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NIETTEGE~STAANDE
DE aROTE DEPRESSIE, .;.
DIE IN ZUID· AFRIKA a_ST,'

IS

'THE LOVVa$'
DAGELIKS GEVULD :

~fET KOOPLUSTIGE KOPERS,

REDEN?
ER IS EEN

Grote Uitverkoping
AAN DE GANG,

waar Meubelen en Uitrustings Goederen zeer
goedkoop worden verkocht.

GIJ ZIJT liET II STUT DM TE WICRTE ••
Bezoekt ons en krijt\; de Koopjes, of

SCHRIJn OM ONZE UITVERKOPINGS ~ATAlOQUS.

THE LOUVRE, Plein Straa~ KAAPSTAD.
CLEGHORN " HARRI8, Beperkt.

AUSTRALIESE

Zuivere Merino Rammen en Ooien.
Plaats
!lt

"STEAM PLANS."«
"STEA \[ PL..UN8" ia gelegen nabij Deniliquin in ~et Zuiclelike RIV~RINA

!J!STtUKT Nieuw Zuid Walea, Au~tr ..liê, en de Stoeten] werd door de eIgenaar
V" Heer LEWIS KIDDLE van Melboume, opgericht in 1874.

De kudden zijn beroemd voor hun extra grote Iicharoen, die ~ot8 vliesen Ianlr'
g•• tapelde wol dragen, Rammen rijn reeds naar ZUld Af;lka geimpoeteerd, eli ZIJn
ouder <Id boeren van de Oraug~ Rivier Kalonie, Kaap Kolome en T,.n8v~ vetlIpreJd.

Et,n onafhaukelikl' Korurniseie, aangeKteld door het G06vernell~eD.t van de OranJe
Bivi ..r Kolonie. die eJ~.igu~an de Merino Kudden in do Kaap Kolome In8pekteer~ u.g
"ni~e .. Steam PlalU8. ge,mrrt""rde Rammen, op de plaa,"" van de beer T. -:. ooie
opeu en rapporteerde In Apn 1906:- .

"32 Geimporteerde" Steam Plains," Nieuw Z'Uld ~ ales.
Kudde Rammen, 16 tot 20 maanden oud, prijs £10 per stuk,

.. Deze Rammen hebLen grote lichamen voor hun ouderdom.
H.ambouillet ras, sterke constituties en alle zijn goed
bedekt mct lange gehekelde wol van goede kw.liteit..

"St.e&m Plains wol werd, op de Melbolll'Ile V'erkoplDgen,
gedurende Oktober 1905, verkocht tot op I ltd. per lb.

"De Vellen van deze Schapen werden verkocht tegen lOs: 6d..
per vel. . .

.. Hamels van deze klas werden te Melbourne opde 18de J~lie
1905, tegen 2211.8d. tot 238. 6d. ~r .stuk verk:ooh~ (rekenmg

, verkopingen werd aan de kommiseie voorgelegd';
Kt"DDE RAMMEl" zullen aan een gemakkrlik gelegen Spoorweg Station tegen £10

per stuk, en (JOlE:\" tegen £4 per stok, geleverd worden . .sP~CIALE STOETl:RIJEN
t.oK"n varië",ndA prijzen en schapen kunnen ook bij HCtllkkmg F.O.a. te Melhourne
Af;:eleverd wordeD.

AallQag.·n en bestellingen zowel voor sebapen 1111. voor vee kunnen gezonden
wor.Ier. un

De heer ERNEST ~OCHKIODLE, Steam Plains, DeniliquiIl, N.S. Walas
en ook aan

De heer T. T. HDOLE, Atherstone, Albanie, Kaap Kolonie,
of

Oe heren Sebro'ders GHIAPPINI, Kaapstad.

Wordt Bevrijd van Verkoudheid.

DOl(en"n, die er ."n lijden. weten wel de ellenden van Verkoudheid .. Er is
'Iii" • el< dlnl( om :.e doen-geneest het. Het Iran Red.an worden Er 18 een
I." .•nl .ddel voor Verk rudhetd, ~cborheid in d~ Keel:. Beoauwdeborst,. Ver~topt
1I'''''nel In d" neus ell keel, Verkoudheids Hoofdpijuea, gedurige Opgevmg,
V'·rQolldL,·id. i 'oofhpin. e"z . enz. d'

I"J,,,,, gij nooit d.· o·.tn"kking vllonDr. BI,o~8er gNlr"beerd hebt, en we!'t at
~') ",darlg cene..,."" "Jd ..1 nodig: hebt, cc 'iIJ er zonder kosten een proer mee
"f.'! ..,t. te riemen, ~b.d" LW a !rt'd na.at'

CATARRH CURE, DEPT. M,
pla POSTBUS 1430, KAAPSTAD,

PO ("n volkoreen p roef bebaDdc_linl{ en ook een hoek6k~-, getiMed "~I..i~ .]o'lIOt8
Air.;: Co.:""b."-Ollideli~(' Fetten omtrens VArko~HlhOld). volledIg gelilu!;·
• (I '·r·i ",1 n post.vr-ij tO<'!?"<',,,den worden, zodat Itl] beginnen kunt om n~elf
p ,"~'t le }"II' te wer.ez"" Genoeg voor een gebeIe mllADd zal toegczon en
w ,, __:..: ~,('r pr)~t ,,-oor ,',ti

MEUBELEN, PIANO'S EN ORGELS.
HII . THI: SOrTH AFRICAN MART." Plein Straat 3, Kaapstad (zie

·".,.r ,',. ""':0 reyJ" .: (\p de " ensters), I e goederen kUl1De~ gekocf,t ~orde:
··L": .. Ip ,. ~"" ~,il:.k" '''I.h,,,.jwJ.:en der kopers. Beste ~erpalrktng ge'Wl\a org.
(J';er ,>~J l nst r ument.or, verkccb t en vele hui..len gemeublleerd

J.!' F. BORG STROM, Afslager en Kommi ....ie Agent.-----,--~._._------------
KANCELLATIE VAN VERKOPING.
Insolvente Boedel van N. E. LOUBSER.

UP Verkoping van het Eigendom In
L, ,q'llgellol'll\lle Boedel, geadverteerd voor
ZA n':I\DA.G, de 20ste ,hn TE, te Somerset
~tralld. is teruggetrokken.

PAUL D. GlUVER,
FASAN en NARKOnER,

Ir \.r-\C". '(~"I.:.llu"r,:ikf'
\ 11.('!,I\·l-:[~,J Tru,.tees.

....
.... n Rook

of
Reuk.
-()-

lt, zlIlIen
u

warm hOudtIr:
-0-'

.t.
VERKRiJGBAAR.

..
MORRrl

GROTE' WINTER. ,
~. VA"· DE.QEHE'LE. ·YQlORIIfAJ"D.

Gld

Dames Laken Kostuums, 100 om op te
stukken, tegen 11/9,.14/6,19j6 tot Jwa•.

Dames Laken Kostuum's, wooderbare 1I!J(l.eltog,
insluitende Eo TQut en RWI8itae
korte mouw, waren 89,1-, nu 39/-:

Damtl8 Zwart Lakense en Serge K08tl1UWtlIS,
19/6 en 251-. .

46 Meisjes "FaIlcy" Laken Mantel en
29(-, 39/-, nu 6/11, 8/11, 11/6. ,

35 Meisjes .. Serge" en" Fancy ,
vanaf 16!6 tot 25/-, nu 6/11, i/ll, 9/Jl

37 Dames Zwart LakeOlI8 Capes, belegd
16/6 tot 25/-, nu 4/1'1'"6/11,, S;Il.

16 Dames" seal Jackets, waren 49/-, mOl.,,>n'l!_
200 Dames Zwart Lakense ·Kostuum

3/11,4/11,6/11,8/11, 11/9. .
Fancy- Tweed Kostuum Rollen, .peclale aJlJlieltI2ge:D,

tegen 3ill, 4f11, 6/11, 8/11.
MeÏJ!jes Tweed en Lakenee Kostuum Ro~bn.

nl. 'Ill, 3/U,4fll. .
150 Jongt"Ds en Meisjes u RADey .. .l.I&ll'''PIIMt

"Reefers," tegen 4/11. 5;11, 6/1,1•
Watcrdiel-te Jl18IlCn, "oUf) lengte, 14,6,
Waterdichte JUReD, f lengte, 9/11,1
Dames Nieuwe Gibson MADtels,
300 Dames "FaIlcy" Flanuelette
140 Dames Geheel Wol,' Fran8

waarde 8/11. . ..
Opgemaakte Hoeden, Nieuwste Modes, Enilt~ll!e

dan ; van de gewone prijs.
}{inderen Opgemaakte Vilten Hoeden, ftlilderbare altllfllllDgelD,

tegen 4/11.
600 Bonten' "Neckleu," Wit, Bruin en

3/11 tot 9ill. i '
Dames Onderkleding, }i'lannelette en Wol

aangeboden, tegen prijzen, "aarop
Kinderen F'lennelette Onderkleding,

Naehtgtwaden, Nachtgewadeu en
prijzen.

811 btboort MIl kiJk.. tt nemen i..r lit
Dam88 Zwarte Kashimier cKousen, alle

I/Il per paar.
Dames Korsetten, in Nieuwe ModeUên,

per paar.
Satijnen en Zijden Linten voor MoaemaKCrlljJ,

en 6td'ler yard. .
Horrockses l. Zaehte Calico, 36 duim
TinIey's Linnen a~ewerkte Beddelakees,

90 duim breed. tegen nit.'II'pl'llronlln
180 Bruine en Wit KatoeDen AOJIJlDIUlrl!e;D,

. Eerste Klas waarde.

rondsen . - £3,388,513:' ··'IDtODtlteb . '-

F~ ftD 'i(.chi.aerie OlD "fOOr' ~

Dril ell Percauie.e tne!J, tJei,tle.TQOl" ~. et), ,
teerde Verlroelinge ¥achiuerie; ZelthoUdeode Diepe W ft 1".II_D1

""rlraDd met Stoom- of ·OliHDaChiDeD' ~. ,U.tIpJ_iDgJII
2/lJ, PompeD, enL , IIiLlIl"ll..

DireCt-Stroke '! WIndJnOl.' •

Zuid
.... 11:-

1-, lf3l 1/8,
ill>

2'11,'3/11,4.'1.6/11,8/11

I

BlSpaart~ald aA bazaakt DDlI
'li •

MORRISON &,C9 'tleBJTIB HOP, CERBS.::·.. .., .. '

OTTO LANDSB

J Jie uw Vaders en Voorvader,s Il:et~.kten,
£... ,11 .1 tie

LANI>SBERG 's _Rooze Snuif voor

LANDSBERl;'S Zinkens Snuif voor ~~UA,u.ug

Honderden van Getuigschriften

Wanneer gij uw ,8Z.ldllel4 op prijs
lllldsb.... 's IIIff gebruikt

FABUU;K : liAAI'STAIl

LICBISIIG COURT,CBRIS .>

Looiers. Leder Handelaa!'S, en uaaJII~en
voor de Gl'OOt".!J1~I~',

RIEBEEK STRAAT 19
Het maken van. alle

altijd in voorraad
."

SCHRIJn OM
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Heffing"an Weg."laatlng.

KENNISGEVING E'ed&ONDBRWIJZIUS BINODIGD hiermede,. dat op eeue •
Vergadermg Tall lie e1iDgS

VOOR een Privete SchooJ,,, Raad, Calvinia, lehou~. 'op
een plaats, lt uur van .Erm] p Doaderdag! de pde Jul~e .1907,
bij .~n aang;nam\l welopgev'~ eeth!1B~(~)g. nDd~ "~D~~!'ar-
famili V . te d" " mp i'" • ID eN II • l§..... ~
~ e. erers n: on erwlJlI ID belegd erd alle. ad=.Hollands, Engels, Muziek. HaDel- en . lf op. , '. D-
weri: een aanbeveling. 'Salaris £60 . J~ het Dorp: eD Afd· .
en alles vrij. A likaties in 'wacbt ~alvmla voor de dIenst van het
tot 28 Julie. pp ge J~ 1907, en ~t gesegde Belu-I:~~:::~:.

ting betaal~ 111 ten kaatore VUl f i
W. P. STEENKAMP, V.D.M. gezegde Afdeling. Baad, .te Cal-

Bus 46, Ermelo. v~ op (vanaf) de hte· Septem-
ber 1907.

GEVRAAGD N..8. LOUW,
t)ekrewl8, Aids. Raad.

VOOR de A3 Schooi te Andrietl Afd lin Raad Kantoo .
Kraal,. Distrikt Oudtshoorn, een 'C:lv!:a Il Julie 190;:
Gecertl.fi~eerde A.I!slstente tegen '
een. salaris van £70 per jaar en vrij ------------~
logies. De onderzetekecde zAl Afd I' R dCled
applikatie8 inwaCh~n voor boven- e lOgs aa , a on.
genoemde betrekking niet later
dan 3lste Augustus 1907.

Werkzaamheden te bezinnen na
de September vukantie of so spoe-
dig mogelik.

Tonic Sol-fa, Tekenen (nieuwe
syllabus) en Hand werk een vereiSte.

J. E. LOURENS,
Andries Kraal,
P.K. Vley Rivier,

Oudtshoorn.

"V'I DOIP,"ID,•.
~tm

-:-- Petr"olene schitterende en veiligne
rerlicbnngs- en ooit aan bet publiek. &!lng.
boden werd. .

Het a~ is a~tomaties, ozonder geraas en is Iroedkoop
in inBtallatle.' Geen ~icht is Gewone Gas benodigdheden
worden gebruikt. Hel gas is niet on1fpl(Itl)jl&l'en is vrij van gevaar
voor de gezondheid. ~r is geen OpI10J)lD.ll vanbet r.s. dat slechts ge-
produceerd wordt als b~t wordt Dadelik nadat de laatste
vlam uitgedoofd is, ho~t de wer:1cing bét apparaát automatie8 op.
De Generator neemt W~~ ruimte in. Het systéem is door Verzeke-
rings .Maatschappijen koedgekenrd. Generator kan in gebouwen

KENNISGEVING opgezet worden zotlder verzekeringen.
Het is het beste voor koolt- en verwarmÏngf

doeleinden.
. Een komplete lDl!f&4l11atlI8

DAAR Ik, o~r,etek~nde, be- Straat 57.
sloten ht;h, het. w.ildop mlJ_D pla!,t- De :Petrolene
sen Klem Klipfonteln, Velddrin, prijs toegekend op de lbt;erllDtllonaJeTenulonstellltlig
Dwars-Kersenbosch, TijgerheuveJ,
Zevenvlei, Noordhoek, en Rozijnen-
dam, te beschermen; belet ik

ten strengste op bo2en -
noemde plaatsen, voor de be de
tijd van vijf jaren na datilJll ezar.

Enig persoon op bovengenoemde
plaatsen gevonden met hond of ge..
weer, of zich schuldig makende aaD
overtreding hiervan, zal volgens
wet, zonder aanzien des persoons,
vervolgd worden.

Ook waarschuwd ik iedereen
woonachtig op , bovengenoemde
plaatsen, dat bet niet veilig is hun
honden in bet veld te laten gaan
daar >ik ovaral vergif tegen het
ongedierte zal doen leggen.

Robertson School Raad.

_ .

'''ra.... Hl " I.p W.... t.
Proallll.,.. II. tt ,,)1111'''.,

KENNIS wordt hiermede gege-
ven, dat drie maanden na dAtum
hiervan, het bet voomemen is van
de Afdelings Raad van Caledon,
om bij Zijn Excellentie de Goexee-
Deur aanzoek te doen, ender de
Bepalingen van Sektie 152 van
Wet 40 van 1889, de volgende
afdelingen V'an Wegen te prokla-
meren als Afdelings Weien te
zijn :-
(1) Vanaf iI. Radya's "Sa.n-

dies Glen," langs de Papies Vlei
naar "Nontjes Draai," op de
Caledon-Bredasdorp gre~

\ 2) Vanaf Quanel Rivier Drift,
via Drie Fontein, tot waar het met
de Caledon -Swellendam Hoofd-
w~ te Zabdfontein, samenloopt.

(3) Vanaf de Caledon-Swellen-
dam Hoofdweg, ten oosten van de
Drift te Speelmans Rivier, vii
Haarwegs Rivier, Jongens Klip
Hill, tot tegenover de daqi van de
heer De Kock Tan J ong~ns Kli{'.

(4.) Vanaf een Punt op de SIi'
Lowrys Pass-Caledon Hoofdweg,
aan de Caledon zijde van de Pal-
miet Ri vier Brug tot Elgin Station~

En om te de-proklameren de
Afdelings Wegen vanaf de Cale-
don-8wellendam Hoofdweg nabij
Schuitsberg, viii. Nether Court,
Quartel Rivier, SprÏnfl' Fontein.
(iuartel Fontein tot Jackals Klip,
een punt tegenover de plaats
" Dwaal Hoek."

Enige bezwaren tegen bovenge-
noemde applikatie moeten bij de
Sekretaris ingediend worden, bin-
nen Drie maanden vanaf de datum
hiervan.

JOHN J. MOORE,
Sekretaris.

Afdelings Raad KAntoor,
Caledon,

1 Junie 1907.

J. N. SMIT, T~D.P. Zn.,
Eigenaar.

Klein Klipfontein,
Distrikt Piquetherg)

10 Julie 1907.

ICHRIJ" OM MON8TER.

- Til -

PLAKPAPIER
LAATSU MOOn.

Ilin WAAIDE IEWAAIIOIlID.

Ved; Olie en alle SéhildenrareD
tegen laagste prijam.P. J. MARAIS,

Blauw Vallei,

___ Wellington._· _ SliJM IIDEISa_,
MARTIN'S

A PIOL & STEEL
1\'001\ D~U,PILLS.

PRINGlPALE ONDERWIJZERES
GEVRUGO.

GEVRAAGD een Onderwijzeres
Toor de Onder Noree A3 School,
Salaris £90 per jaar. Werkzaam-
heden te beginnen op de ide Okto-
ber 190;.

A pplikaties, met Afseh rif ten
Tan Getuigschriften, zullen door de
heer Joseph van Eeden, Sekretaris
van de School KJIDmi3sie,ontYII.ngeu
worden, tot Zaterdag, de 3de Au-
gU9tUS 1907.

)1ATTHEW NICOL,
Sekretaris.

Robertson.
1:lJalicI9U7.

BLOEMHOF, STELLKNBOSC H.
DE opening van het Nieuwe

Gebouw van bovengenoemd Inati-
tuut zal plaats vinden om 3.15 n.m.,
op ZATERDAG, de 27ste .Iulie 1907.
Alle Oud- Leerlingen en Vrienden
worden hartelik uitgenodigd tegen-
woordig te zijn.

Boerenknecht Gevraagd.
SALARIS £5 per rnaand en

vrije woning. Iemand bekend
met zaa ierij fl1 lOet het werken
met een Zelfbindel' vereist.

A pplikatit's met getuigschriften
da.;lelik te worden gezonden aan

VEE,
Ter aJ regse van Chia.ppini .Qros.,

P.O. Box 6:1'2,
Kaapstad.

~- ~-_-----~------,-
TI~D-BOEKE" ..
DE volgend.., boeken. verkriigba.ar

bij de I"aarl Drukpers MaatllChappij,
~crd,enen vooral nu alUldacht :_

u De Openbaring van Jezu& ClhristaB
voor de Gemeente der Lo.a.tBte Pagen ..
verkl ....rd door UR. 1'1. J. nc Ton. ';it
.tevil{ geb"nden boekdeel, klein kwarto
formaat. dnbbel kolom druks, meC 2
aIbeeldJTIil;on. ~oot :1I5 bladzijden nu
28. od. per post. '
':De Onv6rv~lde Profeti<'n, naar tijlls.

orae l;(erlUlgsrrllkt en kortelijlta tvege.
licht. PM). \'d .
'Matigheid Legen'wer Afschaffing.' Een

herdruk VfUl 1). De vruoht des
\\ 'jD.took., door Ds. S. J DU T(lIT . 2)
"<' iJ'"PUt.atIO tussch.en Ds. S. J. 'nu
TO'T en den heer t'lcbreiner' en 3)
Matig drinken ....nbevolen d~r Sir
; Ilckworth : 76 bl. Nil per post !Id.
12 el. voor 5s

TE KOOP
. W E~R verkrijgbaar tegen bil-
like PrIJs, geokkuleerde Limoen
Naartje en Pit-Limoen bomen:
Aanbeveling onnodig. Het bes~
bewijs dat de bomen algehele fol-
d.oe8ing gegeven hebben, is, dat zij,
dIe ze eenmaal geplant hebben,
geen andere hebben willen. Zorg-
vuldig en vrij van kOi~n verpakt
en aan Wellington Station ge-
leverd.

E'ung &raJ
-KUP&TAD.

• ,lfl'POTH1i!KEX.
J. T .. 1''',,,,,.... -8. Grodzill8ki-Telllbll_

,land.
.~. Dal~Roodcl. Jo:. TholJl8.S--Kaapse

afdeling. .
M. K. en A. Dand8 . A. R. Adendorff

·-8tockeltrom.
F. J. Baker-~. Sla.d .. - Tulbagh.
lt. S. Joubert'-J. M. P. Geyer-8omer_

set Oust.
.}. 8. KeUe,...,an .. !: J. vaa Zijl--lli-

qUAtberg.
.J. WbO Ovt,rbook·-W, H"rri_MOIIIMII_

&al.

A. J. Louw-~B .. 1. XeI~-CahinL".
Kt"STlXGS .

J. Kerb&l, A. Berm.Jl, Kerbsl en Co.
en ~. A. OostbuiZl'll-Acgia Aau-
rautle ell Trust u,., POrt Eli.a.-'
beth--.Aherdeen.

J. 0. W. }{eyer An A. H. StaDden---.&.
Gordou-l? nioudate.

J. A. N: J. van ReJlllburg-Z. A. On- '
.Jerling,e t.,ftJlllv ..rzekeriDg 'Maat.-
schappij, &pt.-Hopero1l'J\

J. S. Moolman-Z. A. Qnd6rl~ Le.-
vens~eriug !Maatadiá.,
Bept.-Uitenhll,g~ PPIJ,

P. C. :Re_to A. -or:deruuge LeVeD-

v"n:ekeruig Ma.e.tscltappij, -to
·-lJ ltenh-se. ~l#

P. J. A. Moolman-Z .. \. Onderli _
Leve:DlIvefiZeke,.lbg Maa.t.oh."'.
Bept.-t'JtenhaaP. PPIJ,

8. J. Mu,?~i-r-BoedeJ B. B. Christin
.- l........~

C. G. Moolman-T. Webster--HulJlllQ-
.dorp.

A. llaiii-Boedel T. W. MilIa _ B
ma Mdorp. 11-

M. T..Mi~d-Boedet T. W lliIt&-
UItenbag.. '.

J. J'_ut:h Wa.lt--Boedel T. W. lIi11a
-. . age. ,

AlLGPlMlH!:N.w. J. lh1'tley~_ en nr. _~
. Butter_lIth. ' ~I' .-

. : Koo."'aA~
W. J. Croeaerf-EAJ. J. LOll&....... _.

meabury. .' . - ..
8. 8;.,C:rW: L.·LeibJpndt--Kaap-
R,.(l. SteUm.~u J n--V'
toria W"', _" -~::r--r. te-

Ji'•. ~%~:-+.a. IIlld.oJHlud ..
·........ lA. lI..C.· .t;.l:'ait:-L ....

Nleliw~ Ontdekking.
zIJ ttERS1'EL T, '.

OIl~ïittrolien,.oI1odIt1l _ pl-..toeIlIo: ~erl<rIj,bur llaI
~oordo SbeWOIl Dnrg OomJllU>I. ~Jl!I&ed, ..,.,..~ wo.. !

BOVES ZEEKOE runER.

, Notq1en eper ~rgaderiDg der
UJN:, pouden te Saauwpoort, op
~de ~ JWlá 1907.
· 'De. ~dering ...·erd. geopend. met
,,_ng. ea. gebéd en de yoonitter la$
-een. ~~ ,..aa Rom •. 3 en Jacobus
:I . .'
·.•J)e'- ndi:uIen ~r' '~vrige 'l'e~ering
~. P,IIIl1l en aangenomen. •
· .Hét. :_k gedaan 'was 4Is volgt:
, l.~ ,Proefsc'lWft, dOOl' de boer H.

Sl1Ji~''De tcm.g." .
Il. Eer:ste debn~t: "WaardOOl' wO!"dt
. Allg---door de werken :of door 't

....I!I!Njiiifi ....... · ,g&100f1''' '. J. Viljoen, woordvoeeder,
II!" ''';ide ...tif'ken, en Joh. Kv.nis eeide

.",1001.
3. VoorleJ:ing, .!oor mej. C.

joon, gm.iteld "Er is ondersdleid
.sen "erni~ en gebed."

4.. Tweede debat : "Wat is gevna'r-
Hket<--ongbloof of bijgt'loof ?"-tlUS6en
de .1"OOrD~r en ~taris. De flekre-

, ttiris, het woord roerende, zei&! onge-
loof, en de ,..~ttér, als tegenspre-
ker, zeid'e bljgeJóof."
6. RecitAl.t~e,door Jacs. Jooste, ge-

titeld "Een plaata voor Jezus."
Het werk wns daaena afgedaau en

de M\kretari8 legd" een brief van de
héer' F. P. mn ~nhageu, fl4lkJ.eta-
ris van de C.J.V. Unie, voor de verga.-
diering, waarin hij deze vereniging nit-
nodigde .r,jch bij de Unie aan te ,.lui-
ten.
Na, enige ~Ici~. \yerd., op Toor-

stel van de btler D. Vlljoen-J. :Marais,
de uitnodiging elgemeen en met d.!Ink
aangenomen. ~. .
De sekTetaJ:il; .werd geLast de beer

V&rl Oo~ hiermede in k6111'1Ls
te ~n én ~ nodige bijdrngen IUIn
de ttJesa.urier der ruie te zenden '
Niet... meel' aan de imle lÁ;jruló,

da~ ~e .v~rzitter de lwIer en mej.
:Ma.gU(voor'llUD ontbnnl, ell men ..loot
filet _ Halleluja lie<t ..n· gebeC door
de heer D .. V11jOf'D.

.r. HAR.US,
&lcuuln...

CijplJ('rkui I,
S Julie lOOi.

s

De GIOenberg Deba.t
vereDigiDg..

"GEZELLIGE AVOND."

(gouden medaille)
te Mil.l&n, 1906.

Jongstleden Donderdag avond ont-
haalden de leden van de GroeDbergse
debaherenlgiug hUD vrienden en werd
het volgend programma met goed suk.
S$ uitge\'oerd :-
1. Piano Solo, "R~goletto" (Lisse)

mej. L. \V_Is. '
2, Lied, "Yoodoling" (Scbn ...ider bow

waa you P), de.heer Batema.n.
S. Grappige Samell8pnt.ak, " om

Tysie;" de heren Goosen êll Le
Roux,: ,

4. Lied, H A....ake " (Peli88i~r), IlU'j.
De Klen:k.

5. Vi~J Sqlo, "Mazur" (Mylnenki),
meJ. S. Wessels.

6. "Christ, Min&trels," de )!"reu
Goosen CD JiIoogéllhout.

i. Piano Solo, "DanCe Charaeteristl.
que" (Ambroille), mej. BruYIl8.

8. J,ied .... My Fiddle ,ja my Swee~
l1eart/' de .hllêr B.'tieman. .

P"'trH.
9. Piano Solo, '. vaiae Chromatic"

(G008,ra), mej. L.'W_Is.
10. I,i~, .. 8electio.na mill Grand

Op<"·." (rva.D~), de heer
man.

Il'. Samenapraak, u l[r. F!u$ter," de
dames Retief, OrlEet, Vlotman,
Gooseu en .de iliIer V'Iotmau. .

12. Viool Duet, .. On SUDlit Seu"
(Allon), mej. S. We&ieJsen de hr.
VIlttman.

13. Recita$ie, '" SanDie Haar ~rt-
kwaal t, (Melt"n.rink), mej. Vlot..
man.

14. Lied, "·In Swoot -September"
(Weatherly), mej. De KIerek.

t5. M-.ndolin &10 (en viOOl), ""DaJl1ie
Royal" (Newetl)~ ...uej. 8. Weael8
eu de neer C. W-m..~~=;::~~, 16. Kiuchtspel, ".nuwélib Adverbm-
tie," mev. Bó' Villiers en de heren
G. en P. <fooIien ên '.4.. du" Biel.

:r:~~'#~f 17. "Selections ,from. aILs. Pi na-"--'. __-=-.,.. fore" (Sulliv"n), ~ hllêl' Ilate-
man.'

Biezondere .,'enneldiDg dient ge-
maakt te worden ·'VaQ.do'.brame wij-
~ . T&arOp DI(lj. L. W.... Litst'1I
Rlg~" en. Godard', .. v ..!se

Chromat<Le I!pi!eI~.e1télarenmd applaQIJ

f~~::,:~,en~?ll=JI:·I:a~.e~ir~i'diesijn
_C;.J:;;c.._·

'.HE.
'a nOO.J BE.f!C.tlAM'S PILLS fil 'II
m&kJikdi~ om iJl ~w. te b', eli .. 'n
dotl. gon PDeeIII woed .. dil· nodig
if'· ui" meDlg ute loorkom .. orel.

"Ile~brw· .... r.r--Jr.' _d
c!nr clacdl~' • ......,Ib
III ...,iI,.....s ... .., ........

Voor volledige
enige Agen~n voor

'Ol DOIP SC~~r~~AD~ Cl"
JtAAGD f

BnI.AMS
PJI1S

os. 'II __,.. IICICIIW ......... ;,a-
I. di alJetbesté middel om di .--,.
hyd .. .It .. maak, _ sterk te.Jaoa;....
TRA•• L...... ... ..... LIIlHYO.
'NDIGQn. ~ .AII ...-n.ue...~.T.OPPi.Q,; .... .
Umuh PlLLIbee ,.. .......

W_o·... ,_" ..DoosIiI.I"i" ., ••
, ,J

~

lieve men aanzoel(te doen hij de

7
PAP.IEREN QOU.D:EN ,MEDALJE.

Da.les
BOEKEN

L•V•Jl
S

• Tall ZiJ~

J."~.

i Gibb...;,Tir"
-. .Ó: _.• ! . Ktf8TING8.
J. D. :N~A. I. l'er«d - ~ ......

~; .. '

'L.~J.~-.n~-~o,tp;l4.' , ..
'J'ers!*2le .. l'.··· .:'.f.,A~. '.

G: W.·~wmj~ Spilhaas - (lp_

~.:' H..~~ l~l1 ..nd-Crocbri
» ea J'~ EljsabMJo

, :KINDElWBWIJS ..
J. H. lt..~ (D. I. P. ~, 11'.,

till 1). J. P. Keyser, junr., bOrPIl)
-Kindorj. . .kiDdIlN1l-Ullioruf.,..

'·f(o.1ftRAKTEN -Ó,

R. U&htfoot--C. F. Borl~~
afêlelin:g.

I. Spencer-A. H. !"1--Oost .Loude •.
A. a B~t(JD - E. E. 1UrrmgtoD--

Kaapse afdeliJJg. . .
W~ J. Fut.ter-.J. W. Slater-Stutt4lr-

heim.
H. :a.ubenheimer~-C_ J. B. KOOIt--
• lIcaelbaai.

AKTE 16, 1890.
P. E. G. Hobeo.n-Koloniaal Goerer _

lDent-8omenet OOl5t.

i 10 JnJE.

A.,S. Smith-D. C... n J. A. eoet.--
Elliot.

.H. N. Lilford-·T. GalIoD-Herachel.
, M. Kelvy---F. B. &rning-Griqua-

land Oost.
Á: B. Kansley-G .. 0\. Andrewa-Kaap-

se afdelillg.
O. H. C. Willett--J. 111.HilJ~-Port Eli-
- r.abeth.

A. P. W. de Villiera- ,I. A. Rynhoud-
Sim9nstad. .

W. H. Hpskillg-J. J. e.n A. C. K. Fr•• -
staedter-Kupse afdeling.

W, R. 'H08kÏDfl-T. Gacaby-J.tup.
.' afd~.··
G. H. OU'Vêr-.J. H. Bli~Jl.ut":_KaapM

éfdeling.
J. D. Bosman-Paarl Ji:S"'CUieni K&IIIer,

Bept.-Paarl.
S. 'I'ro .. er-~A. G,_j-~ Tembuland.
P. W. J. v~n Ja~-eld-BattenhaUl' ..

lieD 6D Co.-BriLstown.
L. A. J. &!hoouel'8~-W. Ck.ard-St.eyt-

lerviQe.
J. J. 8mith--Port Elizabeth Asauranu.

en Trust 00., Rept.-Willowmore.
M. Street, P .• 1. V. \'an REoe_, ,,_
X. van Reeben ..n G. W. F. Telfer
-:-R. E. Bronnger- -Kaapse afde-
Img. , .

E. F. Pótgjeter--Goedhals en Du Toit
~-Hnmab5dorp .

A. I. Muller-H. E. S. P6tgjeter-
Humal1lldorp.

.."- I. MuUer-GoodbilJs en Du Toit--
Humaua<lo.rp .

e. P. AIbelrtJyn-J .. I. Hofmeyr on Zoo.
--KJIIlpile afdeling. .

D. J. NeI..:....c.lJ. H. nu der Spuy-
OudtfihOOTn.

.I. P. Grobbela.ir - - l' .... rl Executewra
Kamer, ~P.t ..~.Paul.

K17STTr\G.
R. E. Philllps - GP-brs. Cbiappini-

Kaapse afdpling.
ALGEMEF~"'.W.i.p~~~nL~r:~:~U8pn JWthmaD,

KOXTRAA'"TES.
P. Wh~M. Xearp:". Kaap!Ml afdeJ~.
F. CoUJ_-o. Á. Wheeler-.J\aapse .f-

dehng. I

A. We~r__;.J. .J. J)rysdaJ&-K.aapa
ardeling.

DO:S.o\ TI1il.
C. Isaaes-F. Isaa.cs·--.Juapse .ldeli~.

Il .)(LIE.
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" California Syrup of Figs" geeft de kracht terug
aan de verzwakte ingewanden, bevrijdt het bloed van
onzui verbeden, ~eeft kracht aan het zenuw gestel,
en brengt de werking van leve ...en nieren in orde,
indien deze organen wijzen op een verstopping. De
kostelike genezende werlcillg van' "California Syrup
of Fig-s " overwint gestadig de neiging'tot Yerouder-
de ,. erstopping.

AAHGKAA.Ma

PURGEER 110DEL DER IATUUR.

Het meest aangename HuiamiddeI voor ve. stopping,
slecht werkende lever,. galachtigheid, indigestie,
neerslachtigheid, koortsachtigheid, gebrek aan etens-
trek, hoofdpijn, en alle dergelijke ongesteldheden;
het brengt spoedig gezondheid, eetlust, energie en
een goede geest ~rug. Yerkrijgbear bij chemisten
in twee grootten.

lANGE lAAI, lACHT EI ZEIER.

NET

OUD:&,OOUPROJKII,IKI
ell WI&lLDBE&OIUIDI VlB.STllt
KlRDI mnLToor ele LOU ia dat.

nD. OWBIUDGI ,oor

Yoor het eerst in Engeland vpr-vv ••rn'Dn

verkocht in 't jaar 1874, heeft
gaandeweg toegenomen, ten spijte
en namaaksels, totdat het 't meest bekende en
doeltreffendste middel in de wereld geworden is
voor keel- en borstaandoeningen. ,--

rrrbridOe·
(yn.gTonlc

WaDneer n een geneemniddel weDst te hebben Yoor ziekten
ontlltaan door kJamheid of koude, vrug daD om "-'
eD laat n. Diet teneden IIteIleD met enige plaatevervaupr er.
VaD. Dit is de t..te, goedkoopste. veiligate lID zekente weg

tot herstel.

H t-t ~Uk8E8 en de snel toenemende v~ verbon-
den aan het gebruik daarvan iD Zuid-Afrib eD
andere werelddelen veel aan veraoderiag ondel'-
hevig klimaat, leveren het beste bewije V1Ul ZijD

groo& Dut.,II'trI,...... '" al.. '1II'I1ÓIItt ... tatbn.n
1IqazI, ...

beslotl!tn, om het riool
Y8n Ife ._ Ibodaialr I
'V'm'ZOCht; ook om dat,ge.

oJ!l!ing"ll!lat.!n .-an de FeDA ?an
te OIIlemen, ~
toogekend aan .. heer
boom te nnrijderen
op de Beboorlib tijd

PRJJS I~ GROOT BBlT'T.l~JI:.:_
ilil, 2", 'le en 11/. por bot~

BeNd door W. T. OWe"IDeE. M ...... ,
Apotheker, HuU, Engeland.

iWPlJUl50lH.

MOGUL WINDMOLENS,
~, 10, 12, 14 en 16 voet WIELEN in voorraad.
TORE/\~, niet 4 standaards, alle GEGALVANI-

Sf:XRD STAAl ..

.' loter
:1\1ARTIN KULTIVATORS,

Toegerust met 5, 'j en 9 tanden, voor álle
soorten land. '

Papier.

•
GEORGE FINDLIY & CO.,} IlfUl£ UITSTAlUI£U;

KAAPSTAD. Parlement Straat 26

KATALOOUSJi.N POS"t.VRIJ OP AANVRAGE.
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DOOD8~RICHTEN.

Termen zo gesoh1kt, .lat ZIJ
ten gerleve van de Klante.

zijn.

,
, .

;J(lUBE&T.-Re' beeft. de Reel' vaa
Bemel eaÁa.rde behMgd op de lOde deMI'
1liDDen de tijd VAIl 3 jlWU', a.la derde offer
.U on. midden ~ eisen, onse geliefde
S1LS~r, AIIJla Elizabeth Joubert, in de
jeugdige- euderdom van 43 jaar en
eDilite maanden na een alll&rt.elik
Jijden Uil 2 jil&!'. De Here doe L w.t

, . soed is in Zijne ogen. Te -ren. hrengen
~ wij onze hart.elike d ..n li; aan de vele

n'lenden in faflliliohetrekliinl1en, in
IIoI1derheid ....n de heer'. de w .. l en
eehtgenOM voor de lid Iebewijsen ....n
ClIlZeoverleden &llst-er bct,oond.
Uit naam der gez ..menlike broeden! ea

mlten,

PIANO'.
40/· Maand.II~.,.'

JUIST ONTVANGEN:
;

4iU DRUK,

IIIEmEI THECHIllS,
u aa,., " Dana.

l)()Oa

MÁRL4 WATEBMEYEB,
2{1 P08'l'VBU.

R. G Jl 'UBERT,
~. \". R(),~ -ouw,
P. J. JOOKERT,
E. cl JOU t.lE liT.

Purdenher~.
Dist Mal.-shury,

15 Johe 1907.
Diepe wijsheid sijn TT... paden,

Wijsheid sonder ernd of I'&&],
Zijn 0 Hooqe God U .. daden,
lijn Ow wegen .. l1e..... "'1.

Zijn lOOsuurheid, zijn E" zoetlseid,
Wij aanbidden .... ij gend, si il,

Wa.r.t de wezenlijke ~O<'dh"id,
Maakt hét goed met dat •.ij .,..jl. KEN GISpaEI OYKR.THEK. 181'. UI <Ia·ubltll

BUFOORIE.-Zacht ontelspen in de
Heer se Klaa.sV'OOgd8 lti,ier, hobersson,
op Zondag, 7 deser, in de boge ouder-
dom van SS jarton en eD.Ï~ maanden,
de heer Btephenna -Josephua Fourie,
na een huwelik. verbinrenie van 64
jaren eo 6 maanden.

Heb. IS vs. l4.
Uit naam van de n..g elaten echtge-

n~ en !Underen,

ROSEN'SHet is waa.rschijnlik moeilik te
begrijp-u wat een belangtijk dee I
in ons dagelika leven door Thee
wordt ingenomen. Ten IIpijte van de
verklaring, welke dikwijls gelD8&kt
wordt, waarschijnlik door degenen'
die belang hebben in het verkopen
van nieuwe dranken, ten e1fekte dat
Thee drinken nadelig voor de ge-
zondbeid is, houdt de Geneeskun-
J ige fakulteit steeds yol, dat werkelik
goede thee, beboorlik gezet
(niet gekookt zoals zeer vele mensen
toelaten dat zij gemaakt wordt)
een YlUl de gezondste chauken .is
die er bestaan, beva~Dde zoals zij
doet, bestanddelen, die een strelende
uitwerking op de un uwen hebben,
en het gestel in 't algemen op-
bouwt en nrsterkt' Nog meer
in een warm klimaat" zoals wij hier
hebben, is Thee bijna kostbaar,
daar, verschillend ftn vele andere
dranken, .ij een Yerkcelende uit-
werking op het bloed heeft. EYen-
wel, is er geen beter getuigschrift
voor de goede hoedanigheden van
Thee, dan het reit dat sedert
haar invoering, verscheidene honder-
den jaren geleden, zij steeds ge-
stegen is in populaire gWlBt, en
het schijnt, dat een drank om, haar
plaats te vervangen, nog moet .nt- ~~~!!!!!!!~~!!!!!!i!!!!!!~~~~!!!~
dekt wordeD.

Soedkoopste en Beste Huls In
dl lolonIe.

JOS. FOURIE.
Tulbagh. B Julie 1907.
--------_._-- ._--
SMUTS.-Heden morgen is over-

leden aa.n haar woning in Dorp !'tl'll&l,
St.llcnbosch, mijn !(cliefde echtgenote,
Esther Elilaheth -rnuts, geb. Theunis-
sen, in de onderdom van 43 jaar, na
eeu g6loklu~e ecbLverbinMD.Ïs van 4l
ja.ar.

Stellen oosc la,
15 J-alie W07.

D. J.BllUT8. GIJ KUNT NIET BETER
DOEN.

Qua_

'CADARGA' ROSEN'S(Voottl_ llmaadall Hall H,t.t.)

Residential Hotel en Kimber-
ley House,

Mill Straat, Tu lnen, Kaapstad
MElfÓEL MÁGAZlJN,

SIR LOWRY WEG,
KAAPSTAD.

FABRIEKEN:
SYlln _ ULIIU ITUTU.

KAATSBAAN (T~nnifl Cosrt) ens.,
:IlIWAHr ZAAL.

T...... 11&.1110. I.D ••• L. ..............

l )v ..o!!Cer van wijlcn de heer
1'. }!. Ro!!!Ul ill(T.

L. J. DRUIFF, Bezichtkundiga,
ADDEBLEYmAlT' I GI,KAAPSTAD.

DE DSU WOIDEI IUTIS IUEU ...

DONDERDAG, 18 JULlE li01_

Het onderwijs selekt
komitee.

Er zijn natllurlik: Theeën en
Tb.eeën, en daar het van 't grootste
gewicht is, dat allee.. een goede
kwaliteit Thee, uit.gezocht van de
ke1lr;g.te jonge bladeren en nij van
.tof ol andere varvalaiog,.gedronken
wordt, i. het nodig, dAt aUeen
een beproefd merk gebruikt wordt.
Zo ver als Zuid-Afrika betrokken is,
ia " NE CTAR" de Thee dat, door
b.u.r onfeilbare uitmUlltendheid· van
kwalitietJ haar weg gevoaden heeft
in ~e graotate publieke guoet. De tijd
beproeft alle dingen, en 89dert haar
invoering, vijftien jaren gele-
d lOJ zijn de verkopiDgcm ftIl

" NECTAR" steeda 't'erm.e8Ideld, en
heden behoud' het merk een veel
grotere vertopmg daD enige andere
thee io. Zaiel Alrib, du bewijzende,
dat op de duur een goed artikel
K"iwaat'deerd en verkosen wordt door
hit. pabliek.

15 Jnlie, lOOf •.
I ,II .c • .;
'0 0 - '0 9
o 8 0 9o li 0 lJ
o li 0 il

li - 0 0a - 0 •o _ 0 •
6 - 0 u
Oi - 0 0
6 - 010
o - 0 •
li - 0 0
2 ..... 0 Il

,,-.....' ............-t....·
....-N.

DiJ;1dag IJ. k1fUl8D &fgell'aardipe.
?&Il 15 a.fdeliDprlda der Westelib
Pro.iDcie Ï1I k~IIt.i, bijeea iD de IPlpIJ1~1lII
hoofd.... Beeda ds vorige aYODd
haddflu da a.fgenardi,deD eeu '*ehUal
rellOluti.. geformuleerd om 'VGOr de koa-
ferentie, waaraan ook vele ·parlemeut.
ledeu voor de betrokken ~triktoD deel-
uamen, te leggeu. Dae reacl.ullII WWIID
echter ~bta toegeUoJat docb Diet in
ItelDlllÏng gebracht op • koaferlllltie,
daar de_, na de toeeprabD 'VaD n,·
echeideu pa.rlelUllntaledea te hebbo le-
boord, boIIoot 0.. UIl te driagea op d.
oamiddellike aautem., .,an eeu selekt
komitee om oncJenoek te doen la verbUId
met de uitvoering van de Soboolradea- e-. .... , ..... "'.

we&, daar er ovet" het land iD het alge.een
veel onts\78deubeid i, onutaaa, .coral

tea opciohte VIUI het insaeiile beheer ID I mloetenï2lllICbiiedlID
bet dekken .an de tek.rteu VIII 8ChooI-
r .den. BeD depatatie werd beD~d om
dit oelluit voor' kol. Cu...... te legceu,
Men gev~de ~ ~~ d,i er ~Uk
handelend moest worden opgettedeu ID
meer dan eeD liet de ernetig.te· waar-
schu ... ing horen, dat, tenzij er gehoor SCblOOlr1a,iI.•
.. ordt gegeTeu aan de Item' van het ~e~illi881rfiug
en de afgekeurde pnnteD van 'het eehool 'bouilu'IIIYi.n",'"
raden 8te1ae1 in heraieniog gebrecht wor-
den, er groot gevl!Ar bestaat, dat. er I..
fen geweldige agitatie. op touw AI wordea
rezet om het bestaande on~le" ..ij.I-~!lftJ·1
geheel nn de bun getlChoven te krijgen.
Kol. C"'U beloofde ..100 de depotaue bet
uDatallea v&o' het door prof. 'llftA.lITl..

gevraagde ,alekt komitee geen tegeDItQd
te bieden. Dueltde, middag k:wam, d,
zaak dan ook aan de CmLi in 'de Wet.
seYe~ Vqaderiog, eD werd het Illlekt iD8:etC~"o
komitlMl aaDgeet.ld.

Het komitee' bestaaDt ait de lieren
F•• IUlITLS, SAlE., D. WilL, !ilALJJII, n·
8. vu ZIJL, kol. uU"., J.lGGu,BlILLr&a
W~,..U1l, Mc1ll1'OO. ID SLAn. ea ~l
ODder". doen ea rapport ~ea 0'Ver
deYOl«ende p.ntllll: .1. d, '-kunu i.a
OOM p.bliek:e echoleo ea de YOOlSie.iIl«
Toor teohDiea onderricht; 2. eie Olllftll' en I Gllmidlhfi
werlu., .aD ~~ tant na
luacht ia .. rbud met publieb ecbolaa
OD_!Ier de achoolndta.; a.d.~,
TID aobolen eu eabDtite; .. het a..cn••
VAlI 004«wi~ i J_ •• iD ...... aijnde
~ ...... ~ ... opSicht. ...
de _ier Waarop tiekortn. ...
dekt; S. ~ piakti ... eDIá4mJ .
doer de "Di:Tenimit . . .~
OaJ..-I ..... :- ...
ua_I. 7•• ·,a·Ia{j_dll_

~e
__.or .... m~1 Mul. la luId Atrllal

VO<.JR

1t1l1n la L4"".ltrll, H.ne ... , IUMJI_
.11... 11111,Zlnv W.nD, ,aL

NotuT rlectu» lut Adre» :

.I. MULl.ER&'ZOI'(Eft .
Lu, ••• rtt Slrul 1Z1, (P...... t111)

."""'.T&D

TE KOOP
MOUT HAL.U, 2.. PER ZAK.

Uismuntenda \' elk en Boom-gevand
Voeder voor Vee.

Gebroken Eikau. en Mout Halmen. 2/,
per ... k nn 50 Ih. ge";cilt.

Een goed -oedsel om Varkens en
Eenden te mesten.

Eikels (heel), :1, ij per sa." van 3 bushels.
W. L. !COW ARD<:,

l'tewlanda
AI ... 1,,'St·l!,r.l{f'n moev-n vergeaeJd

foljn van P08~.. ill6eJ, ChN1U., of Konlian&

Onderwijs Departemmt nn de
Oranje ~ivier Kolonie.

Irl'ADSNIEUWS

A PPLIKA TIES wor.len IIlt~f'-

uO<.ligd voor het ambt van Principaal
van de t;ocvcrnemfnt. School te
Rietvlei, Distrikt Bosb. L

Kandidaten Il oe-ten hr-t .\lRtrikn-
latie of een dergelike (\,rtitikaat
bez itteu. Zij moeteu ook ee n kursus
van profcssiollde oefening gehad
hebben, of. indien niet, moeten
IrUr::StRlI~ twee jaren suksesvol! e
ondervinding iu het ()n.j ...:wij~ gehad
hebben.

SalarÏ8 £ 120 per jaar.
VVerkzaa.m bed en te bq~iune.n lIO

spoedig mogelik.
Applikaties, ver~ezeld va.n Certi-

fikaten en laatste Getnig~hri£ten
oorspronkelike en kopieêu J, moeten.
de Sekretaris, School K"mmissi",
Boshof. bereiken niet later dan de
lste Augustus lOOi.

SE ENTB WINGKRDSTOKIU-iE KOOP. 10,000 Hermitaze,
op Metallica, u~en.£8 pe" J 000.
Best-Ilingen nu ontvangen "foor
het Seiz{)6Ill908.
Heruiltage. Stein en Groen

Druif, te(en £8 pt'r 1,000.
~;Ilbin Blanc, Barb ,fossa •nl
"'i'tt' Franse, flO per 1,000
~I" \ ,tlJi:nck b!j JrtIUC- '\!idlln'jl
l' A. COllst,\n ti~,
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OP. dat . ' op::::S~,area ~ AraI...
eai genulgênluf.r.( ~
"i ' . '...', de 8ilva, éeD qr,bdrJJftI' _ .. .,.....,_,

'BOIDdtobol!!Oh, _I'd TWGOI'cIeeld "._'
rtlll ' met harda pad . .
pociq tqt ftrln:lIChti~ y.. .. ..
bod,e, _, allJDe J~, BecIaa, op'
Mei 1.1. : JemiJlla hu'urda .- cab"
YltrlIOCht ,naar haarh":::':d:~:-t.:l.m._...m~::=:.r~"orden 4"redeu, deoh .t -;\'r-', .." ,._
die met ile "oouplaaw bekend . .l ....~....~p;.>~:If~·.~~'
bracht h!&ar naar _ IUtlf.-aatt.e'!-.--T-E--K-O-O-P-_·' ..eg, ~r hij de lIliadaad trachtte te
pieleD. . .

'DaYid BIIMOU, eeu staljong_ te
Clarelllont, pleitte achutaig un diet.
lItal,. op ~ Mei l.I. Hij had een hand.
tu outatolen IUIn seket'e mej. Annie
8inger, ea .ieh daarmede !lit d. Toeten
geataakt. ,

~ d~ad moost hij' ~ten met
9l&ánden' met hard ... pedo Bij
borelldiom beschuldigd ran een dvp- u ........ ~...
lijk· misdrijf gepleegd te hebllflll w,a-
mell met twee andere jongeD.l, Slandw.
&ball en William 8andy. Sabaa
12 en de oTerige tw"e is maanden
barde pad>' '

Jobn Ynl", een kruidenier te K.a.~p
stad, !rnI'd 'll"egeoa opliqhterij, lepl_"d
ten' nad .. le Tan ..enchilJende schoen.
hanilellu'ell, veroordeeld tot 8 maaoden
hechtenis met narde pad.

John S"artH, een klé!uling ar~idltr,
pleitte schuldig 0011 winkelbrask met
poging tot diefstal, baokhraak met p0-
ging tot d'B>fstal en diefstal. Beschul-
digde was in all .. 3 de genlleu door
het bovenraam boven de deur in le.
klommen en .eG en kle<j",ren gestolen.
Bij sijn inbraak in d... 1. B. C. kanto-
ren werd hij door ·een der bO"'DbdIr~
ners ontd ..kt ou op heterdaad betrapt.e. gearrt!iJte ..rd. Zijn straf luidde 4
jaar h.'Cht.-nill DIet harde pad,
•G~rgp Fr ....lericks, •een gekleurde

arbeider , wt'rd schuldig. bevonden aan
roof en di ..f.tal van een horloge en aD.
£Iere kostbaarheden, en veroord~d
tot 12 maanden harde psd.

Pet<>r Jack80n\ "lia8 Snowball .Isck-
SOli. pl..it~(' ui..t' schuldig aan wink ..[,
hr .... i< m..t poging tot dif'fatal en dief.
lltal. Hij erkende sigaretten te hebbse
g"",tol..n ""n Carl Lt>i"h .. rt, een al~e.
met'n handelaar , doch. ontkende In.
braak tt! helohell gepl ....gd, Het voa-
nis Was 2 jaar fin d,.-jf\ maanden met
bard .. pad.
, Adam Prtersf'n. ko..tsil'r, ,\driaao
Stt'lnmet, IIrllE'ider, en Ari ... \rendae,
h"kltersbeJi ..nde, allpn kl ..urlingee nn
.Di..privier, plf'it""n ""buldig aan t"ee
.ankla"ht"n un _'inkelbr8Jlk en dief.
HUI. Op 30 lf..i hadden zij inge-
bro!i't'D in d ...... inkel van aekere -Da.
wood, te n....treat, en 24 pakjes aigaret-
....n m•..:I('&('nom...n, alsmede een hoe-
...... lheid le~prg<-J. t .....('1 tinnen jam
en Pen tin zalm, Op 12 Jun;" braken
Kij in in de ",iobi nn D... id Recht-
Illan, op d.~ WijnhPrg \"akten, en .ta.
I.tn daaruit tal van goederen en
aan . geld, Petersen .....rd ..eroordeeld
tot 18 maanden m..t harde pad, en d..
bei,le .. nt.!eriPn tot 12 maand.-n met har.
de pad.

W iison 0.4. \' ri .." e n .101," Thomu,
gekleurd.. aru..id ..rs , pleitten niet
II<'hnldig aan lI'inkell,raa.k met ;pogin.g
to~ stelen ~n rliefstnl. rit tie getnige-
nis bIPe,"., dnt zij ingebroken hadden
rn d .. slagerij ran Said Ally, te Kaap.
stad. "n ddr li it g""toJ...n ru pond ..lees
en gold, u,n bedr ..ge Tan I ()ill. Zij
1rerden s('h~ldig bevonden en Thomas
we rd ...,.roO"r1 .... !d tot 18 mannden har.
d" pail ...n i1>.. Vries tot 12 maanden.

John lll1rrlly, I«m machinist te Kaa.p-
stad, en .\lonr81, HarwooU, ingenienr
tt. WijlllK>rg, plpit""n niet 8chnldig
""g,m" wink,·lhra"k m..t poging tot
st.-I ..11 I'll ,liefstal. [).. jurie sprak ov..r
Harwood h<lt ....hnldig nit ...."gpn~ in.
IU'aak "n diefstal ..n o""r Murray 1Ve-
gens h..t in (Intvangst n..~en Tan ge-
stolf'n gOH.!PN'I1, "'''1-end('.1 dat !le gt •.
stol ..o "'Rrell, HarlVooU w~rd tot 0 er.
Mur ....y t..t 4 m",mden .... t ·hard .. pad
..eroord .....ld.

Daniel Hayn .... alia,. Henry Danip.ls.
a1iu hicki" l>aniel.. stond aang ...
klaagd .....g..n. hnillbraak en diefstal,
g"Pw..gd t.ij' lj gelegenheden. { n-
gpn .. ploitt<· niet srhuldig, De rste
inhraak ....·r" gepl ....gd in het huis ..an
Rliznll(>th .'~r.rmR"k. Obst>.,.atory. op
2li JIlnIlor ... , ,If' twe ..d.. "p. fI. Maart,
tot'n ....,,<[ 1"np;"brok..n in bet h·uis \'a n
z"k('r .. StuBI. tI' Woodstock, en .J .. der.
d .. ,""Ir"nm ill het hnjs "an J<~iZAheth
Vprmaak. op '-.",."pril hrak beflcbul.
(lig.l .. in bij Mary Binns, te Wood8tock
pn in hot bAgin \'Bil Mei 'hij lIek..rp
Martin, tE' Woodstock. Jn all .. genl.
len num '-,huldigde "'nt hij nn zijn
gading vohrl merl .. "n naM speurde'r
Walke,' ",..tuigd", .wMd ..n de gestol ..n
gOPd"n'n bij gpvangt>il .. l("voII,len. p"
bescbuldigd .. werd schuldig bevond..n
en tot 2 ja.ai' "n IJ moanden gevangenis-
straf mot hartI" pari ..."roorrlPeld.

R"I"'rt Ca:-, loodgi ..t n Dong! ...
(',.y. mp"belmak ..r, t,,· fatsoenlïk .....
klIK!" f<:nrop<!Sf' jong~Jtli, stonden ~
IK'Jlllldigrl Tan wilJl,,·lhrall.k PIl diefstal,
g"plePfl:d bij 3 g~legenheden .. J, Wil.
kins, "lJn Wljnh..rg. getuig,l" op He-
mAI .."arbdn", "ijn wink('1 ft> hebhen tt~
8Iot.-n. Bij zijn tNugk"er werd nij
door ri.. !,olitie bericht, dllt (Of in !lijn
winkel WRII ingPbrok,m, Tal van voor.
"'''q,..n """rdl'n ....rmist. De t'll"Mde
inbraak wer,1 lJepl ..ep;(t in de winkel
van Fr""', JalllflS Pearct-, lakenh"nde-
la .... tO' Wijnl",rg. f'n hi ..r ...."rd ..n ver.
IK'h.. idpn.. kl"di ngstnkkon

!Wid .. l'e8f"hllldijtd"n ....,rden
t".v'mdpn, .." ltolwl't Cay t~Jt.t"Pe jur
r'n lj maandl'u en DongI .." tot t~
jaar mM. har,lw. plld vAroordeeld.

Dampi" J."inm ..tjes, ..eli gekleurde
arbtoidt'r, ..an Som ..rlR"t Stu.nd, .toad
ht!llCnl1ltdgd .-aD IUlrlfJwcliDg m..t po-
It'!lK 1<It ~?"f ell Ihef'Sta~. Beseholdig.
,lp "'M hllJkplll'i ,I" g("hugenis .Is .nt.-
Knapt .. I!..vanf!len .. naákt het bo..rl'n.
bllis tfo klein Constant.i» ingnlop.m e.
harl ,I.. he"nnnster op de grond gewor.
ppn. Hij gr ...~p haar bij de k ... 1 ea
eist... gr(d, ,,"der d.. hedrl'iging b!"6t'
t.- p.nll"" 1(0I1..n. ,0 .. beschnldigd ... liet
hUI' lO!! op d.. helofte b('m het KI'1d tt!
lIu11..0 wijz..n. Hij t16tk .....nl lDet mede.
looming van ';":n pak klf!r ..n, ,....ven
hMnd"n ..n ,·,·,·sc,b .. irlc·ne boorden.

[)",. Pf'htgpnoot ..on ...ankllla~.., ge-
~Iligd .. bij r.ijn th'liAkollIst !lijn TrOUW
iu 1't'1' I<tE" ...... nd .. toestand te hebbea
3<,ngetrofi ..o.
n.. juri" sprak bet schuldig nit. ".u.

°r besrhnldig,Je veroordoold werd tot
20 z .......pS'btgol'll ·"0 .... 0 ",rdert. opslni •• a~IINl.~"

tln~ VOOr tw.",. jaMn. K~~==~~~~~in.~~.~~~.)~.ti~::~~I-li..rop ,'..rrla8J:de bowt b"f.

(MeJegedeeld, )

VollMiigl 6~1t«Inc -II UIl·
tn'tlge jii - .

G. E. I. JEFFERIES, I.P.S .•
PlUJIOIp·.AAL.

ENIGE duisendeD lterke ea ,.
saade Limoen, Naartje ea Z1lIIl'-
limoell hctmeo, VaD "encheideae
lIOOrieo, geokkuleerd Op de :meeu
beproefde wortel teeen siebe, de
meeste bomen siju zeer ltérk en
enige dragen aL

G. J. RETIEF, F. Zoon,
Kerk Straal, vf eJliDatOn-

30 Mei 1907.

CITRUS BOMEN!
DE beste soorten .. Orangea,"

Naartjes en .. Lemons" op uit-
stekend beproefde worlel.

Prijllllll II· pel' boom. .
" J /9" "bij doaijll.
" li6" "bij ulO.

~ "oor Katal~ in
Hollands of' Engels, bij .

D. CILLIE ct CO.,
P.K. 8imoDdium, via Paarl, K.K.

CITRUS SOORTEN.
, ;

LIMOEN, Naartjt', Zuurlimoen
in de beete IIOOrle. Toorhandeo, op
gesonde aneit{roeiende wQrteL
Goedkoop al. bIJ enig ander en dan
boren 50 aan uw naute statie nij
geleverd.

Du8 een kan8 als DOOit te voren
"oer elkeen bij

1. J. T. D. MERWE, J. ZOOlr,
Waienal, Wellinpn.

"ltdY'.
vonn. y~ eclb~ch4Ii~ma
_rder, met de
"aarbij ver .. eerder .... '••• ,..
_rd nn allo 'voordelen
lik, Toeseataan •
PE'l'ITIE VO"'-~ D»s

,Wv, Lewis Troeg
van den Biaelaar ia
voor echt.acliëiding te
gen, Een rule n.i
&al'bij respondent _I'd OD,llëroelleD
op 30 AtJglIstus redene.n
...... om liet TerJof niet
gegeTe". ,
.rr:rrI'IE Jt::. .K. GRERN .

we
door, 1OIJ'~1ICleln ..
'prakelildutid
korten, 1Nlke
tea· opcicltt,lt.··vall ~lI~MtW.,
ba.dea plaiiïrnen YOO'r

. ren nu de wet yaa HIM,
-woide. '., ,:. ..

(~) Dat de "'êrlrililrin.
op del. elhllll'
die VaD alillelilll"pradlen•
'tFOnIen "'1UI.eD ~r
yeldiorD9tachap. '

(6) f)a,t au.' bOf)ba Tan de ICIltqql[J'&lld
ter iUpek#e open::O~t:urlÓod plIlacIll"l~ 1~ll"'~~'

aUditear-ge,neráaJ. '~ll=~:~.':'::=r!~~11P~il.
(7) Dat éIIte ~re area, ..... lIJ!!t

Ned. Geref: Jtér,k distrikt,
deelte w.. .-van kan TaI~n
verachillende afdelinge,,: of,
kllrne~Ji ..p,peD, -tot ~D .af"~r.
like IIChoolraad area .. I
'word"," ge~onnitueerd.

(8) Dat bet Koe"'~elneDt' Bal
gaan met het ",yen "aD
hoodatoola",a voo .. ne_mll'DII
gebon"en en dergelijke,_1a
ger.

Deze resolutieB werdell voor
fer('ntie gelegd om besproken
den.

De heer C. ?tl.Uhew. vefW'elk~mde
de afgevaal'digd~n en .zei, dat de!kon-
fer"ntio has.r Ol)rlIp.roug had ui~ 'een
cirkT,!laire door de afdfllj;llgllr.~: van
StellenlJoaCh ailn aódel"fi!' .. fdjlli·n~den
gellOaden, De konf~rentie ~nil .uit
afgevaardigden en 88kretar~n ! ~an
afdelinpr~en ell parloméll-taJedeu del'
,",trokken afdel.ingen, Vijltie"" 'fd~

aacht iu lIijn' eeu .. ige roat lIij'praden .'aren op do kOllfe*ti('l
Zondag, 7 JuJil!, te Klau- v<tf.egenW'Óordigd. Op de voorlcjpigo

Robertaon, in de J,a9go veJ'gaderiug .. ~ reeda gebJelron, i dat
n 85 jaren en enige maan- de afdelingsrad ..n gooD.l&ins d ... ~OOI.
8~hallu, J~phWl,Fou. raden .. et oP«eboven. ~i1den ~Il,

nalllljtc~1l4lleaiJDe echtgenote met "ie men wilde a!feen, dat de uitn,:ell; der
en 6 maanden. gehu .. d vooraf door dl! betro\ken

Idrlde·ren eD een groot getal n .. raden zouden .. orden ~.
oUTd, .' . .u·'.... ·IIO, 9 Jnlie, 'I morgena bm De b.eer P: 0, Clu .... r lI('i, dat er:cir.

door zijn killderen kIllaires ~n ,·..rbud met deZe .... k
.roon. die to HUe. waren get!ionden aan cil'k .. voorlig:· af.'

een te Tulba.gh, delinguadco, SIC!cbt. drie bedden.
"1'.0;'<11'"10 nMit 1Veigerd _en tA> ", ..-"ken,. nl., 8uther.

land,.Dri.town en 'MOIIIelbul. 'Ri.,...
dal meenoo, dat :bet to "ontt.·rig;!Wu l:.IChocllfl_lIlid
DIU tan. J'Hd. h ..ndelend in ~q
t., tredPIl, .&1 de a1).dere afde1inpra-
deo ... rell bot met die n:n stenen-
boaoh eeD.l'r·dat de lIcboolraden ,,~:~ ..
.mend!ltlrdi bohQOrde te "at
betrof het •• ndeel d.t ik>
raden hadden bij .W oplegéD YO
belutillg toor een tekort. Het'"
niet in 't "im b~D doel oj]l de
ding te beletnme ... n. . .

Adv. Mtl..." L.W.jV,. Zei, dat ._"',.", __.
niet de bt!d-liac na het --', .~.._-..- ..
.waa geWeeiIt- 0lIl .~jp ;;;~i;~:~r.;;Jr:;
likheid lIP lie aI~iagsraden
Tqen dl! *clloQlrdea· "et beePr!J~'Jij~lr&;Mo
"c.rd in d~ plrl~tai.ro kolnfe'1'8lltie '=Io!~:~'f"'''''''~::J'r::r!:1=!~:
" .. ,het de' ~g: boe de e"1PltR.UlI'tl., '. '~:,l~:!~!l~~,te.korte.a ' te J1·ZOu .;;::
ta.d eeU"eell 'bel"~IAI
gen, of lOU da &f4l111111l.l.;I1'ILI4·
ten

KENNISGEVING
De hee. W. H FORD,

ARCHITEKT, tegenwoordig
adreA Barkly Oost, KaapkolODie,
wenst bekend te maken, dat, bij
rijn bezigbeids vetbinteDÏJJ met de
beren KaJlenbach en Bejnclds, VB.D
Johannesburg, op de 9de Februarie
lI..tleden o!!tbonden heeft.

i .

Ad... P. S. T.• Jones
applikant, tie ve.rnietigi
koop van een gedeelte
IDrooghenvel, in het
town. Rule niai ~~e.t.J"Il,Jl

Xa afhandeling ·van_
verdaagde het bof.

al. Z. t •• ,
PLoa ...... pZai·
~.I • ....._.k
- WlOrIt...... dui
•• 11 ".DKen.mc
~OJ-k-<re'l"{
"OOI'lMItlfUloetlto<r1o~
hoef ~~ =11;;«.
_ddd t~f!" D...I n\
..n L,." .. ...,.....",. .,
H-t .. ~ ..I ......wt'lt

~''f'e ert ~..,tll<,:
pt'1I!V1V'O~~. 1,\,,..00-

KEATING'S
WORM

Een Schat iD
Woningen.TABLETS.9'O!rl.no..l., In hl,l[ .......

rloot1et1o I.,. ';.e
"pocbl:lteq.

n:R WEG VAN TVlIK'ITIl!.Q
13UK ER:\'
Gt:N.

- JD JAAR 8EWUR8OR81

TE KOOP
GEOKKULEERDE en Ooge-

oklruleerde J.imoen-, Naartje-, til
Zuurlimoen Domen.
Mooie Sterke B.1JDengeoltlruleerj

op eeD snelgroeiende en gezonde
wortel, die spoedig dragen lullen.'

C_' A. T. D• .MERWE,
. Bethe., L. Paarl

KENNISGEVING
BENODIGD

"0. If:PIIIUmm PlIlIEIE
•• SCIIIlo ••

EE N ervaren Kindergarten on·
derwijzeres. S.laris :£120 ~r
jaar. Holbods en MllZlek: (TonIc
SoI-t.) een vereiste. Tekenen
(Drawing) Nieuw Syllabus, een re';
kommendatie. '

Werkzaambeden te beginnen na
September kwartaal.

Appli~ti68 met kopie.ën van Ge-
tuigschriften en CertIfikaten te
worden gericht aan de ondergete-
kende niet later dan Maandag, de
2SJstedezer. Gelieve ouderdom op
,te geven.

Au Oi,,;.z. K_.u.rit .rt
. ", J/.""'_'.
&Mrt J.... Orosier, C.L eD'

V-1Ct«ia 00It.. .
Bmile &ym., .. c.k. ea. r.m.

BeaoforL
At. au, rH• ....,utnrtllt

0_ CllarleaB.tied Strcia"
r.m. yoiw N~ Cow.ij'.

.Alt.·Y~i
I.Otlltd ~, .. ·.m.ki ....__ ' .._

:. ." '"
J. A. FOURIE,

Sekretaria, school
KommÏJJ!<ie.

Philipstown,
5 Julie 1907.

TE KOOP
PA.SPA.LUl£Gru Plu., 716 pel

1;000, ,.1Mvd t. auga~ StaliOll.

J. P. ALA.NT,
P.K. Lanrj'~r!
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