(l: [J ft Ur pen)

k, n pn d. :I.e "tlren ~l)(H:~thgwetl tegen 8s
tot lOs pn I~, d.. vol!l:endA d,,~
w. r I l~, dooT gruothnnd ..1ill" !labo
den

Df" drul\ (lJ \laren met ln .,_.IO\('rgoede
ko n.t. lt" da.r h. t .I...... r.tf' bt>zenrllng
"L"'i WIS <lC:' vraal-( )l;ruot. Df?' moo~tQ
dr1lJven waron pB lrb~s..'l over 't
IJI("mpen f'en kI.·"", ,Irud terwijl m""
hH:"r Jlt-Hli001l I~ aan ue grot ~ knwrlllf
ZtJ ".'rdAn ,,,,kO<'O)ht t,~"n 4~d t<>t
,d p<'r Ib of 5. tot 9;; per kl.i D,'
II"nepoot .. I< .",er groun en br8cbt

op (;cl I",r II, Df> "ppel.>n ...ar~n zO-
al, J!,e-woonllk !leTln~ III kwuhtelt Op
dil "rukei moot verloren wor-den

De vn-I,l;pnd" k.abt>1 ,I d 27 Maart
.. ~rd 0Ojl; ontv Inp;pn De pIJnappels,
per "fjtlwn "Jn voel hf'tM o.er 't
1l1i(.'rn""n OVPrTlJP 40. fJd tot I}.; , vuor
nrtrnchten ~ter, VTRag tooR"nomdn

Jl rhan 31 Maart -D.. F.mplr<
z~..al welkt- In pon theater hrrvormd IS
gu'" rd, n ...ud heden avond geopend
nlt t ('II lnlltlur opvoering lan Roh
({ov De ,oorstelilog .. as flink be-
r.orh ~r IR lIltmt" In het theater
\ l)()f ~)() pf'r80n~n Het theater
draa"t d. n"um '" 11 HIS Majesty s
then (Rr

\ ()It" n I IK r I r IU I II I" (

L nl, I 'I r II Tr hun
Dal v 't""''' ...n II \i rnlf K l",a
Itt-r Irukk.,.o hun g" Ik Jr ng lilt

o~~r bet ~rlllhL bttrdlt(ld~ d~ \pr
hvngvaopnn \tl.(_r~\:lI1 ....(hlt'''
"'1);..:: flol.,ftl ('II I .;<rJoO{hlf{og

)tt ,ha. I br<..M lt r \ a niT", La r

KERKELIK

Ue h.erkbode

I ()" "S \ I H \1 1" IH lt Il
lala,s"'rc

\ I I HY.' rt! Jl 15 I Zf'r

J I, I r II I dpl'"dlker
IJ! d ~r "I J'I "Heli IJl A D I uckhofT
Jr -\ -\1l>crtIJII ti vali N..,kerk P T
Str ,ld.n I'r p D P Cdlle D. ~ Il
I I ~ In ...IJ'( li lenll l ti )p til tt" e( tal

I .....nltn \~rl ti L \ulll \tn

"\ )t m Ulndt:'o ~t \ :ll\;l:f I I",,,traf J:\.t over
!fOI! rnathlnl",t (t lIJr!., il. vt'rnntwoor
! hk bevond 11 \5"1 r I \ ....H I. "'pnorweg

t mp tt"o >\rbr),3,t h \lo t 1I111' ...prokeJl
tt Int mU\! I~ Il Vt mn lf-'rd

KENNISGEVING.
De leun ...ord... Imtrent ~.

.tuDde keDlll9Tlngu V__ D .-
on'" ad..ertenbe kolommen -
VERKOPI"IG ..an eeo keetbare pla.ata

10 de GOUdl!)l, a{dehng Worceet.er. op
Woensdag 17 April
JONG ENB Ihog-=bool, Wellln~on·

Logles.£9 per ... I!ool k.. artaal Geen
eotree geldeo

IEMA.ND gevraagd, bevoegd de prof_
.oren In de Imoderne talen aan ltet Vte
toria Kollege tA! 8telleoboech, behulpza.m
te ZlJn

HEROPE~D " Louu..er 8 MaTlne Hotel.
Somerset Strand

VERKOPING (Pnblleke) van grote en
kostbare plaats te Patrl]' Sldmg, ID de
afdellog Stel1enbo.ch, op V'Cjdag de t9de
April

DE BEER HICKENS EI' DE
I~EUEHINO

JoltlWnexburg ~f Maart -De heer
li Ichos, dIe kort geleden bêdall kte al.
voorzitter 10 au de spoor", eg kOUlllilssle van
de loter kolOniale raad was \v oeo.,.]..g
nond de lI;ast aan eeD te zlJuer eer i(egeven
privaat ab. held. dmer De Star pubh
c66rt l"ttO \ erflJag ,ao de redenen weJke de
I eer ti I keu. aanleldlG~ gegovtlo bel looo
OUI voor zIJn betrekklOg le bedankeo
Het .d"Jat :lat het I;"""hll tu,seo hem en
de regerlog !tsp omtrent verzekenn~6tl
welke Ill] weoHte te hell"'n ten 'p.,ehte
vaD de vertegenwoordig lOg der rUI ,derbeid
IU de raad eo JO de spoorwpgkoTUIl118tUe de
stal,s \ IlD de 8p<k)rw_,g am bteoareu en het
stl J' ou van het hevor,ierlogsfood. De
regerlDg' achtte deze punten van znlk: ver
rOlkend beianI( dat ZIJ d, buer H I ken' oe
ge\ ra.a.t;de vur7 ken ogen I IO[ kun geven

KenDlsgevmg

De pleet tige 1r ien ng en bevestiging ':In
Eer..- Prop Corne!t3 Rademeijer Ferreira z.al
(0 \ ) pl",t. hebben te Aurora (Dist P,ket·
berg) op \ rIJ Jag 12 April ek RO pred,.
kant n \an den Ring van Clan\4i1ham en
anJe e leer.uen ~LlrJell hartelijk u tgetDothgd
a n !e h:.lndople;glOg deel te nemen

M \!nSTlIRT V n M
Praeses Ring Cl.nw>ltiam

, \t.url 1907

rtp. rRt \\" lJr,,(I!)l\JlIP:
PH t \1 I t H ~

I. nden \ pr I S r II
li 1 n j rm a n l,.:\.l lt }W tt r f rt!'
'Trln 1__ Kol Hl alp Ir nlU-'''' (. Tl ht nktt
• n D wnuqz::"trna\. Io!t H n

O\n \\t "1 \1 R
ZlI( HT

JliH,'l.1WOIlDTVILLE -Eell korres·
pon.lent deelt me<le, tbt dlt dorp ~n!I
gebool zonoo een dokte:r IS De ~oo

Ion ti" Edd,.ur ~en", sh""r "oont "" Otlvlli'" of te Van
11>OJl:goachte heer _ Wd zo i(ood ZIJO Rbl)nsdorp, en dan gebeurt bet vRák,

onvl '" IJld het o~erdreven eo IQle!e"ieDd dat mBn rIe dokter ntet eaill'! thUIII

bef! bt vali uw korrespoudent omtrent eeD vmdt Er IS te N,oo..-oudtnlle dus goe-
J(lLSC atplonlug, alllIer to rectlficoTen De cle g"lel!e'I1'hmd voor ecn dolrWr om aob
ootplol1ioi( wat ook de oorzaak ervao moge te vestIgelI De vorige ge.n4ll88beer had
~e" e.st ZljfI "'as gelukkIg DIet vao sulk.. ..eel ,.,prk te doen De boel'Olll<!D'!<>D
erns"l(e aar,l als nw berlcbtg..ver bet verl:t.ng"n """r ""IU' oon Ho1.l:ao&-.pr&-
pill. lek wd d"'l0 geloven lo de kerk Viel kende dokter
",ellland flauw Villi de schrIk Velen WIll" RTUDIEIN BOLLAND-Audeltenen,
leu olet een. dat er eeo oogaluk had plaats die mlicbtlOgeo wewoen betreffende de
I:~' ndell dan oa aJloop van de dielIst .tndle aan Nederland.e Hogeacl-olen, wor
De li,nchme I. DIet vermetlgd, zelfs nIet den desekOlltelooe ..ef1ltrektdoorde volgen.
een. ulczonder em8UII: beocbadlgd Reed. de kOQlmlB8Ie voor mlicbtingeD. _D
III le dieIIst van Woeosdag avond W881 gewteld door de studenteD afdellD~ nil
.,.' ,,~r 10 gople werkeude orde De bet AI!femeen Kederlande Verbcud: Voor
kooier ISgelukkIg alleeo maar het sl.uht- de Rijlt. UDlvenltelt te Lelden eD 1'001'
offer g..worden vali eeD onYeraot ...oordehk algemene lllhcfttlOgen A Wele.er, Haarl
seub3tlem ..ker Verder IS hiJ er gebeel .traat 53, Leldeo • Voor de G_telike
ong'3{leerd van afgekomeD WI] VTezen UIJI..erallelt te A.mstet-dam C Mr K1elpool,
dat <ollJnllge korrespondenteo, hel ..... ook Am.tel 49, Am.terd&lll, Voor de Vrije
van H('J1and"" dagbladeo, gOODbe""f beb- UmvelitleJt te Amsterdun H. R. Woltjer,
ben \ aa de hoge roeplog der drukpeM! om Kel:lc~acbt 495, ~, Va« de
de ,,~hCJd te ,erbreld,m en te ..erdedl Rilk, l]ruvenntelt te Utrecht A. Lugt,
"eo maar baar !!leeds verlarn tot eea JaDtveid 49, Utreebt, Vou de 'l'eebaiMe
voertUIg vaD bele {if halve onwaarbejd. HogeI!Chool te Th!lft DW. 'O'an n..w,

H ht d d U
Oude Delft 70! Delft. Men wordt ..ersocbt

oogac en ewe, bnn1llll te nentoD aan de e.stge~,
D F ".ALAN teveo. vertegeowool'(ligeode de Itn_tea

afdelulg Leiden der NecIerIaDd. zuid
Afrikaanll8 VereD.ljl1D1I

MONTAGU .

I, "1 1 ~ pr
I rt ..k I I I",
"'l\an~uth:1ll\

I t .....t (~ Jo!. ..... 'l.ondf"n
H ltha ,....n offi 1t'1,
I I n

n l' r1....~k~ hr ft
I "bt .. k ["'roo-

.ol 1111 lp bllr~~"'"
\ r l.1!( n lp __f'nf"'r U\l

11(\ \ng ....t aDD tt'"

Mo~~rEH VEIWADERI~G V \N
1\ DIeRtS

Johanoest.urll 2!) Maart -Een monster
vergadenug vaa Iodl~r. word I edotlllliddag
III het Galei) th."ter gebouden Th! hr
Abdool Uant presIdeerde en er W'llreo tns
!leD de I 200 eo I 500 lodlN. !lanwezlg
De vergadering tekende proteBt aan leilen
de h""Sllo;e ""DoemlDg >an het AZiaten
re~l~tratJe wetsontW{ rp De \ nigenrle
resolntles "efllen ""K"ooweo (1) Dat
deze \ erg' lerIng va" Bn' 10diNB I ro
testeert t8g1!D de aannelUlog \ an het
!Zlateo ...etBOotwerp d"t dour de Indlers
bes<; boU" d wordt al. overbodIg eD dejrn.
deread ( )) Dat deze ,ergartenng ont
hnd, dat het plan der Indl~rtI 1" om bet
l.and te Ol'erstrolUen wet buo laDd~{luot6D
eo dasroln be,eld I. ~Ich aall nlJW1Ii1ge
regt,tr"lIe te onJerwerpeo (:I) lodlen
resolutie No .! Diet wordt a.att~eDOm6(1

door de plaaL""i1i:e rel(enog, -lat alsdao de
hcschermlDg van de llllpcn de reJ{ermg zal
...orden mgervelcn a.aDI:"Z II Bnt" IndlN"
i(een stem behlreo 10 de verluetlDg Vall

TraD.... alse pMlement.sk jen C 4) Dat
hoveu, enDelde ret!Olultel per t~lep""f &:Sf!

de regerlnjl; eO door de''''' aan d~ ."kretafls
vaD staAt voor de Kol,Jnlen t. r. a.an de I
wt.retans lan "uat v 0" 1 IJ i,lót l le
t\ n de GOê' enn: r gel lo: aal l'"a 1 I j lie ~(.'\-
~nJ ge uaakt ~ulleo wordeo

\ () r Ch.ron ..,-e Borstkwalen
\\ l' d, Grot. P"pormnnt GelleeslIud

.1...1,

nl ~ F I I "n \ \ \" (.HOOT IH'
( \ "il

~) \( lart Jamf5()ll

on lt rbmJtl

I I Tl \I, Jr It'n r 1 j, t rkf'flD,nJZ_ V"n
h t t-t ~ oV"1 .. nn rt-'< IprO<'ttl'lt 10 ZftkA
't'O()rk, ur door bf t gt hl. I. Rqk fn b ...t

rm n ,an t"t n ,. rmant nh" Impt rUll(>
rl :lrt

cc

8

LIttI.
VP\ichten It ....... ·

WljnlOaten

Alle Beste
Materialen.

Lange Straat 55, 1a.a~sWl.

OUDERS EN VOOGDEN
L.taw ........ Op............ /'

JOIGRBS HOGER SCHOOL,
WELLINGTON.

]\aoo 1". VLoK. <

li April -Plketber.g, vasti!eo 101gOed.
N J ACKElUUN

PRINCIPAAL -De beer F.
P. Roux, .B.A., bIJgestaan door eeD
achttal bekwame OnduwIJmrtI en
Onderul'ljzereNeD.

Degelik onderwijs wordi gegeTeD.
in Hollands, BIjbel, Muziek, Snel-
schrift, M.acluneechrift en Boek-
houden, behal ve ul de gewone
Schoolvakken V&n Standaard li
toi Y.a.tnkulatle Eumen.

"The Homesteed " K08tinncbt-
iDJ! 11: verhGnd met deze school.
rulm, geneielik en zeer g6-:r.ond~
legen, bIedt onze wnen een aller-
aAngenaamlIt "Te Huis" aan
onder goed Chri8telik toezH~ht

.. Hwsvader " De heer J. L.
Pretonus, Jaren lang onderwIjzer
ln de Orange V rtJstaat en tan8
Sekretans nn de School Raad
Wellmgton.

" Logte!! " £9 per scbool kwar-
taal, geen Ultree geldert

S( hnjI om Prospektll.8 aan
De PRINCIPAAL

of HUl8mer.

1 \ -re vTlnde 81~ dIe' IH"lde
p ~ li lnflnt n1.\ hf"pt

Jll ~rnq 10 du' ut_k: mnsr pakkt'
r n jul 'f'aD dH~ PIJO 1:1 it z:wct"t

M ..,t D1P ",t\{'ht.., ....HUT' dan dMd-'hk
Hl dl(, PI rF."11Mt"~T "-TlI.OOP

'\ 0 rt""r "Il; OOI);< ".t Jul weer spoedig
Up jul Leene ""I lut loopf "~mld-

Montagu,
29 Ma.I\rt,"1607

AFDELIRGSRAAD ..
'Oud-Holland iD. de Kaap.

(U\t de "Z1Jid::A1ribaD8Clhe post ")

BEAUFORT WEST.

Notldn VUl eeD verpclering gehoodea
W op de iOMe Maart 1907,

aJlnellr man de lIJIOOn'elB VAD Kaap. T.,. ...oordig -E T AnderaoIl,ei,
stad naar JolumD8IIbu:rg maakt en JD tier -_·.I_'ede ... J W·_L- J n
de ou.-KoioDle 'f"oortBtoomt door"- voorst ,"_ D .. -.. n....... "", .Ia~, D. de Ve., J J Ptaaarl D
....-ta TIaktan, stopt. bij lI'tatioos, waar 8...aoepoeI, M. F Fr .. mna e1I J. ..UI der
de zou, ongew.....t, fcl cl meedog~ W..thlliseD •
b~t, _lit _ lust en ..eradcouDg De '110tulen TUI de "Dnge TerJaderiDC
IS bet dan wanneer man aan de Paul ....-de1l geI_ eD goedgekeurd
stil8taat In 68111t l>OmM. en _, De ..........ntm bet I d _.Ischaduwen koelte !fet 18al. -"'0--_..:' _.-.--g voor open e Jaar w,,",d ~ ~ ter tafel r.lesd eDOYer-wog...
ID e woesti)Jl Men herademt, vooiaJ Raadalid M J Weebel' etolde voor, dat
wanneer men als baar ~oUand-er lD _ ..,belutiD.I "Ul eeD lMCle TaD -
ZllJd Affiks komt met de ver .... berlD- peaay ID bet .£ ster!tng gelegd en gebeven
nenng aan "'JD mOOI geboomte en ZIJn ita! worden op aDe .... te eiaeDdomm8ll in
vetghmmenrle w6ulen dese afdeliDg. daara&D ondefbeYig, voor de

Dat groen van d" Paarl L~ de beroem. dl..,. ... 11 bet )opeod. )Ml, bet geheel vu
de laan _,. PIJllbmlen, die met hna r.OdaDir bel.. ting te worden tM.teed UIl
dookere kronen tegen de branden.de afdeliDp ...lI(eD ea te wordtn ,..nchDldifd
son beschutteo DIet ..11ee n, mnAr ook 't .,,~buI' UIl de kaDtOreD VUl de rud II
schel~loht temporeu op de late dalf V&ll Mei 1907 Het yrorate!

ZIJ '.IJIl een Da.latenschap UIt het be- werd gell8koodeerd door de heer J. R
st;ullr dr-r 0 1 ComJl'l-gtJle en Jack.on .. UDUl_ ~0Ul8D.
de Paarl u.t een stadJE', dat I~ .. ,&l••;..-t De ~~- rapporteerde, dat de -r
w t>ICt aan onze ergen typlcs Brabantse lu.pelrteur, lip _ besoek, ...eder gebracht
do("n aan de plaablen VaD de beren WlDt.erton,

n tegensoolllJlg met Je belde van der A Gnmbeck G JacUoo en D. Trnter, bl)
Stel'g sebl1"en de Engelsen lIlet ..eel deze pennneo I bezig gevooden bad met IT
'oor l>cl ""hoon v-a.n 'boog geboomte te het ntt:roel8o van ldljakrwd (bon w*) eD

gevOj'len 'l'e Proton." hebben ZIJ ten dat dleo.volgens geen gerechtelike stappen
OHnste v"le der mOOIe 'bloggoms" geDomen ...ertleD
(ellcu.lyptm bomen) ,loo" ,..,uIen Het Beeloten om het ver.lag aan te DetDeD
vflend-ehke Pretoria der Kruger rege- raadllu{ J J Pienaar, 10 termen VUl
ring !tJkt ook III dlt apucht bet oude kennlogevlog IDgedUlod, stelde voor, dat de
Prcl.orLa UIot mOOT WeTb.'kende .tra,- reeoluUe ge~rd op de vergadetlng nil
ten gJn op foto'. kMil en ,.. nwg en de 14de November I I ,ID uk.. bet v....
k.arakterlOO8 stellllD VUl het .. lariI VIUI de ...eglnapek

Wel schArpe tegenstcllmg vonnt deze teur op .£225 per )&&r, 11&1beBleD eD
WIIW \'ltn bandeien met de kunstzlD en vert1.letigd worden. Raadabd D SWIUI8-
de smmlk d.,.. van der Stel'" poel .. koodeerda.

Wns Htellenb<"",h hun tl'Of'telkinu <.le N. emgedlUUlIIJe, werd bet vooratellU
p, Irt Ill""ht ...",h niet ill zo hoge g>UDst stemming gebracbt, toen de bereu J J
,erheugoll Hot werd het tehms van PIeDaar eD D S ......nepoel er voor etemden
boo dle te Stellonoo..ch en DraJrf'n.toLD en al de andere ledeo er tegen bet voor
ffilOcl.,r geluking waren gewoost 111 het stel werd verworpeo verklaard
1.lndhou\\ bedrijf ZIJO ourle hu~:r.en Raad.hd D bWaDepoel, ID ternulD VIW
wnren dail ook Diet zo flj.k ah dIe der keont"l!"evlnf( IOgedleod, stelde voor, dat de
8teUelloo...cher Maar 1.1In kerk en reeoluue, gepa_rd op de vergadenr,g
,ooml ZII" P"&ton.e hehore" " ..I tot do Y&Dde 14de November II, om kautoren
"flrbkst.. voorbeeld"n van Kaapse voor de raad te horeo, benIJen en verme
.t'J I De kerk 18 als oon HoUauds.. bl{d zal wordeD Raad.hd J J Pienaar
.100·pskerk Olllg'O'en door eeu m\lur en !lekoodeerde
do klok hangt bwten-met JD de t.oren , De uak onder d"kuoune gebracht ZI]ode,
rnAill' 111 '>ell afumderhk ,;taand, ",erh. werd het voo",tel In olemmlDg gebr.ebt,
gehJlld poort,)<> eu raacleltd I J Pte:laar eo D Swaoepoel

In solOlJ1!Igedorpen In lli't Noorden .temden ervoor eo al de andere ledeo er
..... JI ons h ...d heb Ik ook wol op der~&- tegen, bet voor.tel werd verworpeD ver
ItJk... WIjze rle lrerldclak bev""tlgd ~ klaard
zltm Bnef ~ezeo van de heer L D I

}<)r zl.tn op vele oude boorpplaa Wn III Pienaar, klagende d.t kltblkrUld .e-Is
d" KolonI" nOll: ,un zlIlk" klokken ,lie o..ervloedlg op de gemeeotewelde groett
~"ltlld word"n om de ,"aItD. n naar htllB Het khtakruld komItee rapporteerde, dat
te roopen \ oor ,le maaltIjden Onder bet d.. beer P 0 Dlx.8 aangeateld bad ow
dJe klokken komen '" voor va n heel een zorgvuldIge In.pektie over de plaat&eo
oude datnm, dlo aJ}e ln lIollaod ~IJn te bouden te~en eeo 1000 van láa per dag
gegoteo De beer DIXJe legde "')D rapport voor,

De P ....rlse pastorlO met lIdJn str ..nga betwelk aantoonde, dat i.1Ib1lunld groeIde
hJn<m en ..Iln Ol.OOleproporttes v'" """ op de volgende eIgendolOrneo -De heren
RteNl en deur ID bet gevelvLak IS n .."" G C Ja"k80n, ",ebroeden 1001'S, W T
allocn sIerhk, nUU1]' nok behagebk IJl de Elhot, DOde Villiers, M J Weet-er, J
(Ul.nbhk Eon brede stoep ,,,,,rt nw'" D eo A S Onmbeck, D W rruter eo de
do koele w,jde I>:u Voor het bek, muoicipalltelt
tegon de korte, brede pILareD ,taAn Rudelid J R JacUon stelde ..oor, dat
twee banken, recbt tegeoover elkanr, de municIpahtelt ge.dagvaard zal wordeo
u'4;ev.ochte plek)"" om ID de gel18lD1 voor bet Ingebreke bltJven om b.t kruid Uit
7-lluuge stilte van <lie HrtkWlIlSO "vooo te roeleo Gettekondeerd door raad.ltd M
t..> ger.elsen J Weeber,
~1e1, IIlt.ronc>erllll( ,,~n ~IJn mOOl"'" Raad&l.id.Ie Voe etelde voor als eeu

bo<~lIItn I"'Hft de Pn.'lrl vool .an uJn amendement, dat de zaak ID handeD van
tek<>ncnd schoon v"rloren ..n l!Ct'ft het bet komItee gel.ten zal wordeo, eo dat bet
In dit op<Llcl!l "")Jl ,,",mktor IDlndf>r komitee nrr.ocht wordt eeo volledig ver
goed bewaard dan Stellenbo8cll Met .Iag In te dienen bi] de ..olgud. vergad.
bet b.nnenrukken der Brtt"" '_'haVln8 nng Geaekondcerd door raadsltd D
n>rdwfln ..n ,,,le d.. r k.~r:t.kten.tleke SWaDepoel.
g<Wpl. I'1nk voor stllk Er ""I'd modern De 'Joonatter eD raadaleden De VOl
b"O'bollwd S...anepoel, P,enaar en VaD der WeetbDI
" ... rom "genllk? DIt moJorn" past zen .temden voor bet ameodement, en raad&-

:tllt;!, nund.,.. ~oed a.an de ""rtl van de leden la<;kllOD,Weeber eD Erumul voor
be"one ... , bet land en ",]n •..tm~eer bet vooratel
"",rl emn h..t ond" In Europl\ kUil men De TOQrDU.. nrklurde bet alJlIIldement
lIog ,:;e1dlg<lbezw Iren opperen tegen w, al. aangenomeD
Rutloke htJl7A>n ZIJ lIJ]n of te "liDI -.oor Bnel gelezeD vau de IIChotmeMter te
on..., Illlldige Icvens,,""1JI"", IIli groto TamboedfonlelD, reuDlDg voorl8ftg..nde
pnrul'''' 'liet meer tnt de m.,..,t gf>\\one vUl de opbrenf(llt TUI een Terkochte
gebeurten.,....,n bebo""" of ZI) "'Jn te dookie Gelut geDotul_d worden.
kleIn, eli te ongenefehk Millr d"7..o De ..oigende proklamatielI werden ter
t"golJhpclcn kunnen III Z \ orat tafel gelegd en gelast te worden geDOtu.
\\orde.n fl31lgevoerd De oudfl Ka;ap'" leerd
htll7Rn "'Jn rnl!1' !>Il kod en p!:' Mlhg, No 66,..n 1907, die de .tato. van de
UItstekend ge<SCh:ikt 1"(){)r t k.lim wt weg vUlaf PnDs Albert naar de greozen
Het .. as dil" all""n de modOT.llcht van MOrRyehnrg "lUI hoofd 1 tot afdeboge

'llIlUler. t.Lut dl" ook "'1' de plootsao we~ veraaderd
ha.lr machtlgtl druk heeft <1""[1gayo&- No 65 vaD 1907, .ticbtlDg VaD wes
Ipn, wa.Jrdoor ......."'1 mOOIS IS .erloren vanaf Oudevolukraal Daar Aberd_ greOII
f.("!lt~.. n waarvan tan. aJl"...,n uo.g de al. een .fdellogs weg
herIOnerInK "orrtt bewaarrl In f010gT3 No 94 nil 1907, bet temet doell VaD
fl..en ell tekenl11gen afdeltDga ...eg Remboogte 'J1a Coll1landa
ptehier, hoo MN Trott..er kloof naar Kalk .... l

mE'<\rgemelJ I.tot>keen No, 111 TaD1907,deViatieen slUIting Villi
llIonlng..-q1beR-hrlJft weg over de plaatll8n GrootTIel en Paarde-

Z<lll<If'r d... chlJl' VlIJ) overdril",og kraal
op ,wh te t:lden, IS hot nIPt g;etnakk&- Clrculale No 1 van 1907, In zake het
lik de I!llItongewone ,ndruk VUl ""boon onderboudeo VIUI bruggeD, werd gelut
heul '"'''' te gaven, dl" rlO>J(IhUl... n op geDotuieerd te ....ordeD.
de nlHuVi'lllkomehng Illilken JIi,emllnd De -ven)&lien vali de kommandaDt der
k.'l.n 111el'n boterE' sbem.mlDg "'JD Il;f>.Kaa~ p"htle o..er mbeohteDlBDemll\&J
"eest om het mooIe ertan te ..""rderen Yellen ..erloren 81IPDdolll en ldacbteD wer
<l"n ik, Bestoven, "arm, moe, oyer den ter tafel gelegd, ea gelut gebotuleerd
het mul ,_-.ndpod tegen eoO IliI>t.e",nd te worden
Ill, d,,, over l~t ¥aid kwnro ""njlgen, De apphkatie TIUI\'il G Dlcker!.om een
r.,.,,1 lk, volkomen onbekend met de -u6kaat hew In Itaat te I!tellell een
gf'!>-ch.erlenls der",r plaats, er op mlln "lIIlten licentie UIt te Demen, ...erd over
'bIcycle' heen, e.n stuk voor gtuk zag Ik w0j!8Il1lllltoerekend'w "IttO Il;eveh. oprl,...,n boven biet gt>- Het venia« TUI de "'ll(illwpektell1 werd
boomt" "" teo slotte een !..ge WItte ,e~ eD geÏaat te ...orden llIOOtul.eerd
mOllr flee[ mljll vermoeienl' 11'.... De sekretari. rapporteerde, cat de k_
ver;:eten ,lruIr WM rUlOten ""h.aduw" nlll"Y1Dg, di. bezwaru oitnodigt tecen

Die tndrHk moeten deze hUI1.en wel de deT,atie ..an ,le .... g VIA 8peelmanuUlI.
het allereerst op de rou geblakerde bedell eIndigde.
rOlz.tger mwo Beeloteo dat de zaak onnrogeD 11&1
De oude Koloolste" bou .. den.lago worden '?Jl de TOlgende ..ergadering.

stel,en mUl'etD om de tuin, w...'ln.n buo Raad.ltd Swanepoel deed ....-k ..oor
hll1ten stond V U.JC .......... n ,\je muren verlof TUl ah,_,held 'fall de ..olgeDde
OI"t eenvoudig roob~, moor gnlvend Tergadering
'"" liJn III de "tlp ya:n <It, .;evel, mAt Raadalid' J PleDaar! ~ verlof, trok
t,v.... of meer kokette poort.l"" Woor SICh tem, "&II de ..ergacten..,
Hndsr ..n heten met de herinnerIng _n De beerP«rw. J.,ban_ Jacobul SDy·
kot ollde .~A.,rlaDll, bot waff.r 'lp. ~;~JI.cH:..::f1IeI:;:.:tl~ala IICho~ te
plllats v~n tuS8elll tWf'<' 'I BOIte December ll&Il

en met g_tigo boojdes m,.,rbruggen ~:~I""R.a.. betalJL"'- ....~ aedert
Mrs Trotter yergehJ1<t d,e mnr ...n en !'I'"" 11- .,-- ..,-

~rachbell ,,-, Olgen8óU'dJg met de de_tilm v.n de laatste YefK&daring, _.
strakke IDJrtJIJnen die OlD een tekAnl"i!; den·.&oed~bnnl -Werldieden, ,~letI, ()anJarvoD we(,
worden getrokken, om haar III te .lnl .£5 17e..Gd , ~erkliedeD, reparltie8, WIJ
t,en d ... _ ..1o'It'III8N "'eg, Ge, a. _!INlooT_Dr, ..... '
VlLn die mllren C1)11 er eveneen< oog do B lakraal fl 10..

sleclits welll'ge o"or )<~burg, kns de 91., • TUI der y 'I1o'f!g, ,
GO<'vernementa landbOu ...scbool der da. Kaa~ "'eg, £1617 .. , W. D. WeeDer,alen. tot 15 Maart 1907, .£66!1a., Beu·
K.aaplrolome, heeft er nog ., een fort Weet PnnPDg aDd Pub. Co., ad ..erWn·

Mell ,OiII<lalt, toen er gebrek Mn ~ tot 16 Februarie 1907, .£10
bou" ma.t.<n.",,1 Itwam, de eD" kolQDlst, De vo'«ende "kemDg werd ge.,_d
WI)nneer zIJn stenen onl'heinJD9 tocb al en gelul betaald te wordeD -A. P
Iud a.l te o.....t Illeer \H'", de anderen Tberoll,opUeklt:en TaD~uatie ltjlt £12
gelegen.b&Jd gaf met dIe III"ur "'Jn 128.
"'gPM te berstellen Op de2Ié "IF""'" da,. het groot~oo d",,1 d~r
muren verdwenen fdJn
Opmerkehk, d.'lt dle onde Hollanders

wlfs ,n ;...t droge en dorre Zmd· Afnka
nog aan bet maken' a.n grachten I -----------------
dAchteu

K.aapElt4d met ZIJD Herengn>cht IS
hiervan wel bet merk ...aardigsoo voor
beeld -

lAng voor Kaapstad bet. 'au" ener
I!tad _ begiJloen .... n te nemen, had
den da kolonisten &leh a.J voorgeeWld er
gracllteo te!hebben Heil WaB "&Il Rl&-
beaek die dit plan bad llItgotrer.kt.
Kaar "" grocbt ......,andde door de
stoffen die van de 'I>cr:; _rdoa mee-
gevoerd. Kn.bben eo pêdden onder·
mljllden dB (]6ftft en voltDOlclea ~
werk der vervonmn~

Het gevolg was 1a:ter dat de re~·
den UIt bet vun der Stel's hospiw.a.l,
dat IItond waa.r tan! de westzijde van
Adderl ..y.stzaAt l!!, over d_ door
natuur gedempte grncbt _r de "kan·
tIens" aan d-e aven1jde !ronden ....and!!!-
k!n, hetgeen aan buD "poedig herstel
,,",nDlln .orderlik.... aJ. e&a

t~t
JU.ar deoie II:tIIdl1tAl1,\...,.."FlI!!l.l<. "~'."""'~

Voor Hoest UIt de [,ongpIJP
Wooda' Gro\e

Pepermunt Geneesmiddel

IN MEMORIAM.

" VetJig IDJeSntI anneo ,.

BOPIDE LUCK,
(geb Gerlll1sbuy.)

Aprll- Plaata u Buttenverwachtmg,'
afd. .MODtagU,veeplfato
A B DE VlLLI#RS &; 00

2 Apnl - VlDk Riv""1 ahi] Bermoo sta.-
tioo, levende bav~ eO boerderiJgc
ree«i!Cbap

3 Apnl-Paarl, h.llIIImet1beleo,eDJI.
4 Apnl-Paarl, aandel~ en 10_ goede-

ren "
10 Aprtl -" ScboonebQfd Paardeoberg

afd Paar~ leveodt bave en 1-
goedereo

11 ApnL-Noorder Paad, VlUlten loegoed
GUTHRI.E & iHERON

4 Apnl _ 'Elsleekloofi' nabl] Ore) too,
leveo<'e bave eD grliiJen

A. JACOBSORN BENODIGDlO Apnl -Gamka., dUit;; Ladlaml tb I land
eIgendom

TROMP & L"E ROUX AA N het V Iktona Kollege
Stellenbosch, tegen 29 April,
lema-nd, die be ..oegd J.S, de pro-
fell80ren iD de moderne taleD
(N ederland8 en Dlllte of Frana)
b!'.h..upzaam te zIJn met het nazien
van de gewone stljloefeDlngeD eD.
een genng aantal lesuren ID de
[ntermediaÏre- klas.

Aanrang Salar"U £150.
Doe aanwek voor 19 Apnl bIJ

Ds. D. S. BOTHA,
Sekretans van de &aa.d.

23 Arnl -Melkspla.ata Plst.Plketberg, vaat
eigendom en 10688goederen

Een Modern ;Huilhoude-
lijk Me~icijn.

BILE BK..-\NB ZlJN~DE liEKEJU3rE
W\ nllLlGSTE'HtISMEDI

OlJ1'{.

TE HUUR
" IJ liJ-den beden t.n doge v",,1 d()()r

ouderwet.Bcbe. kw u.Ieu) maar nog ·n ol
meer aan ouder ...~e ptlleo De
run er gewoonten VIUlOllze vooroud.>rs
hebben " IJ t.egelm'P"rdig afgewend,
maar "IJ hebb"" n4g llIet gebeol de
ollderwetJiclle pillen \\'erzaakt die boofd
mkeltJk sa,meo.gesteld ZIJn UIt ruwe en
,ch.erpe IUlUeraJe ~fen

De oomgsto mod't1J8 medlclJlI, dIe
verkeerde methodeN 1yan het verleden
vervangen heeft, Zljt} Blle Be.lns "Voor
gailv.ucl!t, f'en ber~mtd l!ul&lnlddel,
wJens voortdurend en ,,,,reld bekeDd
succes {'('Il ken(Je!eK.~ van echte ....er
U)en.te IB ;

Ouderwet.scbe Y'~lcIJn"n voor de
J1~ eO lever ...:t.fe'l! bijna gere~e1d gt'>-
ba.seerd op mercurt't, een kr""htig en
afleidend mlller"a), FO m..rkhare of
scheuiiog ..erOOf7_'uuq. en op bet. krat h
tJgste l,chaam ln\ retjct al. bet I(en>golt!
wordt gebruil<t tp ZIJD bost w ...rkt
mercurius In 00 ""Ij! medJ<iCbe Y'O'I'men
,loor <>en onn""mlrl~ko UCtlVltPlt ""Jl
die mnag en ~~'e<r ~ for{)CIPr~n, PO IDflt

ecu llIet Ulthh).eq{le t"rugkeer t<>t-
grooter "",,,\.."i.e, en ~""n 1I1vl'etend ~
root di .. bUIten be,~tJDII; b005,,,,r{hg IS.

Bile Boons he-vattim geeu ..-poor WH'
eenige Jll.lnerale meiticlJD ZIJ "'JIl Re-
hool pillilltaa.rdtg en~ .-.lJD-mo ..ameng<>
stold, dat ZIJ ,..-..cIlt", "",ngen","n en ge-
nw,kkehJk werken ;jDI.tlllrt vnn nl de
aDdere Plllen eD nii:>d1~IJnen voer "'"
lDIlltg en lever, Z.IW Bill" Bf..:\ns \{"r

vaardigd om de zlll"ere nn.t.uurbJke
werking van deze I:)elanW"'Jke orgn.ne<!I
te bevorde-ret1 .Qoor knleh'!. \ an tle
d.eugdelljke planl.aia dlj!e (>1tro.cten d,e
hallr ultslmtend-e prJnclpe .~jn, veroor
zaakt BIle Beacng efn versterkende III

vloed op 00 afschq!d\l.nde klieren vaD
de "'....g, je.or en; 'Dwendige deel"n,
en hersteld 1.oor100lllle natullrhjke orde
on verdriJft IOwontge .ao....clIlO

B,le Be.all'" kunn<\01 bij nil" m.Nl.iCIJn
vorkoopers en ,.-fnkehers verkr~
..orde-n t~E'n Is ~~d pH doosJC, of
38 9<1.voor ooll doós, <1.1-8 driémnal w0-
_,,! B"""os b<wM; ]\;eem (!eeD on-
nlna.kS<'ls aa.u, niet 10" n"t zoo good
""-" Bil .. Benns

Somerset Strand.

GEMEUBILEERDE" COT-
TAGES," prachtig gelegen Daut
aan het .. Manne Hotel," aan de
ID80lvente Boedel van N. E.
Loo USER behorende, heUl] voor
ep.n bepaalde tIJd of bIJ de maand.

Zeer lage huren aan goede huur-
ders. Doe a&nZook uf bil de heer
Loubser, MarlDe Hotel, So.menet
Strand, M Fa.gau. en Markotter,
Somerset West.

P. D. CLUVER, 1.. Provisioottle
H. A. }<'A3AN, I Trustees.

&merset West,
28 Maart 1907.

HEROPEND.
"L'I'"r', lari., 80t,I/' S•• trIIt

Strud.

HET bovengenoemde mtmUD-
tende Hotel, pra.chtlg gelegen op
bet Strand, 15 laeropend. M.ooie
Balkon. Luchtige Krunem. U lt-
~zochte dranken. Tennen da.ge-
J.i.b, wekelikB ot maandeliks, zeer
billik. Doe aanzoek bij de heer
N. E. Loub:!&, Somerset Strand,
of Fagan en Markutter, Somerset
West.

}'. D. CLUVER,} Provieionele
~. A. FAGAN, Tm tee..

Somenet Weat,
28 Maart 1907.

DeWijnboeren en Wijnhandelaars
Verenigmg.De Tuinie11l Almanak.

--r-
(Door de beer r J Hofmeyr) KENNISGEVING

,PJl,IL
EEN VERGADERIN G yan de

"Wijnhoeren en Wijnhandelaan
Verent.ging' uI gebouden worden
ul de T 01VD &11, te Somel1le\
West, op Vrijdag, de Sde April, te'
lCl.15 ure T.m., '*aJlneer 8Omm~
van de Lede.n Tan bet Centraal
Uitvoerend Komd;ee de "erflll(l.eriug
lullen toespreken en verder-de doef.
einden van de Ve.reDlging zuUm
wtleggeu, en om de namen n.n
degenen dlll lid wensen te worden,
op te nemen. Ane Wijnboeren
nn Somerset Weat, Helderberg
en omt!treken worden wtgenodi.gd
deze ve.rgadermg bi) te woneD.

H. LOUW,
Sekret&ns.

noom

-.VaD het begm dllzer Dlllaod kan men
Dien zaaien op lichte grond, en In
droog weder m~n dezehe rUIm be
waterd worden ~ Wortelen, r.peo,
rammen, erten,' charlotoon, 11'10

terslade, spJt:skoJi en aarda ppeleo
kunnen Dil nog ",.n Kaapse zaad ge-
_,d en geplant .orden Kaapse blet,
knolkool, seldertJ,~ hloemkool "n ...1!;tAt
wor1lelB kunnen iedurende de oorate
helft delliBr m8-&D<IgejllAnt, doch niet
gezaaid wordeD Jt&dIJfieD en spInUIe
...orden het gehelt Ja...r door gezaaId
zolang de grond ,ooht,g genoeg IJl

Voor aard&pp"lm~ren moot DU!n dte
verki_D ...elke ~et tt, rl1P scb1Jnen,
dau men "'!Ddt, dat delll!lllvede literate
planten en de ,,,,"rete oogst oplev ....
ren Op deu tIJd moet men tio voor
keur ..a~ OODvr~e a.ardappelsoort en
goade gebotte mpe:rAn geven mn de
lUe-lrte 00 ...ennIJ~D, dla 10 Julle op
bet ergst... f

In Maart en Apql kom"" d. IUlun
ln bloemkool ZjJ worden gemakk&-
hk gedood, door i.-at t.ahakstof op de
bladeren welke, "'j hei.<lek.en In

strooieo DIlar "aar rede rnlerpo de
bloemkool en all(~re knolsoorten ver
olel ..n,-Iebl dat nogsl dll..-WIJls ge-
benrt, w.r de gTQnd oH'rvlocclJa.g met
Vert!e mest bem.es~ wordt-mootRll EI)
geva.Dgeu .. orden! D,t geschiede door
een ood bbk met 'ISH,llon en gra-
ten 10 de '....Uen, maak er

de mteren zullen
lto.men V..t of

,,,.n.,,,~·t. worden <loch
beter
de zo p.ccr gf!wllde

moooon de
diep In

_n eUca.ar geplant
de plaooon tamehk

hoog

-nJ:~."".LJ:~ KoeUontetn,
persoon die
waterToor

zonder ZlJo
......·vn.an Al worden.



"

(1). Dat de -applikatie nl., 'de· k(ll8·
misaie van de jonge.Ds bugel Illlb<lol om
~ier jarr •..b bomen 00l te' hakke.D Tóór.
de rueuwe schooigeboU1l'en niet toege-
staan zal woeden. .

(2). D .. t tl&kere eigena.r vlUl' l-.ud,.
grem:ende aan de Ji.:erste Rivier, .an
de oostlajde van de 8tud, bekend r-
maakt z..t worden, dat lUJ \"enmtwOOt'-
delik gehonden sal "Grd"n ..oor au.e
schade, \'erOOt'_kt W"gt'DS het ver1FlJ'
deren VILU bomen en bo8je.8 .... n· de
oever dor rivier, "U wuardoor de oevers KantONl"á.;.
verzwakken. •

z7 MAART,1901, (:J). Dllt de koutrakteur grote kWaR' ~'1'. ~"a:~t..

.. d. I. d titcit.en grt1is geplaatol h.ad op de ufo •..::=========t::::;t::::=~==~::;:a;~~~i(l;:~~~~;,',
7 9 " 7 9 !.Rding, plu.t"., met het oog op een
13 9 .. 13 9 noeg begin met. het grui...,n ""lL' de
o 0 " 0 0 .trateu.
37 G ,,37 6 (4). D...t een applikatie om eeu w-
O 10 " I 0 ""rij in And.ring..,;tmat op te richten

I
? 0 .n 0 w..ru g~-I,~lll~urd, mits d..t de :Tt
~ " ... """'t'ov2 0 :t 0 .taaude w""serij in 00 buurt opbou t

e 2 0 2 te be,t ..an.
1 9 2 3 De ru pporten eu ua nbevel ing.,n .....r·
• 6 5 0 den a.illgenomen.
2 3 3 0 Be.loten :- ..
3 0 " 6 6 (1). D"t g,wll ",'rkoping plannen nn
3 9 7 6 oud .. rVl'·rd"",lu.. eigendOinmen sullen
1 6 2 6 .angeoomen of goodg ekeurd word~,
o 0 " 0 0 t.'nz.ij do straten en .. ij-riolen !!lijn Ir'"'
'0 6 6 bouwd, gegruisc.l en gooracht ill ""0

behoorli~ .. st....t tot de voldoening un
do r ... <I.

(2). lIat raadsled~ Krige en Clu-
.... 1', die bet burgem ee stera kongres bij.
gttwoond 'haddeu, ·bedankt word6n voor
hun dienst en,

(J). Dat eon . kuntributie nw £20
aan de .publieke ,bibliotheek gea"·,,n
1-al 11'01 deu.

(~). I""t •.ek~re k"lln~sgeving8borden,
di« uun bOlU61l gespijkerd :lijn aan
de zijd.. ru 0 de weg, lopende nAar
Coetwuburg, verwijderd en up ,,·nd_
plpkk"fi gepl_tst zullen worden.

(5). Dat de "eh,.le raad de l.iggiug
voor du voorg~telde r{ltServoir zal in-
'pekteren op \'rijdn.g, en dat oe beer
Nte w ,,"" uit.g.'nodigd zal worden tegen-
",'oonlig te zijn.

(u). H"t park.komitee we,rd gelast
om Peil ~('helna op te trekken om ll-e
st ..d t~ verbeteren, door het uitlegge u
,.,HI publieke ..... ndelpl .... tseu en bomen
te planten, eli dat, de ""na>ten van het
'ïctori" "oU"i'I'" <le koUeg~rn8d, de
kUnl_U1issiu~ vu.u de Bloemhof school en
het Rijnse instituut. gevraagd sullen
worde" om m ede te werke n in de ,.. al.,
en dat ti.. afdeling.-raad v",."AlCht wordt
0111 [,",d,,,,, up he t !; voor <£ st e I... l
te kontrihll~rt'lI (Jm\homp" te planten
op be id e zijden van de Banhoek weg
t ot d .. junktie vun de ld .. ~ Valley weg. .

\,pr'l'hpid"uo brie ve " ..·erdeu g<'laSt Op WOENSDAG, de
om ~Iq,ot 1I1f'.(>rd t (\ WOrdf'11.

'f11.'(~" I!JOII"-pliJlll1llll wprd~n g(llpas-
foW:"t'rtlen M':l ua n tn l n·keningt.-n gelast
om br-t na ld t~ worth~n.

V""T jaren geleden werden Kaapstad
~.. '". jI:On"7.lDg..n van ~eren kw .... 1 door

O_n (goede) prima Doon'. RugpIjn ~Ieren Pillen in d&OIIe
600 lb. en meer .. , 10 0" 12 0 kolommen ~egeven, zoo ;. bet boel DIl-

Koeieu (goed) 4501b. en ~uurl!jk, dat Kaapstad nn VTU.~ mu:
,meer... .., 6 0 " 8 0 ZIJD ,he genezingen, ...aarvan wij

Kalveren... clid per lb. gealIIcht maanden geleden lnzen, voortdurende
Vars en. 100 Ib.(lIChoon)3(I.~d. p.lb.levend. gene:r.m""" geweest?" Zijn de bOnD

:£ I. .£.. 1"I>D. ons nog gezond pil Een antwoord
o 12/6" 0 14 ~ KI\I1.~ wonit biermed8 op dieIl
o lG " 0 18 belangrijlren nnag gege ..en. op 00 5de
o 16 0 18 M!\a.rt 1903 7.side 00 Beer J..hn W ..ber
o 16 " 0 18 :mn Ingram Cottage, Diep Rjviar:_:
8 0 " 9 0 'Ik hen v_rt.tg Jaren oud en ik wa8
10 10 ,,25 0 in dipnot op de Kaapstad' TraDl1regaD

.. , 10 0 ,,25 0 voot' 25 j areIl al. smeerder. Voor eie
_.. 1Q 0 ,,17 0 l"atste zes jaren leed ik n-eeeelijk aan

nl..ren. kwa".1 en pijnen in mijn rug;
t"l1 mHl.te Ik had pijnen in mijn ge..
heel .. u rug en !h~~d. Ik was _ p;e-
kromp<>n ""'n d", P'pl, dat ik nauwelijks
loopen kon., en al. ik llOO ver kTam
Ol? to gUn 'ljlt..,n, leed ik Vf>J"1!(lbrikktl-
hJk "m WeeT op le komen. Omtroot
drIe p.reo g"ledPn 8Ukk...lde ik 100 met
m 1}Il rug.. dat ik met een .tok m~t
loop"0. Ik rnadpl~e dokt.e.n, bei'dO!
In 1\ .... pstAd ..n Wijnberg, IlJAAr geen
.... n kon mij gezond mak",,>. Omtront een
IruuLnd geleden ....erd mij ·.g9l'1ldlen om
Doa.n·s RI1!Wijn Nieren Pill .. n te pro.
"-'rNl. Dadelijk nada.t ik re ~nonren
hnd ~ ,k verlichtinp:. lk p:elmrikte
.... rel..... lwt doosjo 16eI!. en ik ben dIm,k.
bAAr ti· klmn"", Y~en. dat ik nn ZOO
g'~ld b"n, mt Hl mijn mencfuu ver-
ballAd rujn. 7,00 al. ik eo .. eer uiUie,
..n mo !!ezon<l ..n bedrij..-i1Z ik ben. Zij
denken du~ 1k "r veel ~er uit Eie,
~ de~hJk hebben Oo&n'8 Rugpijn
'III""'" l',!1pn hnn....n: !Z'fldaan. Ik beb
"".n ~ jO(eloof in doeze pillen _ ik
"".",1. dat ik door hen ~n ~."
']'w ..... jflJ'<'D ..., t~ llUlMlden lAter. op
do 1~ Mei 1905, .chmef <le beer We-
ber: -"Ik ban ....rblijd te __ n, cJt.t
Ik D".p: !!:QPde g<'wn<!h"id ~niet. De pij. Voor.erdere biesooderbeden omiren' Vrscb'- .n p-.regeldeD nDCfe
nen In ml.rn "'g '~.)D met, m__ ter1J!!;' • men zicb w&
~om.,n Th be? ~ dlliml.igheid in
ml}ll hoofd 00 miJn eetlust is goed. Al GEB. 8UCKNALL. STRAND.TRU T. KAAPSTAD
" mijn w'Orlr hIj hM. Trom Stat.ion bil.__ ---------------------------
Wijn""'rg. ......ar ik dM! nachts 1N!Ik,
z",.",r, toe h bn ik bet dom, zonder
"nig o~em"k, roonJ. mij voorbeen kwel.
d",. DlI4lI' i'k Doan'. Rogp:ijn Ni_ pil-
l<m 7,00 boog waardeer, kunt gij u niet
daarover verwo~1'l'n, daar ik 7lOO gedt ...
r4' de l"f dlHlTVlllD uitspreek." Rugpijn
IS <'0'" WllJU" t-sw van nieren 1nnaI,
wn.nt 0'" pijn komt wemlijk niet "ID
dE> ro". m!Ulor van de .Ueren, die PreCieI
in 1...1 onderst", ~te ""'" a.. rug
!lijn. De pijn wordt, v~ dool'
unn ... wIlT en aode.re ~11, die
n.i(',."n druldcen en bin&dlM-en., en
dat dl'W ~-erW1~ ,",rplaatfit
pi nooit ~wnd ...ezen. n-n,'s A._'''''.
NIt!fem Pillen wordan ..... lroebt
n.Jlie apotbeke.TB <'11 'li'"Ïn1relien, of direct
van do Jl'oster.MeCle.llan 00'., 58 ~
stra.,t, KBaps~ (p.IL BIJ8 1297), pnJl
38.. ,Id. ~ cloosJe.

'.

(~f'!!t'n Vt'nlflTf'I wprk1.aamhedfl'n ...an
j.!pwj, hl aRI\ O(loorde· T.ijnde, ~ng 0'-
Ultt'f"l.

Een Antwoord
Kaapstad.

van

:STRAAT io, n, i4,
KAAPSTAD.-r--------------~

Allea wat' goed ~ bi ',pri!Da: Mitldáme.
ia gOOonoentreerd iD BOV.iL .

Er il .techta' MD BOVJuL.

APPLIKATIES .WIeo door d&.
ood.... keade wordea ~
tot d•. IMe April 1907t TOOl" de
.bet.rekkiDr T&D Oudenrijaer der Al.
&hool te Nie."erusi TaD.af Juli.
~907 kwartaal SaJaria £90
Ja&r ex Jogiet, en.. Ap~
.~ tea mm.te het PT3 of
School Hopr Exaaien a'fgelegd.
"'bbM.

Op Jut,
P. A. VAN Zl,JL.

School Buda KaDtooI'
VaD'"Rlr.tjDldorp. '

8 M.a&rt 1907•

De gevaarlijbte vyanden
VU lilt lIenschdom.

•JamlRl". dat liet niel coe<!
doenlijk is, de vele soorten microben,
die ztch In den mond schuilhouden
in natura te vergrooten. Menigeen,
die niet begrijpen kan, dat net
onvoorwaardelijk noodig is, den
mond, en wel dagelijks, meI een
antiseptische vloeistof te reinigen
en te spoelen, zou bij het gezicht
",an die microben, een zoodanige
walging gevoelen, dat hij zonder
dralen tot eene antiseptische mond-
Terzorging zou overgaan. Tandzeep
en tandpasta alléén zijn voor eene
dergelijke mond reiniging op verre
!la niet voldoende, daar juist die
vergaderplaatsen van vuil, zooals
bolle lde<ten, achterzijde der tanden
enz, onaangeroerd blijven en deze
behoeven juist, dit is duidelijk, bet
meest eene geregelde dali:elijksche
8IOndreinlging.

ARKTBERICHTEN.-JOIJ:.A.NNB8BUJLG ~ COM·
OWIUON ..Nl) BUlLDmO

OOMP., L!'D."

Zemelen, p« 100 Iba.
Gent, "163,,
"groen" 100 bdU.

Bonen per uk 200 Ille.
Boter per Ib.... ...
Bedding per vracht ...
Kaf per 100 1ba. net
Kool, per ak
K.mden per IItnk
Kieren, verwe per dos,
Koloniaal "
Voer, per lOOlhll., lokaal

" " Koloniaal
Hoenders, per nnk •••
BrIIOdhout, per lOO Ibs.
G-.uaen, per .tuk
Kalief koom, per 200
'-"'lb. ~ 8 3
L~rtl~ groen, P lOObl •.". 0

per 180 o 0
3 0

OP F..L'I; VRAAG "AN KAAPSTAD.

Op laat,
J. C. LOMBARD,

StadAklerk.

(. -,_ l

8 9
6 3

o 0
2 I)

10 0
Il 0
6 0
e 0
• 0

10 0
6 0
o 0

Il 0

7 6

lb8.
ManQ& " Il

Mi"li"", gele, per 200
lb.

Mieliemeel, p. 180 lhs.
UidD, per 125 lb. Kol
Limoenen per 100 ...
Varkem, perlb.levend.
Aardappeleo, best pI.

lSO lbe. •••
n gemiddelde ...

Zout, per zak 200 IL.I.
Zaad.h,,~er per uk

130 lb ......
Kalkoenen, m&Ilnetj8l,

per Ilnk
Kalkoenen, wijfjetI,

per stuk... •.•
ra blik, geeneden, per

lb.
" rol, per lb .•• ,

Tarwe, per :.lOO lba, ...

,,10 0
9 9
8 0
o 0
o 0

,,10 6
" (j 0
" 0 (I

BELANGRIJD 'VERKOPING

-
]

t 2
Il
I

•

\ ~

twijfel is dit alleen
lIIOIelijk door een mondbad. Men
bezigt daarvoor het beste het Odol,
daar dit het eenige tand-en mond-
reinigingsmiddel is, dat volstrekt
antiseptisch werkt

Deze wetenschappelijk
bewezen zekere werking berust
voornamelijk op de eigenaardigheid
.an het 0 dol, dat het in de holle
Idezen en in de slijmhuid der tanden
dringt en deze in zekeren zin ver-
zadigt. Terwijl alle overige tand-
reinigingsmiddelen slechts gedurende
de weinige oogenblikken, dat men
den mond rein igt, werkert kunnen
laat bel Odol 'een J."\tiseptische~
voorraad in de slijmvliezen en de
bolle tanden achter die nog uren
lang nawerkt.

"Il 0

,,15 0

MunicipuJ Kantoor,
Tnl~

26 Maart 1907~

li Maart. 1907.

li 6 " 4 6

o 0 "o 0
o Q

o 0
o 0
o 0

KIMBERLEY.

• J{r! ~It." Od,): .. xr dr al'u-n In dl bd#It~#
witlw pafrrKflac~n.s "r(~cht. t;;roo~ flaCON 2/6,
tI_I/6.

[V&Il de heren Jam .. La1l'TflD()O! li Co"
Bpkt., Produkten Agenten, De BMr'.
Weg, Kimberley. PoetbIll soi. Tel.
&dr",,: " Lawrence. "1

:/9 MAART., 1907.
•. d.

Zemelen, per ... It IOQ lb. 7 0
Gerot " 163 lb. 7 6
Bonen, suiker, per zalt

203 lb. ... .., 35 0 ,,40 0
Bonen, Kaffer, per zal:

203 lb. .., ,,, 25 0 ,,27 6
Kaf (Kol.), per baal... 6 6 13 0

Do. gaperllt, per
lOO lb. .., 3 3

Voer, per I~ lb. (goed) 5 9
" ., (inferieur) 3 0

K&lIer koren, Koioniui,
per ... It lOO lb.

Boormeel, onguift per
lOO lb. ... . .. 21 \) ,,2:.! 6

Boermeel, gezift, per
lOO lb .. ,. . .. 23 6 ,,25 ,

Bloem per ... It 100 lb. 13 6 ,,14 6
Gele koloniale mielies,

per ... k 203 lb. ... 10 6 "Il 0
Wilte mie.rea, Koloniaal

per ... It 203 lb. . .. 10 1\ ,,10 6
Gemengde mielies 8 ti n 9 0
Wil mieliemeel, O.R.K.

183 lb .. ,. .., 11 6 ,,12 6
Wit mieliomeel, Nat ..1 14 0 ,,15 II
Haver, KM!""" per ... k

150 lb. ... .., Il 0
Lucerne per 100 Ih. .. 4 6
Uien, per ..... 120 lb.... 4 i
Aardappelen oor tak

llil It., • 4 6 ,,12 6
" lokaal di.t. 7 0 ,,14 0

Tabak, per lb. 0 6i" 0 7i
" n (inferienr) 0 2 " 0 0

Kooru, per zak 203 lb. 17 0 ,,20 0
BOler, per lb. «e ... ). 0 Il 1 2

" (2de swaJ.) 0 9 " 6 10
Eieren, per doz. 1 3 " 1 :t
Kenden, per .tuk 2 0 2 6
Hoende," " 1 6 2 3
Kalkoenen , 5 0 12 0
Ham en .pek, per lb. 0 (> Q 8
Zout, per ,Ak 2 9 " 3 3
Noten, per lb. ... 0 6 0 6
Gedroogdeperzil<en p. lb. 0 li 0 6

n "briltozen" 0:1 0 6
Kalk., per zak ... 3 6 6 0
Appelen JX'r kigije 1 0 3 6
Drui ven per kistje cl 6 2 0

., "m.ntje lG" 3 0
Pruimen, per ki!!dJe 1 0 " 2 6

" per maodje 2 0 7 6
Peruken, per bAdje 1 0 3 6

" per mandje 2 0 6 0
Pereu per ki.tje ... 1 6 8 0

" per Ill"nd Je ..• 4 6 9 0
Pijnappeleu, peT doz.... 0 6 1 3
Kwepers, " .. . 1 0 2 6
Spaanapek, psr doz. ... 0 0 0 0
\'iatenll('lf'!\ TIen, pn dnz 6 0 :: 20 0
Tamatoell, per kislje ... I 0 :I 6
Kool, per doz. ." J 6 7 0
Pompoeo.u, per .10:%.... :! 0 7 0

•. d
7 3
12 8

... Mijn ró'htgt'll().r)t werd gyijs, t.oea
\.ij n.aIlWiljks twintig jaar oud WH.

F.:ij pro!>""'rJc :>11,·s, ...,.t hij maar kon,
om zi; 'I h,.,.,- Je natuurlijke kleur
terug hl g'P,\('::J. maar ,Dl·ets woo bat.en.
Toen hoorde hij n.n

4 0
6 3
4 0

9 0 ,,10 6

'A1Jer3
Baar- Versterker
• begon het onmidrlelijk tel:"bruiken.
aiDnen weinige ... ken had .ijn haar do

oatHurlijke klenr ge-
heol temg gekreg.",
eu de schedel ....... g ...
heel van moa gezui-

1:/ 6
:> 0
10 0

...erd."
Wij ontvangen 1'{)orT·

dorend brieven, be-
schriJvende de vnor·
deelen verkregen d,'nl

het gebruik van Ay"r'.
lla"r~ \' .rsterker en
B...'U1gf'vt:lode boe S.r1l.('-

lijk heupl ...e hr.~ hlar
_~:&:;;'l doet groe ien; eo bv"

bet de kleur terug'::;._'(i11" breoj:t en roOS ver .. ij.

dert, 2.ooals in het b,neo aaogebulde
18""'1. Wij 1.ijn er zekpr VIlD. dat Aye".
Baar~Ve~terker II veel Toldoeniog <liJ
r·no. (Aye,'s Hair Vlgo,)

Oep,.~p.r~,.d dOO'f'
... J. C. Ayer di: Co., LttweU, M... , V. A. A..

AYE~' S P1UENg;;;;n Galacbtl,beid.

, )'

BL.ACHTn ...

"

I

VAN DER PUMP'S

Co NOl TIE POE 0 ER
¥OOR PAAIIDOI. Lammeren, 30 lb. •••

Hawel., 38 lOl 42 lb ....
Kaap"" ""hapeIl (good)
Kapate", (goed' ...
O_n, trek ."
Rijpaardeu ...
TrekpaardeD ...
MerriBll

HHOT PU~Jjt~ mOE TE'~6.
HOUDT lE IN GOEDEORDE.

oon DE MAAG 8£1fOHD nuu.
ZUIYtRT HT BLOED,

SElEEST UI£8006 lLOYU,
SETII'CLLfN 8EftE ••

HOEH EN I.R~E.U.
Tinu.ell ~Il li, • - 00 1.,· JX'r 9lu.L
V~nlllUa.a! bl) 1\.»", AP'J"ibf"k!:n ,..

W,'JIkr;I.·p __

OPMERKINGEN.

Kr valt ~een .. randering te konstateren
teL op~l('hte <all prijzen viln graaD Enige
parUJeu op de markt beb!."u slecht. de
prijzen .. in on. r.pport genoemd, bebaald,
e'u er 18 taDS geee []eib";og te 'r__l{'8peureo
van e~n verboging in de prijzen. O~ 27
de:.er "erd """ b'fote boeyeelheid fiJlelie-
meel door de afslog", .erkocht, waarvoor
• le~bte Ills. :ld. tot II •. Gd. per zak be~
t""Jd .. erd. Rezigheid i. zeer .!ap Slechts
de.be"l" aardappelen worden tegoo redelike
pn)""n verkocht: het gaat moeilik infe·
neurs teYtrkOf",n tegeo enige prij" V",'r
droge uleo 18 er eflu ~oede mark I. Vrij
i{lote VnOrTllan pilllm,"e.e. Boter is ietH
hoger. 1.;06<le .... ag uaar werkelih ve"e
e.eren. Puike vruchwn behalen goede
prijzeL. Gut>de voorraad groeoten Geen
verande ri nh io levende have mede te
delen.

ZIJ HET KF..sNELIK a.sn alle~
wie het mage aangaAn, dal,
nademaal. overeenkomsti" met
zekere petitil", door zo:at 48
belastingh€taJeri' ondertekend
UIl Je :'Ilunicipalikit v~
.Gre_vtun, gedal(,f'rU de .'Jue
September 1906, en \'erder
een p~l}'lieke verga.lering va~
bela!'tlDgl,ctalcr~ en inge-
zetenen. van het dorp (freyton,
beh()()rhk bijeengeroepen en
~eholldeD op de 17 de dag \'an
~eptember 1906.

Hebh€n wij, de ondergetekende
K?mmi."ari~~<,n ,aD de Municipali-
t.elt van het dorp (; reyt.on, in het
distrikt Cale,lon, Jt' eer tt, ver·
zoeken ;-

(1-) Dat. IIR datum hieTl'an, het
gezegd tl0rp Urn-ton mugc "'ekon-
IItitu~ en bellchouwd wunlell all!
een Municil'aliteit. onderhevig lUill

de tJe.pallllgell \"~n df' Municipale
Wet van 1!'I~:2, In pl()'lll~ van en
onderhevig aan de bepalingen van
de Muni,'; pale Wet nm 1836
OrdODDaotie ~ 0 9 a!~t('genwoordig:

(2.) Dat bet lfctal leden toege-
Idaao aaD de ge7,egde Municipali-
wt ze zal. zijn.

Oedatecrt:! le ( ; rf)·ton, deze
15ate dag VRU Februarie 1907.

C. A. GROENEWALD
V oorzitte'r,

Greyton Municipaliteit.
en 48 Relastingbetalen .

f)p v...r~adt-'nng vali d,· rMd ,,("rtl
~.,II(,,,d'·1\ "I' ri.· Wde 'taarl .191),

T""""",,",oorid!(' rs"d.I..ot'u W. A.
"'I!CP, H. P. Hh..ph..rd, J. Rnl1f11J', .,.
II. CI""~,,,n,', \. M. :-';""Itrling. P. lJ.
Ch,,·,·r. ('. F. Hunl

D,' .,I!r~(>'rn~-rt~r f'LI ut\ hfl'('T Holm
'WfJ4rt-'n ar\\'~'\zj~ 1Ff'gf"n ... HngflStold~ld.

H:.•,,<I~lld W.. ~. 1\ ri g.' nl\m de voor·
".lt 1f'r ....tn.'·! In.

Dt' fln ...lflCiêlf' "tha.t tot dl-"·l()d,.. Ma.art
('11 ti" H"n-lngf'J1 \'":tn li.·· muniaipnl('
~1IJl4'rI11t.f"lIdtfnt. ("u gel.ondIH"ids.in!\·pek-
t,:,ur \H"rdt>n tt'r t.aIf'l gpl~d.
nf~ v,'r-..cbilll'nrlt:" komitlPe.9 flverbno-

dlgdt"n ",,"·hrift,.,~likt" vf'lNlap;ell t)1\ heya,..
t... n :t.;\11 t-n T"spportcerde int era l i (l,

• 1, volgt:-

U.t iH met diep leedwezen, dat wij het
on:..rhJden \~&ll onze Mnr. James Lawrence,
L. W. V., moeten bekeod malteD. Er zal
echter 1(""0 veranderiog in de zaken der
.ruaat ... t.appiJ plaat. hebbe .. , en de J.ezig·
htHd zal caiH gewoonte wordtm gedre'fec.

8TADSRADEN.

TE
Malmesbury Afdelings Raad.

TENDERS.
DE oodergetekende, behoorlik gelut door de Tmatees in de tu..

solTentAlBoedel VaD JACOBU8JOBA.lI.B8 Sw ART, 'f'IIIl Hoeko, in
di8trikt Ladismith, zal Toor publieke mededinging aanbieden

Kostbare Land Eigendom,:
KENNISGEVING
lfdellDgs Raad, Bredasdorp.

Schoo~ KENNIS geschiedt hiermede,
d&t bet bet voornemen ill T&D de:Udelinp Raad T&Il Breda8d.orp,
ta tenaen Tim Sektie 5 T&Il Wet
13, 1906, om aa.nzoek tAl doen bii
Zijn Exoellentie de Goe-rerneur Qla

JCOed ~ ke~ ~ verhuring na
Cl. Qriefontem UIbJpa.nning, groot
omtrent 160 morgen, gelegen ï...
Wijk I, in ruil Toor een.tuk land,
groot 320 morgefl, gelegen op de
pla&ta Naehtwa.cht in deselfcle
Wijk. Voor verdere bieaonder-
h~en, met betrekking tot het
eigendom te worden Terhuurd
kunnen Terkregen worden a&n het
Kantoor T&Il d.e Afdefutgsrud
Bred.-iwp. .'

op last,HENK,
Sekretaria.

Op last,
A. L. BRODZIAK,

Sekretari8

Riveradale,
27 Maart 1907. j

l

J. FRBD. EKSTEBl',
I 8ebMan&.

lideWags Raad Kantoor,
Bredaadorp,

15 Maart 1907.

---------------~~------------
Ladismith SQhool Rw

Afdelingsraad Kantoor,
Malmeabury ,

28 Maart 1907.
HU.SRIVIER A3.

___,;..-
WEET GIJ

------_. _._--._---------
.~PPLIKAT!JlS voor Onder-

WIJzer of Onderwll~erell voor boven-
gemelde School, ~legen 6 mijlen
van Calitzdorp, ~len ingewacht
worden tot op IJ: April Salaris
.too per jaar. Wjerbaamheden te
worden aanvaardi indien mogelik,
bij het begin tan het volgend
kwartaal. App~ik,.ties met kopieën
van getwgscbrifttn aan de onder-
getekende te wOrQengericht.

1. .i. MARAI!S,
. SekretarÏII.

LadilDlit~ ..
20 Maart 1907~

'VAA.OII

•

lrdelingsR&a~Hope Town.
LIJN, . -

KENNIS wordt Illitll deze ge-
geveD, in termen van Sektie 152
.. n Wet 40 Tan 1889, dat het het

STOO....BOTE'" voornemen ill Tan de Afdelin.......il
.lIJ, J.~ van Hope ToWll, om bij Zij;E;.

celleDbe de Goeverneur aansoek te
doen om Terlor de ondel"gelloemde
wegetl te sluiten, t.w. :-

1. De weg, lopende VaD VltJtfon-
tein, oyer de plaat! Pretoriullbabn
naar Knapdur.

2. De weg. leidende Tanaf de
weg Daar de PriNka gren.., opJde
plaats VaalkoppieA, tot waar bij
met de weg van Hope Town naar
De Hoek: samenloopt, omstreeks 4
mijlen in lengte.

3. De weg, lopende van Blaauw~
boschput, OTerSpringbok pan, Sub ---+--
I eD II naar Driehoekepan, een VOOR Je .&ootjc8kraal A3
afstand van 3 mijlen. School, een Priócipaal, Gecertili·

4. De weg, lopende van het woon. ceerd. Holland. en Engels verent.
huis op JagtpaD naar het woon- Muziek eeD aanPevelin~. Salaril!
hui. op Springbo~n, een af8tand !-60 per jaar ~n vriJe lt~t. en
Tan omstreeks 3 mIJlen. lDW?D1Dg. Een; spoorweg 8Jding
.5. De weg op Middelplaat8, nabl} het wOODh~8. Applikatie8

leidende vanaflde weg naar Stoft'e}a...mlle.n ontvan~n) worden door d.
hoek naar Zoe~at, een afstand van heer P. D. deWe~, Boontjes Kraal
omstreeks 3 mijlen. Zending ~iding,.: niet later dan d;

Een om de Terlegging van de lOde Aprll 1907·:i
weg naar Prieska op Middelplaatll ___;__
vaDaf het hek op VaaJkoppies naar Voor de Zoetebelksvlei Armen
het hek op Du Toitsdraai, een af- School, een Pljndipaal. Vereisten:
Nnd van omatreeb 5 mijlen met Enge~, Hollands, Tonic Sol-fa.
een andere weg .YeDwijdig lopende S~8 ~ per jaar en vrij logies.
tot de gezegde weg CD om8treeb Applikatleli te 11Vorden geadree-

.. 20 yards Tanaf de omheining op I!tetlrd aan de. h~r . J. H. Cloete,
SmoWJdam. Zoetemelk8Vlet,R;.V1erZonder Einde

Alle perllOnen enige bezware. niet la ter dan <iEl; IOde April 1907.
hebbende tegen de sluiting of ver- J
legging van bovengenoemde wegen, W erkZ&IUDhed~ in beide ge-
wordt hiermede Terzocht hun be- vallen .te word~~ aange Tangen na
zwaren in ~e8Chrifte bij de onder· de JUDIe vakant~ .
getekende 10 te leveren binnen drie G. L. VA~ BEERDE
maanden vanaf datum dezes. ...',1 Sekre~ris.

P. A. WEGE, Schoolraad Kan~r,
Sekretaris. Caledon, 26 MluLrt 1907.

Atdelings Raad Kantoor, ~

Hi:~:~rie 1907. School Raad, Barkly Oost. ......, ................. -
----:i-- WH IT E, RYAN~

GEVRAAG D & oO.~
~; BtJB(J STBAAT,

ONDERWI1ZER(ES) voor - K'" A .. a
PrivatePIaat8 Sêhool,te Tytherley. I TA D
Engels. 'Holland., Muziek. Salari.., AANGEKOMEN
Gecertificeerd, ~O; Ongecertifi-
ceerd, £50 ; vrije k08t en inwoning.

LEAVER'S
CASTLE

"ULI ClalEI Ct.-, IUd.,..", L••••••

MAIL '~
VOOR ENGELAND, Yla MADEIRA. TABAK EXTRAKT

De t-te Dip i.....oor

Schapen en Bokken?
R.t ill eenooelig omdat het Bad "Eagle lO

merk.,.ee1 meer NlCOO'INE ...eel .. eer
OLIEEN en GOMMEN VlIR TabU, Y",

lIterm

I:uekt-dodellde be8t&addelen,
en YMI groter DUURZAME KW ALI
TElTEN be.....t dan dat van euig IIRder
tll<'!dBdingend prepua&L

lit II lItSI .. DIJ nib III uillt lftt. ~

TW' UUR.K.
April S-DN~WOBTB CASTLE,
April1O-AlUU.DALJ: OASTLE,
AprilI7-NORJlAN, •
April 24-WALMER OA!'ITLE,
Mei I_IINl'AUNS OASTLE,

Ka~. Kortom.
J<.pt. Beudali.
~ 8taDi.t.reet.
Kapt. Oreagbe.
Kapt. Winder.

SCHOOL RA~OJ CALEDONTu ... n 8tOOmboten n.. ' En.ge'and vla d.
"ana,i ... Elland.n.

Te , ure u m, 1April,-GOORKBA, Kapt.. Armstrong.
Naar 8out.hampt.on lID Loud ..n, vi. Lu P.l_.

OmatneD B April._IIUB~A'M O\iTLI" . :Kapi. 'Moseley.
'Nur P1ymout.h eD Southampton, Ilechta Eeróe ~u Derde Klu PuAgien
uemende.

Omatreeb 15 ApriL-4.tALEKA,
N_r Southampton ..n LandeD.

~
GEVRJuGD.

JU,Pt. Wilford. VERKOCHT DOOR

Alle M~jnhoude!'!!, en DepaL
A.genten 10 de Kaap Kolonie
Wordt in Toorraad behouden te .
Durban, Ooat Londen

en POPt Elizabeth

EIIHGE EIGB:IllABU :

"'II-CIStIII.IlItlaDIJ Cl.,U.'1U1

BUCIIILL STOOIIlilT ll~IEI, BEPII II
PA .. AGIEIII- EN YRACHTDIENIT

TUS8Dt

lal pb Laltar ua Co••
..... 1177, UlPlTAI.

ZUID AFRIKA en· ENGELAND. WAGENS enKARREN
VERTROKltEIIIJVAlI LONDEIll MAAR KAAPSTAD, ALGOA BAAI

OOST LONDBN.

S.S. RAS DARA'(en SimoD8stad), 18 Maart 1907 •
ZÁL V All ~TÁl) V •• T•• lI:lI: •• OP D. TmJl8BBI8.

.S.S. BULUWAYO, 16 April 1907.
•S.S. JOHANNESBURG, 13 Mei 1907.
p.-gien boten worden aangeduid me' een lterretje. •

VAlI A.LL •

BE8CHRUVINQEW •.

P~ ~ YU KAAPSTAD nur LONDU, in.luitencle """D ..... kt.
Plut. BDjet 'nil Plymouth, il £H ko Od.

UI&m1lD~ Accommodllde ....oor P.-,Ien, ID h. midden pieelte 'nil b ..
.obip op b. BoftDdek 811de P_d. DekkeD, Rllime.l..Licb.te. Qoed.gelegllll Z.In
.11. BolteD BaUeD. Verkoelingw toMtellen. Onral &1eotriee Licht. lSerate kl.
Kellku. An- .... Klu PlMIIIÏen. :&eo ITYU'eD DooteT 80 Btewardeo&.pa Ol
iod... 8&Mmbooi. ~

Weggelopen of Gestolen
VAN mijn Plaats Pokkraal

Dilirikt Worcester, de volgend;
Bee8ten, gebrandmerkt P.L. :

1 Rode Koe, met Kalf,
2 do. O8leD,
2 do. Vaarzen,
1 do. 08 en 1 Vaa!'!!, gemer k.t
twee winkelhaken van vóren.

Enig pénoÓn, bjj wie zij mogen
komen aanlopen of die informatie
verlKihaft aan de ondergetekende,
aanleiding gevende tot hUD terug-
Terkrijging, zal goed beloond
worden. .

P. L. LE ROEX.
Pokkraal, Goudini,
~.L RaWllODru1e,
. 28,liaarl 1901.

Ac.hter Groenherg
W'I:- 'el..l.Mlgton.

OMTRENT 3 weken geleden
een Vaan, omtrent 3 jaar oud
ongem.erkt. bruin en geel van kieu;
met Wltte bek.

~~ betaling van advertentie!
en billike onkOl!teD,k:a.n de eigenaar
dezel,e terug krijgen.

C. VAN EYSSEN,

ONDERWlJ.:Z; ER(ES) voor
Private Plaatli School te Jrulmore.
Enge~ Hol1anc¥. ZalIg. Salans.
Gecertificeerd, .£60; Oogecertifi-
ceenl • .£60; vrije; kost en inwoning.

Doe aanz~~ met Kopieën un
Getu.ig8Chrihe~ Mn de Sebetara,
Scboo[~ Barf;.ly 008t.

;

WIl.;lN. TUCK,
• \ Sek:retari&.

Schoohad Kan~,
BarklJ Oost,; ,
23 Maart 1901.,

; \



MARKTBERICHTEN.
(1). Dat d6 •• pplikaiitHT'" -.1

mi88W I'UU dil jolJg~1U boge IIQbool ..
n..,r ~Ilrr...h boJne.u 0IIl te 1halruu :tó6r
de ul.eu"o IiChoolgeOQlJ1I'eu uiet. t~
st.au ... 1 .or'Cittu.

(2). Da;' SeUn eïseollar "aa' laud,
gnml!ollde (lan dil Eerste Bi ..ier, 'UU
de oostzijde "t'Nl de ,tod I belwJd r-
mllakt ~".I ... orden, dat bil verantwoor'
delik gebondel! zal wordun voor aUe
schude, 1 eroorlll.\&ktwegens bet ,..,rwrij-
deren vau bomen eli bo8je!! ..aU de
(){'v& der rivi.er\ ('n waurdoor do oever,
ver.wllkke u.

(3). nat de kOlltrnktou.r grote k"an-
tit~it.,n gril;" gepl .... tst I:ua.d: op de uf-
Ladings pla .. t s, mot het oog op eeu
noog b.·éu lUet het, IP',riaeu .....11 de
straten.

(4). Dat ...,11 Jl l)plikl1lj(·om eeu .. -
.wrij in .\udri.llg..,.traat op te richten
,,~r" gooogokeurd, miL. <lat de ~
IiItluwdo ..."".erij iu de buurt ophoudt
le bo,tllIln.

0,. ml'porteu en uunbeveliugen .. er-
deu uau ~("-n()tnen.
Iie,lot"n :-
(l). Dat g"eu verkoping planneD vau

IlIlu..rvl'l.d,....Ide cigeudomDlen sullen
lIangenomNI of guedg"keurd worden,
t ..maj do .traWn eo zi,i-riohm ",un III""
bouwd, gegruisd ~II gabnwbt iu ""n
boboorilku .twot tot de voldoening VIIG

tie TlU"!.
(:I). Jh,t rnadaleden Krige on Olu-

vo r, di" bet burg<'lH,""sterK kongres bij-
~"~'I",ntl hadden, beda nkt wordoll voer
hun die nate u..

(:l). nat e,·u. kontributie vnu £20
""'11 de ,publieK.! ,bibliotbeek geae•en
zal w or deu.

I~). Dat .....kl'fc k~,,,,'('gevlng&borden,
dit' ;HU! IJomeu gt>"'PljlH'1 ti ZIJn aall

do .,ijd., ya Il de "'Pg. lopende nu"r
Cwu.eu burg verwijderd en <Jp andere
pll'kkefl Kel'L. .. ISl zullen worden.

\:'i). l)nt, de gel",lu raad de liggiug
voor d.> "oorg£'tStl!ld{A reservoir t,al in-
'p ..k(tor~1I up \'rijdll~, ('[I dat de beer
MtPWJlrt. lIitW-'flOdigd zn.1 wordon tegou-
,n)(Jrui~ tt1 aiju.

(u). H.,t park.knmil"" ...epJ galMt
om f"C1l ~('hpma. op te trekken om de
st ad te vpr!"'t",,,,", door bet uit.leggeu
,,'HII publieke wandelpIB,at.fi.eu en bomen
t e pia nte u, Oil Jat do benaltelI flin het
\,ctori, KuU e-gt', de kollpgNllsd, de
kum m i...:-.i" .... \'l111 de Bloembof ~hool en
het Hljn,,' instituut gevraagd zulTell
wonl"'T1 om nu-de te werken in de '..lUik,
en dat ti.. afd ...ling,'f<,ud v..rzocht. ...ordt
0111 fOI\d."~ll lip het, t voor -£ sh'lso1
ti' klllltrihuen"'f1 orn (bumf'n te plu uteu
np I)f'j,it> r.ijdt'n van cl e Bunhoek weg
rot de junktie van de Id1t~ ralli'y weJ,!;.

\,(.p""hf'idf'II{' br-reve n wej-dou g~lll..-;,t Op WOENSDAG,
o m W"totll!f'f'rd tI' wnr-de n .

T vn",' IhOI1~'pluJl/lf'n we rde n gt'-pas-
~t'd e n r-en a a n t.n l n·kellingt-t1 g .. last
nm iw' nald t4.~ wnrde n. Eigendom,

oe gevaarlijkste vyanden
na lilt menschdom.

•JalMlH. dat het niet loed
doenlijk is, de ftle soorten microben,
die 21Ch In den mond schuilhouden
iD natura te vergroeten. Menigeen,
die niet begrijpen kan. dal hel
onvoorwaardelijk noodig is, den
1II0nd, en wel dagelijks, met een
antiSl!p1~che vloelstot le reinigen
en te spoelen, zou bij het gezichl
.,an die microben. een zoodanige
walging gevoelen, dat hij zonder
dralen tot eene antiseptische mond-
.erzorging zou overgaan. Tandzeep
en tandpasta alléén zijn voor eene
dergelijke mondreiniging op verre
Ill! niet voldoende, daar luist die
vergaderplaatsen van vuil, zooals
boUe kiezen, achterzijde der tanden
eru, onaangeroerd blijven en deze
behoeven luist, dit Is duidelijk, het
meest eene geregelde daielljksche
IIIOndreinlging.

-

d" 5tads d
Wd" M rt

KAAPSTAD.~------------------
• ADrorahaar en Huiden.

Hoopte Karkt prijzen aangeboden.
Veralag ebt. Zaterdag!

een .....,..........~
met. nij
Kopieënftn
lChiift.en, met
ouderdom, te gezonden aan
de ODdergetekende.. Di.enlten te
beginnen met het .A.pril Kwartaal
bij het openen der leholen.

1'. Y; HITGE,
Vondeling,
Willowmore.

li lI.. rt. 1907.

J. FRHD. EKSTEBl(,
I 8ekreta.ria..

.ildelUigs Raad K&Dtoor
Bredaadorp, '

15 Maart 1OO7.

WEET GIJ
".&AROl(

LEAVER'S

TABAK EXTRAKT
De '-te Dip i....oor

Schapen en Bokken?
aet iB _vondig oln.tat het Bad "Eagle ..
merk ..eel m ... r N IC,'OTL"'E. veel .. _
OLIEEN en GOM.M.KN van Tabak, ...eel

llterker
lueJr.t.dodende best&Jldd.elen,
en 1'4IeI groter DUUBZAMl!: KW ALI·
TIITEN bevat dan dat van euig aDder
weWlngeod preparaat.
lit II IIISt •• __ WIIb III ulll .Ht.

VBKIocnT DOOR

Alle Mapzijnhouders, en DePÓt.
Agente~ m de Kaap K.olonie.
Wordt m voorraad &ehouden te

Durban, Ooat Londen
en Port Elizabeth

E.IGB EIGII:NARU :

lalpb LaaIer un Co.t
...... U71,WPltIi.

WAGENS enKARREN

BESCHRIJVINGEN •.

School R~, Barkly Oost. ....... l1lil1li ... 1IIIIIIII-. -+- WHITE, RYANs-
GEV~AAGD ~ ~ï,AT

~NDERWQZER(ES) voo.r - K A A ,. & ~ A D
Pnnte Plaat.s ~hool, te Tytherley. I':------....:..~-=--=-=
Engels, 'Hol1an~ Muziek. SalariA, AANGEKOll~T
Gecertificeerd, t60; Ongeoertifi- .IIl.~l.""
ceerd, £50 ; mje kost en inwoning. OMTRENT 3 weken geleden

een Vaan, omtrent 3 jaar oud
on~,erkt, bruin en geel van ldeU:
met W1.ttebek.

~~ bet.aling van advertenties
en billike onko ten, kan de eigenaar
dezelve terug kriigen.

C. VAN EYSSEN.

~}fr~ti .
;' ~'K"" r._~ l~/A .,,,1

/ • .1' ~" • ') %
... J :rf.:~~i.... 1./t?'~?ft~·........\....I it.. ,I,. , ..

"'" ',' I" I ' ,.....r.: . '/ ·...'\1 ~
.T-'j' -, '~. '" ...' ,---. '-' ./.""

f 'tt "t- :._. '" I '(
• -, -££ ..~\. .,

Zonder twijfel is dit alleen
1IIO~lijk door een mondbad. Men
bezigt daarvoor het beste bel Odol
daar dil bet eenige tand-en mond-
reinigingsmiddel is, dat volstrekt
antiseptisch werkt.

Deze wetenschappellik
bewezen zekere werking berust
voornamelijk op de eigenaardigheid
Yan hel 0 dol, dat het in de holle
kiezen en in de slijmhuid der tanden
dringt en deze in zekeren zin ver,
zadigt. Terwijl alle overige tand-
reinigingsmiddelen slechts gedurende
de weillige o,)gci1blikken, dat men
den mond reinigt, werken kunnen,
laat het Odol een avtise p tischen
voorraad in de slijmvliezen en de
bolle tanden acnter die nog uren
lang nawerkt
• Ktf t'Cltft OdJ: .,,,rd' a."ut" lti dl !".#1'1'_

wllfw palrnfjfacMs Hr~~c;M. ":J'roo~ fla~1U ~I ••

t/oIJN I/~

tt Mijn rchfg'ellont werd grijs, toe.
\ij nallwi,j!cs tWlDtig ja.a.r oud ....aa.
Eij pr('~)\;('rdt.' a!]('s, wat bij maar kon,
0111 z.iJ 'I h:uc U6 natnurlijke kleur
t.erug tt) ~t"~':1, maar .niets wou baten.
Toen hoord~ hij nil

,I

eD begon loet otlmid<lelijk t.e geb·ruiken.
.lnnen 'll'einige ... ken h:>.<l.ijn h""r '\0

cal'1urlijke klenr g~
beet terug g~k"g1''''
eu de schedel,.. ... g...
heel .... n roos gezui-
TeN,"
"ij ontvangen ,.(,nrt~

durend brie,·en. be,
schrijvende de vnnr·
deelen vNlaegen ,kr.!
hel gebruik vaD Ay"r'.
U:lar-\-er!ite~k('r. en
a:u-:.gryonde h(,e srll,f'-

li;k beul'h'e bl·t b:u.r
iIÊi~&,;~i doet groeien; en boe
. ~~;;;O-:::-~'.<:IJ het de k le~r terug-

brengt en ruO!l 'l'erwij·
dart, Looa~ in hel boven ""'Dgehuld.
1""a.1 Wij zijn er 7,l·k,'r van. dat Ayer'l
~T.Ve"t8rker 1\ veri votdoening UJ
run. (Aye.'s Hair Vigorl

<le'(trc-pa,rn rd doof' ~

Dr. J. C. Ay .. '" Co .. ~Il, "'_ .. V. S ....

AYElrS PILL[N~n (jalacbtl(beid.

Municipaal Kantoor,
Tulbagh,

26 Maart 1907.. HOLL1RDSIOIDIIIIJID.
Malmesbury Afdelings Raad. GEVRAAGD ,~oor de Mariat.

Brothers School tÁ! JohaoDeaburg,
om Hollanda te on~eri::ntot eD
met het Intennediaire en en
verder Standaard' werk te doen.
Salaris £240 per jaar. Werk te
aannarden so magelik 8 A pril
Brieven, enz., aan de Eerw. Supe-
rieur, B~ 1,785, Johannesburg... .

GEVRAAGD KENNISGEVING
VOO~: DE lfdeHug! Rw Bredasd

lelsjes / Pnblleke Schoo~ KENNIS ~t ~.
RIVER.DA LE. dt.t het bet voornemen is Y&D d~

__ , _ ~delinga Raad van Bred.a.sdorp,
EEN Residen~ OndenrijRlret!l m tenun ... n Sektie 6 Tan Wet

.,oor Standaards: I, II en III. 1~, 1906, om aa.nz98k te doen bij
Moet bereid zijD om behulpzaam te ZIjn Excellentie de Goeverneur 0Dl
zijn in het beheer :~an de koatleer- Jloed te keuren de Terhuring va.
lingen.: (le Driefontein Uitspanning, groot

Salaris. £80 pe~ jur, met vrije 0Dl:~nt .ISD morgen, gelegen ut
koet en 1Owonmll in het School Wl]k I, m ruil voor een atuk. land,
KOIIthuiA, gedureqde tennijn tijd. grooi 320 morgen, gelegen op de

Werbaamhedl¥l te beginnen na plaa.ta N a.cbtwa.cht in der.elfde
de J unie vakantie; Wijk. Voor verdere biazonder-

Applikaties, n\et Kopieën van h_eden, met betrekking tot het
Getuigschriften :cn Gezondheid. eigendom te worden Terhuurd
<?ertifikaat, "ulle~ ontvangen wor- kunnen verkregen worden a.&D het
aen tot de 8ste April 1OO7,door K&Droor van de Afdelillgsraad,

Bred&llderp.
J, E. A. 'VOLSCHENK, •. Sek.retaria. op last,

JOBANNB8B1JBG ",u'Xft 00"-
OWISION ..MD B1l1LDllCQ

OOKP" Ll'D."

Weggelopen of Gestolen

Ri vendale,
27 Maart lOOT;
----~----~--------

Ladismith School Raad

-1..V MAART, 1901.
I. d.
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HUISRIY;IER A3.
~

APPLIKATIES voor Onder-
wijzer of Onderwijzeres voor boven·
gemel~e .School,: gelegen 6 mijlen
van Calitzdorp,; zullen ingewacht
worden tot op B April SalariA
t90 per jur. Wetbaamheden te
w.~rden aanv~ indien mo~lik,
bil het begm :Van het volgend
kwartaaL. App~il(aties met kopieën
van getwgschriften &an de onder-
getekende te wor\ien gericht.

1. J. MARAIS,
. SekretarÏA.

Ladismith, .
20 Maan 19070.

SCHOOL RA~DJ CALEDON
~

GEV~AAGD.
~

VOOR Je. ~ntjeskraal .A3
School, een Pripcipaal, Gecerti6.
cee~ Holland, en Engels nreillL
MUZiek ee~ UqbeTel~~. Salaris
!-60 ver laat ~n vn1e kost en
mw?nmg, Ee~ spoorweg Biding
nabl) het woonhUIS. Applikaties
zullen ontvan~ worden door d..
heer .P. D .•.~W~t, .Boontje!! Krul,
Zending Mldlug.' Olet lAter dan de
lOde April 1907.:

Voor de Zoe~melbvlei Annen
School, een Prin~ipaaL Verei.sten :
Engels, HoU.dels, Tonic Sol-fa.
Salar!s ~8 . per ;ja&r ea nij logies.
A pplikatle8 te' worden gead.re&-
IV*Ird ann de h~r J. H. Cloete
Zoetemelkavlei, ~ivier Zonder Ei~
niet ls ter dan d~ IOde April 1907.

,
W erba.amhed~n

vallen te word~n
de Junie vakantie,

in beide ge-
aange.,angeu na

-
]

2
cl
~

..

\ ~

VAN DER PUMP'S

Co NDl TIE POE DER
'OOR PlAIIDP.

Zewelen, pet' loon,..
Gerst, "163,,

"groen·" 100 bdb.
BODen ver uk 200 l~.
Boter per lb ....
Bedding per vracht ...
Kaf per 100 1b.. net
Kool] per sak •••
Kenden per !!tuk ...
Ei_n, vene per dOL

Koloniaal "
Voer, per lOOlb•. , lokaal

" " Koloniaal
Hoenders, per etuk .. ,
Brandhout, per 100 lbe,
Ganll8u} per Itnk ."
Kafter I<oorn, per 200
~Ib". ... : 8 3
Lucerne groen, p l00bl&. • 0

per 180

8 9
6 3

Allee wat god i. ba prb;aa ~
il geooooentreerd in Bcmil.

Er il elecbtl ~ BOVlUI-

G. L, VAN BEERDE
; Sekre~ria.

Schoolraad Kan~r,
Caledon, 26 ~aart lOOi.

L

'I
i

"HGT PURDE~ZIEKTETn:JG.
HOUDT ZE I~ seEDE O~O£.

OOH Ot MAAG8E1ESUD 'ERIU.
ZUIVERT HT SlOED.

UXEUT UIER0C6 noyu,
SID1JllEN HU •.

HOEU EN 'NfLUEIl.A.
Tfnw:m ~n I •.• ' f'.m 1.,,, per ..tuk.

Veritr!l-<loa.&: bi, ....;1.. ApoIbd:on 1!!'11

W'I1'l.·j).·n.

i,

ZIJ BET KENNELIK ua.n allen
wie hel moge aAngaan, dat,
nademaal. overeenkomstig met
zekere petitie, door zowat 48
belabtiogbctaler. ondertekend,
lIaD Je ?rlunicipalikit van
Grey ton. gcol\tPt'rd de .1de
September 1906, en verder,
een p~ll,heke vergafiering vaD
bela"tlOg betalers en inge-
zetenen ..an het dorp Gre,·ton,
behoc,rlik bijeeng-eroepen en
gehouden op de 1';'de dag mn
September 1906,

Hebben wij, de ondergetekende
K?mUli~Rsri,'".'n .an Oe .\Iuuicipali-
kilt van j ..,t Jorp lj rey ton. in het
distrikt ClllcJ.on, Je l'er IR H'r-

soeken :-
(1.) Dat. nR datum bien-aD het

gezegd dorp Urevwn rooge gek on-
atitueerd en beschouwd worden all!
een Municipaliteit. orulerhevig aan
de oepalingell ,-all de Municipale
Wet v3n. 1~82, in plaal.8 van en
onderheng aan de bepaliDge.n van
de M un it·i pale Wet n.n 1836
Ordonnantie t\ ° !lal~ tegenwoordig:

(2.) Dat bet getal leden tre.ge-
ataaD aAn de geugde Munic.ipali-
teif zes zal zijn.

Gedateerd le ( irn-ton. deze
16ste dag van Februnrié 1907.

C. A. GROE~F.WALD
Voorzitte'r.

Grey ton Municipaliteit,
en 48 Relulingbetalen.

),

"I
i'

" 0 0
3 0

10 0
9 9
8 0
o 0
o 0

10 6
~ 0
o e

Op !aBt,
A. L. BRODZIAK,

Sekretaris

Ibs.
Manila ,
Mi~li"", gele,

lb.

o 0
2 Il

10 0
~ 0
6 0
o 0
• 0

PL~ATSEN.

Mieli~meel, p. 180 Ibs,
Uien, per 125 lO. Kot
Liruoe nen per 100 ...
VarkaM, per lb.leveod.
Aardappeleo, beet pl.

ISO Ibs. ."
.. gemiddelde ...

Zout, per uk lIOO 1IJl!.
Zaad.ha'er per zak

130 lb .....
KAIlo:oenen, mannet iell,

per etuk
Kalkoenen, wijfjes,

per .tuk... ..,
r..bak, geiDeden , per

lb.
u rol, per lb.

Tarwe, per 200 lbe. ...

Op last,

J. C. LOMBARD,
Stadaklerk.

10 o
6 0
o 0

1 t 0 ... Il 0 BELANGRIJKE VERKOpiNG
7 G ,,15 0

TE
63 6

o 0
o 0
o II

o 0
o 0
o 0 TENDERS.

de In-
in het

DE ondergetekende, behoorlik gelul. door de Truateea in
soleente Boedel van J ACOBU8 J OiHil.BS Sw ART, van Hoeko,
distrikt Ladismith, uI .,oor publieke medediniÏDg aanbieden

TENDERS worden hiermede
uitgenodigd voor het Schilderen,
Teren en Vastzetten van Bouten
UD de Louw Brug (nabij Hermon
Station),

Aparte Tenders moeten inga-
zOJlIlen worden voor het werk be-
nodigd, en ook Toor de levering
van liet nodige materiaal in ver-
band met bonmgenoemde Toltooi-
ing vall bovengenoemd werk.

Aparte Tenders kWlDen ook
voorgelegd worden voor de volle
voltooiing van het werk in81uiten-
Ik m.cteriaal.
. Tenders moeten ingezonden
worden· aan de ondergetekende op
de .8n.v81loppe gemerkt • Tender,
P&lDtiDg Louw Bridge," niet IatA""
dan de lOde April 1907, te 3 ure
n.m. De geslaagde Tenderaar
zal het werk moeten vol rooien
uiet later da.n de 30ste April 1907,

Het werk zal moeten voltooid
worden op een de~zame en kun
dige wijze en betaling zal slecht
geeehieden op het certifikaat van
iloedIr:t>uring te worden uitgereik
door de weg inspekteur.

De laagste of enige tender be
hoeft niet noodza.kelik aaugenomen
te wO.~en.

KIMBERLKY.

de lOde APRIL 1907,[VIUl de be re n Jt.metl Law re nee " Co.,
Bpkt., Produkten AgeDten, Oe, Beer'.
Weg, Kimberley. Poetbal 301. Tel.
.dr",,: " Lawrence. "1

:!9 MAAHT .• 1907

Te Il ure T.m., op de plaat!! zelve, te" W elgerust," het gehele

Kostbar.e LandI. d.
Zemeleo, per zak lOO lb. 7 0
Gerot 163 lb. 7 6
Bonen, sui k_'erI per zak

203 lb. ... ... 3ó 0
Bonen, KalIer. per zak

203 lb... , ••• 26 0
Kaf (KoL), per baAI... 6 6

Do. gepefllt, per
100 lb. .., 3 3

Voer, per l<Xllb, (goed) 5 9
.. ., (in ferie U!) 3 0

Katler koreo, Koloni l,
per zak 100 lb. 9 0

Boermeel, ong<lZift per
100 lb. ... ... '.lI Il

Boermeel, gezift, per
1001b, '.' ... 23 6

Bloem per zak 100 lb. 13 6
Gele koloniale mielie.,

per zak 203 lb. .., If) 6
Witte mielie., Koloni .. "t

per zalr. 203 lb. ... 10 ti
Gemengde luieti.. 8 6
Wit mieliemeel. U,R.K.

IB3 Ih. ... Il 6
Wit mieliemeel, Natal 14 I)

Haver. Kaapse, per zalr:
150 lb....

Lucerne per lOO lb.
Uien, per zal< 120 lb.
~d .. ppeteu oer ,Ik

1631L •
" lok .... I di.t.

T ..bak, per tb.
.. u (infeneur)

Koom, pt'r zak 203 lb.
Boter, per lb. (\·er8) ..

" (2de .... 1.) .
Eieren I 1Xr dnz,
Kenden, per .tuk
Boenders n

Kalkoen~tJ 'J
Ham en spek, per lb.
Zout, per zak
Noten, per lb.
Gedroogde perziken p. Ib.

" a.Lrikozen "
Kalk, per zak ...
Appeleo per ki.tj.
Druiveu per ki'IJe

" "Ul&Dtje
PruilJlen, per Lo.isdJe

" per mand je .
Perzl~en, per kiodje .

t1 per mandje
PerelI per ki.tje ...

" per mandje , ..
Pijllappelell, per doz ....
Kwepers, "
Spaan.pelr:, per doz. . ..
\\' 8tf'rlllelf'~: urn I per OOZ
Tamato"", per ku.tje
Kool, per doz.
POlll~Den, per do~,

•. d
7 3

12 " nn de In801nnt., gelegen in het diAtrikt Oudtshoorn, en zijnde bie-
zonder het eigendom bel!Chreven alt volgt :-

(a) Perceel A van Perceel 22 (gedeelte van de overgebieTen
uitgestrektbtid van Perceel B) van de plaats" Welgerust," groot 130
morgen en 290 vierkante roeden.

(h) Zeker één-.,ierde gedeelte of aandeel van Perceel 17 v&n de
overgeblenn uitgestrektheid TIlIl Perceel .IJ V&Il de plaata" Welgerul!t.,"
groot 85 morr;en eB 151 nerkallte roeden.

(c) Zeker 6én-achtste gedeelte of aandeel van Perceel 6 van de
overgebleven uitgestrektheid van Perceel B van de plaats" WelgcrTlst,"
groot 65 morgen en 604 nerkaLte roeden •.

(cl) Zeker één-ach&te gedeelte of aandeel van Perceel No, 24
van de overrltleTen uitgestrektheid Tan Perceel B van de plaats
" Welgerust, groot 295 morgen, 231 vierkante roeden.

Het Eigendom te Gamka IlO wel bekend zijnde voor Eijn vrucht-
baarheid en rijkdom Tan grond, moet het ltich aan iedereen aanbevelen
~o~er verdere belchrijving: ~ gelegenhe~~ nu unge~en om grond
10 dit gedeelte vau bet dlstnkt te Term)gep, W met licbt weder
gebeuren.

Buiten het eigendom boven omschr~Ten, mogen er een of twee
audere stukken grond zijn, behorende aan de inllOlvent, welke niet
speci'" uitgezet &ijn, en ook kan het lIijn, dat er te koop aangeboden
zal worden op voonnelde datum, 18 k08tbare Struisvogeb.

G. J. MANN, } Gezamenlike
P. R. TEMPLBR, Trustee&.

A._. JACOBSOHN, Afslager.
Afdelingsraad Kantoor,

Malmesbury,
28 :Maan 1907.

.\1.\ 1,:\II':~lIl· R v.
,,40 0

De n~rgltd(.~ring vnn
""t~rcl ~f'llUurl ...n op de
I!J07.

27 6
13 0

4 0
6 3
4 0

T(.))!:!Il ""j)(lrdig : d(· burgemC('l:8ter,
r:tnd ..I,.df>-11 Imm~ItJLali l~)'mbA.rd, De
\'II ...r •. W",dIII iill",. e'" de .u..d.klerl<.

Lh.. ,llloo[*k1(>Ollrpn rapporte.·rden, dat
df" gp"/.(Jlld'ht:ich.toc!'lt.n Il(i ,~"Il dt"' stad
~opd \~a."; dat t-"r ",('t"l1 aanstPkelike
I,f ,lilt t"'n-' 7.i,~ktt'1l hl't'~tell (>11 UI) Htrn-
tl'lI el Wf'll;r'n ill !!')f"df' orrlt_, ...arf'D,

H~.t "'a ...hlli ... rinol \H·rd "-t_'nH"7..en naar
lid plJhllpkn wprkPIi kIlIJliu:ot'.

Hf>1 \'pr:·;J:1.g va.JL dl' gP1J'tr\dhoid:i-
h-t.;tllll,re \'{lOr hpt jalH lHO(, wprd gelt,,-
7,"'/1, dl,' herirht: gt-'hoortp.n 14fl; ..,.terf-
~t.\~all,'n 7G, AI ... volgt· typus koorts
:\. tllt,;~r(,lIlo~t" 1G en 4ï 3l1dt:"re oor:z;l'l-

kl'll.

\\: t'! Ill! lIa 1..:1.1\('''1\ w.~rd ~pla .....t (1nl he-
hoorlikt, ~t'1.otJdhl'id"gf'lllullk(,l'Tl vnn
b:ik"tl"'ot-"rl t. .... Ii~tpn houw,,"n,

1,1 z;\.k~ hpt v~r,.o(·k van de bt'J!~n
HOIJg-:lrct ('Il M .....rai!oO orn bomf'n tol("lf'('of-
....-ijdl."fl.ll. wt..'rd t~r Iw.,dolen om d~ "uk
li' Vt·n,.lj7~11 na.a.r hf'lt puhlit'Ke tnIlr-
kt'J1 kOfnitet". '

Dt-' npplikati~ vn.1l (lt>o lUOIrt-\1) CroesRr
~'11 ":111 dpr Rpuy, om tlrOmen te
,"I!{)f'-If!l, wf"rd verw(-zen uur de in-
"'r~·ktf·llr 'nHl ,Ioo'tra.tPI1.

Op ap~.liknt~ Van d~. Jl)ne~ werd
('t'n vprmjrld~r;ll~ t<W-P;f'st,;uln in dE"
h'llir \'al1 d,' ..tad."i7.Hl'd.

H ..., n.>rkClfW'1l van ~i:-i PI\ \~nlf'·htfl_f1
up d. llit....p"lInin~. Ut' raad wslool
"daar hf--'t ~II Kolonial~ illdll~trjt" i~·l
7\1.) 'br·t nit·t kllnnf"n bell"tten, '

rw)lJ\vntlli~ woonhlli ...., P'rf"drik".-Df"
t>'1:.!.f'II.lar n\n ~E"7.t'<J!;d ~('oh()n .. YerS<"heeb
I,.>.r Y{>rr.z.ad('rin~ f'n Y'er7.()(.~ht om tijd om
h"l I!"'boliw te lJltpn rf'oparpren.

Il" r""d 1,..,lool, JHt d~ npplLkant
l)pt ,'.k van It..t get.on ... I'nmid,j",lIik
.,.;.,1 n\(wt-t.>.n rf·pan·ren, f\n nm Yf'rlen-
)£1 n~ ~~1.J.'. lijd .voor Vt.~ru'r~ Tepa rat ip~) "

nH>("1 hIJ "'h rift"hk bIj d.. nlad aAn-
1.(JoPk rlrn>n.

(~~·n vprdp.rr- w~rk1, ..'la.mhN1E"n "'•. "
~p~'J('llt :\iifl lif.' ord(· ,.;ij-ndp, ging- ri.. r"ftd
Inh''''!\. :Kapt. llorton.

Rapt. Bendall.
Kapi. BtaniBtreet.
Kapt. Oreagbe.
Kapt. Wincier.

11)

,,2:1 6

1 Rode Koe, met Kalf,
2 do. Oaen,
2 do. Vaarzen,
1 do. Osenl Vaars, gemerkt

twee winkelhaken ft!] v6ren.

Enig PënOOn, bij wie zij mogen
komen Sanlopen of die informatie
verschaft aan de ondergetekende,
aanleiding gevende tot hun terug-
verkrijging, zal goed beloond
worden.

P. t:LE <ROEX.
Pokkraal, Goudini,
.~.L Baw.ooville,

28,Ma&I119OT.

u 25 &
,,14 6

II 0

lO Il
9 0

,,12 6
,,15 I)

I~ 6
5 0

lO 0

11 ij
.. 4 6

4 i

4 6 ,,12 6
70,,140
o 6t u 0 7t
o 2 " 0 0
17 0 ,,20 0
o Il I 2
o 9 6 10
I 3 I ~I
2 0 2 6
I 6 :.! 3
5 0 12 0
o [> () 8
2 9 3 3
o r. 0 6
0:1 0 6
0:1 0 r.
:I 6 5 0
I 0 3 6
!I 6 2 0
1 li 3 0
I 0 2 6
2 0 7 6
I 0 3 6
2 0 6 0
1 6 " 8 0
4 6 9 0
o ti I 3
1 0 2 6
o 0 0 0
6 I) 20 0
I 0 3 6
:l 6 7 0
'1 0 7 0

Oudtshoorn,
21 Maart 1907. Mdelings Raad, Hope Town,

LIJN, ~ -
KE~NIS wordt mits deze ge-

geven, ID tennen van Sektie 162
van Wet 40 van 1889, dat het het

STOOMBOTEN voornemen i. van de Afdelinglll'Ud
van Hope Town, om bij Zijn Ex-
cellentie de Goeverneur aanzoek te
doen om verlof de ondergenoemde
wegeEl te Blniten, t.w. :-

1. De weg, lopende V&.ll Vlakfon-
tein, OTer de plaats Pretoriusbahn
naar Knapdaar.

2. De weg, leidende vanaf de
weg naar de Prieska grens, opJde
plaats Vulkoppies, tot waar hij
met de weg vau Hope Town naar
De Hoek: samenloopt., omstreeks 4
mijlen in lengte.

3. De weg, lopende van Blaauw-
bosch put, over Springbokpan, Sub
I en II naar Driehoekepan, een
afstand Tan 3 mijlen.

4. De weg, lopende Tau het woon-
huis op Jagtpan naar het woon-
hnis op Springbok~n, een afstand
van omstreeo 3 mijlen.

5. De weg op Middelplaat8,
leideode vaIIuflde weg naar StofTe1&-
hoek naar Zoe~at., een afstand van
omstreeks 3 mijlen.

Een om de Terlegging van de
weg naar Prieska op Middelplaats
vanaf het hek op Vaa.lkoppies naar
het hek op Du Toits:lraai, een af-
stand van omatreeD .5 mijlen met
eeD andere weg eftnwijdig lopende
tot de gezegde weg en omstreekt

.. 20 yarde .,auat .de omheining op
Smousd.am.

Alle perlOnen eDige belllrare.
hebbende tegen de Bluiting of ver-
legging van bovengenoemde wegeD,
wordt hiennede nrzocht hub be-
zwaren in ~8Chrifte bij de onder.
getekende m te leve.ren binnen drie
maanden vanaf datum delleB.

P. A. WEGE,
Sekretaru.

UNION • CASTLE
IIUl1 CUnIE' C.:, 1ISd..... n, L•••••.

ROYAL MAIL t~

VOOR ENGELAND, vla MADEIRA.
TIl' UU1U(,

April s-XENILWOBTH CA8TLJI,
AprillO-A1LMADALB: CABTLE,
.April 17-NOlUlAN, •
April 24-WALlrlER CARTLE,
loIei l_KlNI'AUNS OA.BTLE,

Een Antwoord
Kaapstad.

van
Tu..." Stoomboten naa. Engeland vla d.

KanaPi... l.lIand.n.
OP ~}E_\i >RAAG \-Al" KAAP8'TAD Te • un nm. 1 April.-GOOBKBA, Kapt. Armstrong.

Naar 80uthamplml en Londen, "ia Lae Palmaa.
Omstreeb 8 April.-IlUB-IAll O\iTLB., Kap~ MOIJ8ley.

Naar Plymouth ell Southampton, .lecht.a Ee""" en Derde Klu Paaagiera
lIemende.

OtUtreeU 15April,-uALJCKA,
N.... Southampton en LoodeD.

Volle ~ OIIItnIId he$ ~ na Tu.en Bot.! llMI'
1:nge1aDcl. KaaPIe Banna, N.-l, D~ BMi, Beira eD lIolauri,iua,sijn "erkrijl'
bur op ~ bij cle

Lounmeren, 30 lb.
HR.w~I., 38 \.Ot 42 lb ....
K.as.P"" ocb .. pen (goed)
K ..pateTII (goed'
O"""D, trek ...
Rijpaardeu ...
Trekpaarden ...
Merri ...

Vo"r jaren geledeD werden Kaapstad
, L f!:"'le'l:lIlgeu v"n uieren kwaal door

Doa.n· s Rugpijn Nieren Pillen in a.-
lO 0" 12 0 Ir:olo",m= ~en. zoo is bet haeJ I1&-

~uu:Lik, d ..t Ka..pstad nu VTl1.g'80 ..,u:
ZIp' cl le genezingen, wlWIIl'V&Il wij
maanden geleden l""""D. voortdurende
genezlll~ geweest?" Zijn de lJUn!B
nm <ms nog gezond?" Een antwoord
Tan K~ps\It<t wordt hienned» op diea
bel:angflJken vraag ~geven. op de 5die
Maart, lOOS ze.id.. de Heer Jobn We'-
vnn Tugrnm Cottll~o, Diep Rivier: __::'1]( 1_ vOt'rt;g jaren oud, en ik 'Ir'M

lil. di~D' t op de Kaapstad Tram '"WIll
vOO!' 25 ja1'eJ1 al•• moorder. Voor de
lAatste ze. jaren leed ik Tl'_Jjjk aan
n,,,roJJ. kW'lls.I "n pii~en iD mijn mg;
toE'U mlll.W Ik bad pijDen in mi)l ge.
beele" n~ en :hoofd. Ik wa8 IlOO ~

krompen VIIon de pijn. dat ik n1J,uwelijb
loopen kon., en al. ik IlOO ver kwam
om Lo, glan r;jtten, leed ik wnchriltb-
lIJk om Woel' op te komen. Omtrent
dno pren gE'le<iPn sukkelde ik IlOO met
miJn rug, dut ik met een .tok ma.t
loopeD. Ik rnadpl~o dokters beid.,
in Ka.apstad en Wijn'-lz:, ~ g....u
een k(Jll mij geToOnd mnken. Omtrent een
maand !l:eleden werd mij gerndlen om
Doa.n. RU!(pIp' N....reu Pillen te pro-
~n. Dadelijk nadat ik "" ilJ"nomen
h",! k.r.ry: ik verlichting. li< gebrniIte
v..rder hpt doosjo leej!. en ik ben dank-
baar tt. knnD<"D ~ ..n. dat ik DU PJOO
g<'rond ht-n, dat al mijn nierul'en TeI'-
bas. ..ijn, "00 als ik er weer nitae,
<'II 7,(>0 gezand "" bedrijvip: ik bom. Zij
denk"n dlt ~ ik ..r ..-eel jonger uit sie,
zoo de~""Jk hebben Doan'! Rngpijn
:"<iernn Ï>iU ..n hun _,.k ~11&11. Br beb
oon gOeJ geloof in deY.e piU- 811 ik
wt>('t. dltt ik door hen ~n .rerd."
Tw"", j<mln en tW'E'e rnaJmden later. op
de lM1e Mei )905, .du_' dB heer Wo-
ber: -''Ik ben nlrbl4jd te ze<"O'OlD, dat
Lk nog gOf'<loe gezoD~b:eid geniet. De pij-
nen ln mIJl' "lg "'P' niet meer terug-
ge~olllen. Ik 'hE'b ~ d .. i.....ligheid in
~'.)Il boofd en ,,-,ijn eetlust is goe<t AI
IS ':" IJn "'",r k biJ he<t Trom Sta táon bij
W LJD ht-1"Jl.. waar i.k dot! naohts werk
..wa" r • toch bn ik het dUm, ZOnCJeF
('ni!!, oflll:ema.k, zoooJ. mij voorheen kWeI-
do. 1l3JlCik: Doan's Rugpijn Nu.- Pil-
k>n wo hoog waardoor. Iront ~j n niet
daarllV'er verwonderen, dur ik 7lOOgedlJ-
rlp; de lof daarvlUl uit.apreek." Rugpija
i< ""n waar t.eek::en VlIJ) nieren kwuI.
W'Bontdl' pijn komt. womlijk Iliet _0
d;., rll!(. maM Vl\Il de Wer8D, die precies
in het. ondeMIte ~te T1IJl ile MIg
!rijn. De pijn w<W'd,t veroonaakt door
urin"-zuur en aDdere ~n, die .de
n;er"Nl dMl.ld<:en I'fl h:iDdleren,en -oot ,I....'" ' ....rgiHeD TeY'plaatst t:ijo ku:Ilt
gij uooit ~.ond er:reJI. I>oan's R~
NieND Pillen orden _lroeht 'door
aU" "'(lOthekerseli ,..i~, of direct
V'I.\.Il de FGSter_McOlellan0..., 58 LOOJ-
straat. KM.po<tad (p.lt. Dna 1297), pnJ!!
Ss. 3d. per ac-je.

8LACBTVI~,
I. lo

O_n (goede) pnm ..
600 lb. eu meer ...

Koeien (goed) 4501b. en
meer ... .10 6 0 " 8 0

Kalveren... 6id per lb. geelacM
Varken. 100 Ib.( ecbooo)M·Sid. p.lb.leveod.

£ I. %: I.
o 12/6" 0 a
o lG n 0 18
o 16 " 0 18
o 16 " 0 18
8 0 9 0
10 10 :: 25 0

... 10 0 ,,25 0
•.. 10 I} u 17 0

)[apt. Wilfon!.

BUClllLL STOOIIllil LIJIEl, BEPIItI
PA .. AGIEII .. IN VIIACHTDIENIT

TUS8DlOPMERKING EN,
Er valt geen nraod.nng te kon.lIlteren

IeL op .. it'hte van prijzen van graan. Enige
partl)en op de mar"t bebbeu .I.,·htl! ile
prijr.en. in enl TOpport genoemd. beb ....ld
en er is tsO!. geen neiging te hespelJrer~
van .,n vprlloglUg in de pnjzen, Op 27
d~"er werd ""II grot.e boo-.eelbeid ruieli ....
meel door de .fslageT .. er kocht. waarvoor
sle~blJl lOs. 3d. lot 118_ 6d. per mk be·
w.ld werd. Bezigheid i. "e<" .Iap Slecht.
de.beRte IU\rdappelen worden legen rede.like
pnJ'.eo verkocht: het gut moeilik infe-
rieure t.e.ger~open tegen en;ge prij!"" V{)(lr
droge uien Is er ~D ~oede markt. Vrij
!{Tole voorraad pilllmvee. BoteT i. iet.
hoger. Goede .,aag naar werkelike ve"e
eieren. PUike .,ucbten behalen goede
prijzen. Goode voorraad groonten. Geen
verandering in levende have lIle\.ie te
delen.

ZUID AFRIKA en· ENGELAND.
VBRTROIKBlfjVil LOlfDEN .AAK KA.APSTAD, ALOOA BAAI

OOST LONDBN,

S.S. RAS DARA\en Simon!Stad), 18 Maart 1907.
ZAL Vil K.AAnT.A.D V.RTB ..... I •• OP D. THUUJLB18.

.S.S. BULUWAYO, 15 April 1907.

.S.S. JOHANNESBURG, 13 Mei 1907.
p_,ïen 00'-0 WOrdeD MOIedaid met een sterretje. •

Atdelings Raad Kantoor,
Hopetewn,

26 Februarie 1907.Het is met diep leeowezen. Jat wij het
overh)den Vlill onze Mur. JalTl"" Lawrence
L. W. V., [)joelen bekend mllen. Er zal
ecbter geen ver ..ndering in de zakell der
mutl,('happiJ ptallls hebbe ... en de Iwg-
heid zal uaa! gewoonte worden gedr~veD,

VC* nadere biesooderhedeD omtrent Vrach*- eo P~ weoie
. men zich tot

Q 8 8
VAN mijn Plaats Pokkraal

E. UCKNALL. ITRANDITRAAT, KAA PIT.AD Distrikt W orcellt.er, de volgend~
Beesten, gebrandmerkt P.L. :8TADSRADEN.

8TF.LL!lN B080H.

Of" vt-\r~;\d\~nng van d<.· raad w~rd
~t~hi'Urit'fl flp OP 19<ie !\1.aa.rt lOOi

T<'j(ell ...oorid~· ", .. dslodeu W, .\.
Kngr, H. P. l'ib .. "b"rd. J. Rat.t ray • .J
IL Cw.""...'n_, C. M. :\eeHrling. P. D.
('I",..'r. ('. F. Hunt

DI' tlll;~~fUee.,1er f'li Je h{4{'r Holm
wnrt-'n ".fn·(,'li;!; W"t'gf!o11'" ongpsteJ~-id.

Haad,j ..1 W. ,.\. Krig" ""Hl de voor-
7.ith>r-t'-III;'! In.

D" [, II,LfI, lël.' st""t tot· d .. !lide M.aart
('11 d(" \'t"r~1-;\gi'n t'nn (h~ ml1!1ioipal~
<up,'r,nlpudent. I'"~ g(>Wuclbeids-in.'pAk·
tPllr ,rerdt'u '..r t"l .. 1 gAl<>gd.nf' v('r-..chillpndl~ kOlnite(.>.s uverbftu-
\11~df"1I ..(·hrift ....likt- 'ft'~la~en (&ll he,.a.-
,",n .an .'n ''''pport.eerdo i Il ter a li".1. volgt: '-

ONDERWIJZER(ES) voor
Private Plaats ~hool te Killmore.
Engels, BollAn<l.. Zang. &Wis,
Gecertificeerd..;t6Qj Ongecertifi-
ceetd, £50; vrtj~ kost en inwoning.

Doe aan~: met Kopieë(1 Tan
Getuigschr~,\ aan de Sekretaris,
Schoolraad, BaJjl::ly Ooat.

W~ ..,''fR. TU. C.K,
. \ SemtarÏA.

Schoo~~-,
Barkly Oost.,; \
23 Maart ~\

1

Achter Groenberg
W~ ,e D.

------
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