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SllITH.-OI' de et'rllk April, L"",1 de
~r lijn Doo~l ill onze akkt'r, en
v'lkte ee11 bloeru ';&11 0118 af. Ons g..!iefd
dochtertje Y,lrtha )1ap,'Ti.:th", - (B ..by). in
d& ou.krdt'1n van Ut:"g-eo j.l.ar r-u .a:veD
1llA&Ik1~!l. fill,' l.iUe r 11I1<\"r .lit verli .... »us
la. willen \\ ij zwij~1l "Il niet rr-ureu &lA
det-."Y"t'Ht·D dit, geen !tonp Ilt·I'}~·Il. tJrOk
b!-eng-en wij .",IC IlArtelilt:e d,mk WUI Dr,
HaIlUlall. unie g.·li"fdl!l IIl000det'. "Il. :\(t'H.
Slahl ...r, Yen_ E,. Smith. -u Men . .I,
~yn. voee hun pn'l'erm<>t-IJo, hulp "W!

v~ gedurelltl" hur zie.kk 1).', H~
verg-e!tI.· hun zdf.

De .liep lx-Iro-f de «udere,

'IARTl~ S'lITB,
BF;TTIE 8.\IITH,

Gt:boren ILs..~'iO.

Foor rtknaÏ1lg lW1I de Iuer
LE W.4..4L:

6 Beea&eu. 2 :sumo PGDÏeI,
U Schapea.
.De GOedereD lijD Eeme JD.U.

Dr·.)ged.'i.
KJiphem'el SI.Hi-nll.,

[)i.r, :\blllMlehoq-,

IN MEMORIAM. la III• .nar .. TIl .....
.. 21 ..... 1111.TBERu~_-ln Ii(!fdevolle.·u z,oelt, her-

lnn-riug ,~clll mijll diprtldn' vtlf.:'Ila~n
f''l'''htgt"n,-~,t .. 1·Au,. P. Tht>r.m. dit· I)U~ '-'P
de (,f,je AI,nl. I~In",. ia zijn b l-<te jUf
ontnomen i-, ell Delg -'ët·r geuliat wordt
door lijn Pt lJ [geHot,.. en k inderen

PIULD.CLunK,1_.
.1... A_THERt,s

.. R.)11W~,.·l

KJt'i11. Dr..Jc(·o ...tcm ,

/
I

~

I
It;.

ALL."UI,
arrtrtcsx TE KOOP,-Ku.-

.Karren, Spidera, Buggi_. Lichte Af-
k",ringt Wageru, TrolJies, Tuigen,
eD.-Bij de Yendutie Harkt -ran
~~ YSJ'('us. Burgstraat '30, Kaap-

-I I~f (I 4 i:t
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Icilma
Fluor- Crea..zn
tat ~rlennd en Jot:kleJo yei la.. 'hoW bNab ...
A-' .... n lf: ...-..rm:t.te um c)f bet k_eiAe...... Qe..
7Jlul"'lt"I!Th&&t '100f'Je~1lib 1IftSi., .,..
t-a-eten. Yl"1't·f"&I1t.t!n. docw de iMe.kCebet.ea ..
"'·!u.. !p~kken. en om )Mot. b1a ~ l'aD ..
l";j W vocekotaen. BA t..otdet"t niel de lJ'OIIi
.. n lIt,t i\a&r, b.>hoet\ ~ poedet' obl bet &e ...
~..u. en .. " Vf".rmIJ,jt eie Dood_keUibe1d ........
·'_t::r .., 'RtU..,boJd"t"iWken. Bet;.-rt_
.. n.: }·.''''I,:. rein, YeTk.oe&ead, ~ ea CUODdII
:.': Uil J.. hut.t en heeft I'MII rftiJke..

\f1\.;~!:t'fl VLr', ..jerj bfIC biecoDdet vera.elU,.!IIItd Da
,,·t ...-r.eren .IJ inJien de •• ond t. 't'orea la ...
w-even :naakt. .be, ICbereo. WOOt.lerlik IIDlU"
l.·..l.

:1":,,,& wonlt ""--"'-~.J
Ve,.k"')gba.,. biJ .'le goede .. th.iII.,..ft

MIIQa%IJnen.

ICILMA CO. Ltd .• LONDON, E.C•• ENGU"D.

llt?t Klimaat.-n Ki~
Hoedanig ook bet klimaat m.oge
~IJO.Mellio '. ia het enige ~hiL
te Yoedsel voor JOnge k:iDden.

mtllinJ
JOoG

-..--..~- ..........._tlDpUddelq CIM eie ...
MQU.~ .OaSa _ nn:&ert.. Tlnr!11
... kncb& OD _ac ,..".,~ ... Iloe!.
"enwabe .. ow ..... _ .RJ.b kwale. ala
lilt "atct-de le .Yerk~ _ ..._.. "-

blode :
NeunlSttteRia, W"-ltIt .
SlafMl1--.., ~II.W, .
annoede. V.,........ ..... , Flauwte,
Hysteria., Verlies vali Eetlust. llIU.,

'. till. '.

Doclo'_'& ""- do och .. VfR.t.T.t. Ie_.
"")I<"D. v.. ,,_& _ olie Apoc.bQen OD

1\'",_ ot dJ ...h YaD eie ol_"

V IR A TA Co., ,.".,.. AulflIrI.
st. 8earps strut. UUlTU.

t.e¥e.n .a, l per bottel. of lee bottel. "oor 111-..
r~&.h. lO Kaap lotorde., waac <le prij. I;'. pu
bOtt.ei. d sn bot&eJ.. 't'oor to'- t.. De prij_
l'~ Kur KO&Oldt! &lUlleD <laD de Ze~.laJQ;in.

'aa id. prr boC.tt>! iD.

DR. SALVANO'S
SA..i.~TAL

PERLES.
EIn spoedl, ea ze.er .. -
Dlesmlddel 'lOP alII Drill'"

OIUastl.'81.
Klein en Smakeloos.

Prijs 3i6 postvrij.

Agenten: LENNON BEPERXT.

Kaapstad. Purt Elizabeth, Oost
Londen, Kimberley, Graaff.Rei.
net, Aliw.u Noord, I; Beaufort
We8t, lIa.felring, uudt8hoorn,
Wyn bug, Paa.rl, Stellenboech.

8!VfITICO lIa.

GRAANBOERDERIJ.
'OGElS. KRAAIEN, INSEICTEN.

Iii) \\' :-;.;-; BOERE~ VRIE~D.
DB GR0TlI

VOGEL AFSCHRIKKER,
\. \ \

'i AR. ...-r. lL-\ fKR, ~Dl.

,~'I ... D 7.. .JMl (lItire;t I-ijn mfl. ., DOW:t"S
..:;\ \,'" r~~r ~::-oiI>. ·"ord.en le onaaD~m Itn

• • ..... ~,~ . <ftl; Kra.iett, Kleine Votrea en aade",
l)e..t~[l.

:Jai:]t" li 1{f'1l0lelfXMJD voor omtrent twee
u.llkenZu..l.

F. W. DOWN. Woburn Sands, Beds.

, NEum, Jliljlt' 8aGal.... , _""alt.

Dr. Roberts'
Zalf

Ik Vl'1ft1d d«,r "'-

(~c:~.~.,er;~~~~~:_.:.:~:::-:.'~~~=~
'. - ... ''''' .._......Rll\''oen. Tl, lt,'ber,' z.ulll ~vwade

"~~~~,::,..!~'~~':~,~~;;::.:r.l~=-~t!
• -_' hl}'" I._na..,.

Dr. ROBERTS'
HEIlSTELLJNGS PII.I.I:N

KEATING'S
POEDER

is SCHADELOOS voo'" Dieren.

DOODT
WANDLUIZEN,
VLOOIBN,
MOTTEN,
KEVERS,
MUSKIBTEN.

De "'Cht.. poeder ~ dA h' "s hC •
"'-=l Tso • ..u K..u.TIIG. V..... :t ...... Ja
:luk)<I!a.

l\ENNISGEVING
DAARdeheerJ. W.PBBTOBIU8

=, et meer als onze ageJ1t te Rich.
n:ond zal ageren, verzoeken wij aUe
lotekenaren op " Ona Land," el1%.,
"n anderen, zich, tot nadere kenoi&-
ieviu;!, direkt tot 0118 te vervoegen.

C. P. SCHULTZ,
8ekretaria,

Van de Sucb de Villien & Co.
Kaapstad.

:ll Maart, 1909.

lorrespoDdeDtles~ .
(De BedUti. neh IIioh niei YUaIIt-

woordelik YOOl' de opinie "an
haar korn.poadeoten).

De WeUD,ctoa 12 ~a.
-Un de Editeur.
Mijnheer, - Ik ben seer blijde te

lien, dat dr. Malan bereid ill a. p.
vraagde i.lllonnatie op al de YJ"agen
hem gestEtld te verschafftllll. Maar
daar de iaformatie niet vqor mij per.
IIOOnlik bedoeld is, maar VOOr het ge-
hele buiten publiek, beeebou .. ik het
.. el .. enlle!ik en van alg .. meen
P14b I iek b e l a n g, dat. sulks ge..
geVen .. ordt door middel van een pu-
bliek nie.m.-sbla.d. Het getal ouders,
dat belang heeft bij d.. Wellingt.ot»e
A2 scholell, is zowat 400 tot 500, en
het sal toch niet gaan zulk £'en getal
aan huis te ontvangen. Ook moeten
publieke saken in publieke nieu .. s_
bladen en op publieke platformen uit;
gedorst worden. Wij kunnen later
in ,.jle liefde kennis maken.
De volgende vragen .. ens ik nog te

voogen bij die alreeds geateld:-
(a) Waar en door wie wocd de

w II use I i k hei d oitgesproken om
onse .\.2 IIChoJ..n-de oudste . in het
distrikir-tot AS te verlagen?

(b) Indieo dit moet ge8Oh.i~n, aou
bet, eerlik gpantwoord. voor de op-
voeding in ons distrikt als een geheel
genomen, tot voordeel of nadeel wt'-
zen?

[r-] Werd dit idee niet gt'opperd
met 'n oog om de dorpacholen te be-
voordelen en niet lIW't 'n oog op de
ware opvoeding van d.. jeugd van hE't
distrikt ?

(d) Zou h&t ni ..t heter "ez ..n voor
te stellen. dat d.. A2 scholen van het
di'<trikt A2 scholen blijven, dat de
salarissen van d.. buiten onder"i~r8
di.. zulk goed "'erk doen, verboogd
.orden en de schoolgelden verlaagd
word"o tot wat zij waren?

(e) Zou het niet misschien meer in
bt-Iang van de opvoeding in ons dill-
trikt eo dorp zijn als er voorgesteld
IIOU worden, dat de schoolraad afge.
schaft wordt om daardoor weer de
bPlangsteliing bij ouders en anderen
op te wekkl<D, dat onderwijzers, die
ni .. t naar d.. wen" ..n begeerte van
belllDgbehbenden zijn, vriendelik ge-
ra.d..n worden plaats "'. maken voor
ande ....n en daardoor Ill'n groter t0e.-
vloed van kindt>r ..n naa r de dorpsscho-
len ta verzeker ..n?

Dr. Malan bij voorbaat dankende voor
de be! () 0 f d.. i nfo r m a tie, waar.
naBr wij all('n reikbalz ..nd uitzH>n,

:\'oem ik mij,
Uw d.w. di ..nlUtr,

BF.L.A:\'GHEBB~DE OUDER.
P.S.· Dr. M,.jan heeft zijn toe.

vlucht tot d.. nieuwsbladen genomen
en wij vertrouw ..n, dat hij nu voet
bij stuk ....1 hOllden en aan zijn lW'-
lof te ....1 voldoen.

Een Opmerking.

Aan de Editeur.
~fijtlheer, -- Ik beroep mij op uw

rt'Cht'gevoel om onderstaande III u ..
bl..d t<. dooo plaa tspn.

Met U ben ik het volkomen eens,
dat schoolboeken wnder fouten beho-
ren te zijn. Vindt mp" zt' ecbter zui-
ver in hun eer s te uitgave? Ik
sluit in een intereasant lijstje, niet
ter publikatie, slechts om te bewij-
~"n, dat dit niet in de r ..gel het geval
IS.

':-;.,.-mt men dan bij het boekt-clwu.
.. en verbeteringen door de uitgevers
gemsaJrt niet in aaomerking? De
rf'kPnboekjee onlangs door gebr. Deale
uitgegeven gaan vergl'Uld van 'n lijst.
je \·erbetering ..n, .. aarin O.a. venchij-
nen ook de drukfouten door u aange-
haald om daardoor de uitgave (&al ik
zeggen P) te veroordelen. of heeft u
mi&schien dat. lijstje niet gesien P
Het drukken van die kaartje. ge-

schiedde met hiezondere haast. Van
alle kanten ontvingen de uitgevers
.. nTl"8gen om Hollandse rekenboeken
(Hollands is het medium van onderwijs
sedert 1 N.ovember 19<1l); tweede.proe-
ven kon men niet verschaffen-tijdver.
li~n men meende, dat drukfouten,
die overbleven, met een bijgaande lijst
verooterd konden word ..n Dit werd
dan ook gedaan.

Een ni ..u ... bla.d i. niet slecht.. eeD
welkome gast in de school, mur soms
Pen g..regelde be_ker. Hoe komt het
wel eens gekleed? Zie b. v. "Om
Land" van 27 ~fa8rt 1909. op blad-
zijd ..n 6 en 7 kan men tellen, in leel!-
stof ,.jl ....n, 63 fouten, waaronder
fin anc i e Iti naast fin anc i eel e,
kom i tie naa.~t kom i te .., voor
\" r i e s vee naa.t de per I: i es e
schapen--e a n. v Il ken te, elk lid i 8

Kaa pstad - Kaapkolonie sc h u Id
£62,500,OO)..._...g e doo d d e meisje,--
zlIlI ..;n wer den onderworp<'n--m eer
• eke r. F..en hagelstorm. lW als er
zelden voork 0 m e n-. . . i..mand,
die . . heb t.

Dit doet me denk"n aan ""'n staaltje
vau iemand die een Hiend ceker
nllddel tege~ het stotteren belOig .. u
WIn te prijsen ..n besloot met de ver-
klaring: "It Cll-CU-~U-cu-eu_
ll- u--u-red m.. lInd it will CU-eu-
cu-cu -u-u-u_ure you !"

rEds. d ..·. dr.,
C. T. R. C'RONJé.

(Waarde schrijver het vol.kom6ll 'met
ons- eenB is dat schoolboeken .IOnder
fouten beho~en te sijn, w&jj aijn verder
betoog, o.i., overbodig. Hij ... ijst ol'
fouten in "Oos Land," doch mdlell wJ
wer~elik meent, dat .. e daarom het
recht .zouden verbeuren onse afkeuring
ui t te spreken over gilbrek.en in boek~es
voor jong~ scholieren, toont hV DJet
te ....,ten dat nieuwsbladen in de regel
haastig ~gewerkt worden, in IDeDig
geval "elh, indIen het betreft late be-
richten, ze..r haaatlg. Een aohool-
boekje ocbter, w!lg ooder geen
u Dl • t li 0 dig hel d, hoe gen a a m.d
00 k. haastig afgl' .. erkt worden. We
wenaen hieraan nog dit to., te voegen,
dat Iijatjtl8 wet verbete~ingen in boek·
jes voor j.;ugdige ItChoheren. O.I.,. Vlul
nul .,n gener waarde '<lJn, telJZlJ de
onUerwijser doe verbeterlllgell n,et pen
ton iukt cLu.rbr ..ngt, daar waar ze be..
hor ..n aangebracht te worden. En dit
g<'8t'bieut io de reg ..1 niet.-·-&I. ··O.L.")

De lrme Blanken en de Buitenlandse
ZeDdl.ng.

.\&11 de Editeur.
~IIJnheer,-&t .tuk onder hovel>

at.aaud hoofd van de lit"', J. .\. van
Zijl, veut'he~en in uw uitgave vlln S
d... er, heb ik met belangstellmg gele-
"I'll. Als i"D:land naUw verbonden aan,
en groot belang~tellende in het. sen-
dlllgwerk Van onze Nt>d. Ger. Kerk in
het bu,t,,"land, meen ik, dat van deze
bri ..f ootltie behoort genomen te wor-
d.,o De heer Van Zijl vraagt een
on<kraoek aallgunde aekere dingen
van oos zendlllgwerk, en eist antwoord
op ... k,·re, door hem geatelde vr~en.
\\' 8JlrOlll zou hem sulks geweigerd .. or.
dl'n' Wij Jl"nulDgarbeiders Weken ~t
KOlllllkClJk te v..rbreiden van H~, die
gelegd !weft, -Ik ben het llch.t
der wereld," (Joh. 8:12), en, ''GIl
zijt het Ilcbt d .. r .. ere.~d,'
(.\Iatt . .): 14.). Het werk, dat WIJ op
b,·t lendingveld bezig .ijn ~ doen,
In 0 e t dus ook bet volle. middaglicht
kunnen verdragen: niet alJt'tlD het. licht
door de he.r VUl zij) III aDderen
daarop geworpen, maar ook: en vooral
door hilt onveilbaar Woord 'flul God.
I, h.. t waar, dat onae geliefde broeders
pn zU5ters op het. sendingveld handel-
drIJven en 8pekuleren, SOaIa door mnr.
\. an Zijl geï:nsinueerd, dan &al bet een
aegen voor net .. erk. ._n, boe eerder
zodanige woeker gNiukt worde. :b
lIulks echter on .... r, dan is h&t

1
met

b..t OOi op all .. partijen daarbiJ ~

·pi40HTIGE

PLAATS
- • TE KOOP. • 68 8peen :tqora ooiea

IN WODEHOUSE DISTlUXT. 3~~~r:..Lpatertj.
i 10 Boer Bok Ooicmmet ~8IDB onderptek ..... beboorlik dautoe ...... al te bop ... bied. .. pUu.u 41 xerhao 00i.eQ ,

VtillD .. te "4..:L... __ .ll_ 'b_

... DORDRECHT, 1~ ~ ó:ï'!a'DeJl
IJ .IIIEIUI, 22AJrII, fin, II 'II lIP .II1I'I1 , :: ~ ~::- Ram~.
(cleielfde tijd en plaate WUDall' • PIaa&a ~UUPBLDCJIrlopfttlfJd )1 48 Vette Joap Afribander Ba.
De DiWekeade pt.at. KOORIIBOII[, aHU .. BDWI p~" 'la' • -.la
atcieliD, WocIehoUe, poot 1,373 1Iornn, 'D 0IUreG& tftl ~ -. Iaftra, 66 Alribander LammelII
h. ~ 8WIOn te IDd1;N'D de "ftwiDkele yq de Ww Ooy. 20 Jonp Boer !aP.ten

ir iu. poot WoolhllH, pte Boom , pede Kralrn ,.,... nor- 29 Jonp Boer Bok Ooien .
raad 'rUI wat.... 1II.u, opsiche.. ilete. pbia klu V Zaalplu&a. 20 A .. ..;._ BoL 00'

Twee si~ 'fUl de PIaat.t lt OmIMbld leD _eIib BeinJq, aIIOiIk... ~ ....~.. len, .
Kamp .. d. Juilaaclerijea. Br .. loecl BerK· ea VJUt.neld. . lM PraChtige Angora Bok ooien

De pJ.. al ... , iD 'ne - oppyeifd ...,._ ID du ...... PIaata. 62 ~ra lr.patera
P,rIODeD, die .. bou 8c1t .. "0CII'D4Ialea lija te kopu. .u.amj v....,... WOrdeD 4 Voor BoWn

naar de plaatl door de het' 0 liD YM ~ ... HoteI.W... 4 Boer Bok Rammen
Voor ...... w..CJDd.hecIa doe nuc biJ :. 88 Prachtige Boer Bok Ooien

Th. IECIt.TAIIY, Indwe PaPIe 'Indlcate, ol "Aa. P.'.IT. 300 'A.frikaner ooien .
P.O. BOXS, mDW" AFSLAG.., DOrCbeOItt .3 Angora Rammen .

620 Merino Ooien. iwee-taDd toi

LIJ Nt 181'V~~rino Hamela
116 Vett. Jo_age )(eriDO Hálnela
152 lODge Merino ooien

ROYAL MAIL STOOMBOTEN 1~ !e-~~ ..
YOOR •• ca.U.D, ,le MAD.lIlA,

. .~~
,) ~

t.rokk .. :alIaOlVU~ ..~ a.•.
blaam CmmiddeUik .. . .orde.
Te~ M werk ónder de heidenea
behoorlik te adJainiatrvta ea' uit k
breideD,i ja 0... 'kerk ...... God ...
m.-t albuakelik YIUl de leaea der "er.
lehmende gemeenten. Nu i. het ....
lII&kkel~ t. ~; dat Y!!IIIl; J1a.
deae bri4lf te lieb1ieD'&tI--,. au~ ....
gen: "Wij willei1 voor· de undinpaaa
gM'en !Daar ala het eo pat, .. niet.. to

Wie da;; Ola dese ~nd· te blameren
is ga ik niet. beall.en j het geYOIg
~hter ligt voor de hand, Het-pW
mede.erkers aal afaemen, ea mopJik
.allen ook de inkomsten 'f_inderen_
Dat. dUll dae _k duidelik &al wor-

den opgehelderd, ill de .. ei1DeaeDde
rud van een echte

ZENDlNGVRIEND:

- TAIl -

,Ca-':,';D~;a;
TAFIIL ,zdlJ..·
GEWAARBORGD

Zuiver H .......... a Yoordel•••

Woreester ,
7 A.pril, 19(8.

• ••••
V8rstfjtd door lfi8rpiju8D•
DE PATIENT ZIJN GEHELB LI.

CHA..UI OPGEZWOLLEN. ONTZft.
TENDE BLAA.BAANDOENINGEN.
8'l'l!:NEN WKRDEN AJl'GEVOERD.
WATER. ZO DIK ALS STROOP.

ONUITSTAANBARE PIJN:EN IN DI
ZIJl>l!lN EN RUG.
I

DOllEII'8 ROEM VAl DOAN'S
RUe".,1 liEREN PlLLEI.
Het pral YIUl de heer J'_w. Wij-

nand JoulJert een .elbekend h&JPJJ..
laar .onen~ in Lady Grey.traat,
Paarl K.K., heelt een grote --iM
te ~l Y6J'1rekt., evenals mijlen in de
rondte. Na een l&Dge en _ erut,i.
ge siekte, in .. elke hij door de dokter
ala hope!* .. er4 ~, werd de
beer Joubert volkomen gene.en door
Doan', Rugpijn Nieren Pillen, die "er-
schillende, ,tenen~. de ...
tient'. ftroutnJatende .. aterachi ..
&'Wellingen ftrdreef en de hedroe1'8Ilde
bl_doeniDpll genu.
Toen de heer Joubert OD.I de beeohrij-

ring Tan 1Iijn ziekte eD gcmeaing gaf,
lI8ide hij: "n, I-t MD n~ iD
oiillChien de hevigste 'form, blJD.l _
mll&llden lanJ. Het eerste teken ...
een hevige p~,in de linkerzijde. Due
pijn "erspreidde sich spoedig naar lie
rechterkani. :Mijn rug .... _r •p.
&wollen juist boven de nieren. .Ilijn
enkels en voeten _oUen tlven-. op
en hadden· weldra een enorme afme-
tins. bijna driemaal de normale gr0ot.-
te. Ik &vn OJLIDOA'IIIikl!IOkbn II&JItrU.
keD. Dikwijls hael ik blasen ander
mijn ogea en miju gehele lichaam ...
min of meer OpgNW'ollen.

UNION • CASTLE
DONALD OURRIE &. co., Beatle..dera, Londen.

19Ot.
rB 4UU)I'"

April tl-DNILWOBTB o.t8T~, ~ Ilortoa.
April 28-0ABl8BBOoK.DM'l'LI, ~. Aeaber.
Ilei &-ABKADA.LE e.tu, XIiI&. Buadd. _
Mei 12-NUBIlAN. Kapt. Bremzatr.
Keilt-WALllIB CA8T~ Kaft 0""'-

1'UUeA 8~Dl~ D':i= ••• via de
Kanarl.. IL.

1109.
Omlltreeb 19 April.-A. VONDALE OA8lLB, Kapt. Bort.

N..... &. Belena, A.oeu,ïoa, Lu Palmu, 8outhamptou, 811Loo ....
OmIIt.reek. 26 April.-GOO.BiRA, Kapt. AnIIItr0Ill.

N..... T... ilfe, 8oa&lwaptoa, .. Leadu.
Omatreeb 3 Mei.-DU.BHAM CASTLE. Kapt. Ilolllty.

N.. r Lu Palm.., Plymouth, 8oa&hamptoD e. LOádeD.

H. O.

'RIET'POORT5. 21' UUR 'IQ MURRAV_URa,. . . .
OP

22DONDERDAG, ., .APRIL, 19o9,
TB 10 URB IR DB YOOBlUDDA.G.'1 ..... ru _ .. PDIII TlOII•.

200 Prachtige Merino Hamela
200 A.fri.kaa.ider Kamele .
400 lLrinO en Afribander Ra.

mela
200 Afrikaander OoieD
1 Paar Kar HenpteD met pedi_

mea. " jaar .
1 Paar lcmg ~de

1IenpteD. 2 jaár .
., 2 Ri'paardeo

6 1I.!.n. (pdre.eerd)
1 Menie met Vealcm
1 Jonge HeDPf rs JDU.Dden
8 KolOniale J(uilen

30 Strui~; TOlle dracht
la Gua Xome.n, Tet
4 Koeien met Kalvere

12 Jonge Afrikaander 0-
3 lODge o..m
1 A1ribander Bul
6 Vaaraen
3 Vere KalTen
6 Koeien
6 Vaanen
8 Jonge 0-
l Afrikaander Bul
110Jl8e Bul

18 PraChtige Merries
12 Geclreueerde Oaeen, lpekvet.

ALSOOK
;i) KoeieD met Kalver. I 1 Opl'eChtgeteeJde Hengst,
12 Prachtige Vaaram 30 Afribaiider Hamela (vet).
' BOERDERIJ GEREEDSCHAP :_

1 Grote Schaal, 1 S.-,n Trekaoed (kompleet), 11 Julleu, 1 Voer
Machine (Splinter Nieuw), 8 GaIfeJs, 3 Staal Koevoeten, 1 Jumper,
2 Paar Dieuwe Kartaigen, 1 Teer Zeil, 6 Halten., 3 Prachtige Zadels
en Tooms, j Rij TOODl.8,1 Draad Trekker, 1 Boor met Omslag, 3 Zagen,
3 Prachtige Zwepen met Stokken, Graven ea Pikken, Sler.r ea Egge,
.2 Twee- Voor Ploegen, 1 Duitse Ploeg, J Olivier PloegeD; 1 zeep Pot,
j Kruiwagens, 1 Latlder, 1Vijf-Duims Pomp. Verder :-HUISRA.AD,
alaoo1t 51 Zakken KoorD, 30 Zakken Gant, 130 Balen Kaf, 1 Bokwagen,
1 dito met Veren, 1 Kap Kar, 1 Buggy, 1 Sch.ot8e Kar met Venm, 1

ruigs (kompleet), 1 Span Ploeg Tuigen, .2 Span Zwingels en
el1&., ens.

Voll. biaonderheclen omtreD&he& "",,kbo 'rUI T__ .8oteD ..., ....... , De Boerderij \'an wijlen de beer Theron is goed bekaad.
~~ Hanaa, Natal, 0-... Bui. Beira .. Maurf&i.. sijD ~ op is eente klu geteeld en in praéhtige konditie.IppHDUe bij de .

~ hur J. W. JouNrI (vali _f1lo).
De urine kwam met grote moeilik·

heid en had _I de .kleur van bloeci.
So .. wae ze .10 dik als stroop. Het
g_urde dibijls, dat alles voor mijn
ogen op en neer acheen te gaan. De
ontzettende pijn die ik te doorat.a&u
had kan ik niet beIdlrijflln. Het ••
10 &g g_ ... met mij, dat mijn haa-
den ell ...--tea 'fo!.kom.. YVIItijld ...
ren T.&11 de pijn.... .. .. t.:~ "-

Bij de eerste plJll ID IilUJn lIJ ._ 1&

_delik de dokter ~n. Hij 'fM-
telde mij, dat ik een kou in de nieren
had en besodht mij gereceld e.Ib dag
ged __ de t__ lIden ; al sijn em-
.tige pegi.I1ga bleYen echter IIOlIder
renltaat ft ien laatete Mi hij dat
mijn geval hopeiooe ... eD gaf liij ~~t
op. Bet ... toen, dat eea van IlUJn
mailden mij ernatia aaanadde. Dou..
Rugpijn Nieren PiUén te Rebruiken en
-teD alotte gaf ik tOOI! en JmCht een d_
je om te probenm.
Ik ..as zeer 'f6l'wonderd, toen at, DA

t..ee weken de pillen te ~ebben ge-
bruikt een grote 'ferbetering kOD be-
merbn. Toen i}g de eers~ dooe ~J..
!en ingenomen had, raakte ik T8rscIUl-
lende .tenen kwijt. Sommige .aren
10 groot als een erwt. Er .... OOIt een
berinbel in bet .ater, gelijkend op
gema.len gebakken lIIteen. De urine
k..am nu -'- gemakkeliker en ik kon
voelen dat ik elke dag beter .erd.
Nadat'ik t-.ree dOllen Doan', Rugpijn,
Nieren Pin- gebruikt had, bam: de
dokter mij nogmaala bealeken, en hij
atond gewoon verstomd toen hij de
verbetering JlBg. Toen ik bem vertel-
de dat dit bei ge'folg .as van DOIm"
~ijn Nieren Pillen, zaide hij: "Zij
sijn Mbr eeJl goed dinll. die pillen."
N. MIl ~t ~ik YIUl Dou'.

Pilltllll "la ik in staat mijn bed ~
:rerlaten en ntijn volkomen genesing
.... aIecllte een. breetie Ta4 tijd. li
ben uu onpTeeI' hetcelfde at. voorbeat
en iedereeD beeohouwt mij. g-.in@
ala een WODder. It geef 'Il dit getui&.
echrift volkom ... Yrij1riJlig, _der cla.
iem.&nd mij hierom heeft genugd, eD
qit JRJiTenl dankbaarheid YOO1' het«-
uw pillat TOO!' mij gedaan heb•.
Deae 'f6l'.klaring kunt gij OTera) be_d
mabm. (Getekend) J W. Joubert."
In de K..aplr.olonie· trOrdeD Doaa'.

Rugpijn Nieren pillen ~t tepD
sa. 9d. per doos; r* 6 dtn.en nor b.
Dese .. .luiten in de ~
ting, ~ 6d. per dOOa it. "VerIDiiI-
baar bij aI1e Apotbebrs en M.aijDee,
of POatTrij YIUl J'c.ter McOIellan
00 .• Poetb .. ll!97. ~.

.Union-Oastle I&il Steamship 00., Limited.D.
llid AfritaiiSI ."1l1li11" LnIIS-"rzl__ 111.blp,lJ.

"m'OLD .01'O~·.

Fond8anovertreffen 14,250,000. IRkomstIn m. dan.~'OO.OOO.
DKlB-JllBLIISBi YIIlDUa .YII msm.

Il! _,

VOO. peNOnen van mtcld.lba .. leeftIJd of bel...... m ..... n
I... n J.. .,..ld d ....,.... vo"" van geldHlegglne,

die en Iran wol'den.

Dese lbatacbappij' heeft voor de .... 68 jana BBTBB
flBSULTATD voor ten beperkte premie opge1evert dan ..
~ mededinpter. die t.igheid in Zuid-A.fJib doet.

.I0H. R088,· ...........

ER IS EEN SROTE vwa.WR 10001IAU BOTEl, ol
HET BEllPORT£ERD ARnIEL AF TE aAFFEl4 •

---101:---

1Ilnl, lit ." ,III' .... 11_
- ',(

.. IOOf!_

• fi$TAR' ..

INII· tj'SCIIIIII.

..•.,'
......---:Ot--_

k -- ,.....U'e.. II ...a ... ......mg « " ba
.... kkelik~ ..... : kodoe. r Hcu Ic ........
-pcle bGter til --. _Jij bmi ..... _ ..

Doe MAZOek ... de _ .... Ageneen:

KOCHttDIXII,
KAAPSTAD.

Spoorweg OJltvangate ••
8p00rnp1~ Y&D de E.G.

8POOMf D 0.. ae ... PIiD4tiP 10
April,I='. 8telIeL

W.. KUL OOA

I!- " "P~e", ... 12.343 4,684 4,4.87
Pakketten, enZ. 2,~83 :193 ~95
Le'fende have 1,639 800 897
Goederen en

Mineralen 12,786
Poeterijen,enL 1,045

10,188
387 1909· ICH....n 011 1I0IIaT_

30 096 17,063 16,254
TotaJeo YOOr 'de PIiDdiPe ..... 10

April 1909 en de overeetlItemmen.
de ~ken ~ d. twee YOanIpande ~ Behangsel Papieren PLAw~~IERren:-

11109 1808 1907
I!- " "P&l!8&gÏera ... 21,514 17,222 21,931

Pakketten, eO%. 2,973 2,441 3.148
Lennde have 3,336 2,001 2,552
GGederen eo

Mineralen 33,568 28,872 H,690.
POIJterijen, enz. 2,0'22 2,183 2,348

ZIJl IAI.Ua.lI. IIITI ..... ...11•••••

Vai, Olie eD au. 8oIriIclea" ..
:.......... ~

~~ROS. II$TIF'1_";
. r."..8rcao4.

-LLtP8'J.

6~:413 52,719 71,669
De cijfara dllÏGeD bij --.u.a MG

de tot.le CJIltftzapt.en na de lt. Q.

~

lÏ,jIlde de bednpa ...
di ua YI'IIietDde ~ ..

"'~~ia'"
venaW.Dde:r1909. Nil; 1908, £182; 1907,
l13.

•~""'n,
XAAPS"'AD.,

pm
COWS.:.ROICitITIS

Zijn een

A.J. d. Yliliers, AflllI.r.
Publieke Verkoping
I
I -VAN-

KOSTBrn 'PLAATSEIGDDOI
IN HET

DISTRIKT
DE ondergea;keade, behoorlik daartoe gelast door de Curatoren

in de InIolv8nte Boedel vau HENRY JAMES HORNE, al per
publieke veilin, verkopen

Op DINSDAG, de 27ste APRIL, 1909,
'te 10.30 v.m., OP DIEPLAA,.. ZELVE,

I. Die wtllbektmde ea zeer koetbare Vee- en Btruinogel Plaat.t,

" Buffels Rivier,"
Gn»t 9,188 .Morgen en 26.2 V~kante Roeden, gelegen in de

afdeling Laingsburg, en slechts 45 minat.en rijdens \'al: het dorp

~"J:'plaata "Buffels RiTier" staat een groot Woonhuia, bevat-
.de 6 Vertrekkeu, onder ijaeren dak, stevig gebouwd, BuitAmgebouwea,
Kcetshuia, Stallen, Kralen, en een mooie Dam, in het kort, alles dat
nodig is, om de woning gerieftik te maken. .

LANDERIJEN.--Omstreeb Il morgea land is omheind, en een
gedeelte daarvaD is beplaDt met Lucerne, 80()0 keurige Wingerd-

11I"U.... "'U, en 150 keurige V raehibonten.
- Een groot gedeelte 'V1Ul deze plaata is omheind, en het weiveld.
besiaaDde uit Brak, Karroo en Bieto is uitmuntend Voor Klem.. en

If -i1rnn1tv...., en ook voor StruiavogeJa. .
n. Zeker stuk grond, gelegen te Diep Rivier, in de Kaa~ Afde-

ling. ~jnde Lot. No. 40 'V1Ul Kroon Lot 49, groot 31 Vlerkute
Roeden en 33' Vierkante Voeten.

m. LOSSE GOEDE.aEN, beatunde uit :-.Een Olie Enp en
Boerdltrijgereedachap •

Voor verdere biesonderhed.ea doe men aanzoek bij de onderge-
tekeuden •

A. J. MARAIS,. } Geumenlike
WM. J. .lU.CLEGD. Curatorea.

WM• .I. MACLaOD,
A&lager, Laingsburg.

R. CANE /'

en ZONEN,
KOLONIALE

ltIonl1mentale Werken,
Strand

so,
II1PsrID..
Tat Bazigbeden :

lilt ...
~1:;,':"III'".......,~I........
MIT'-

;:;::~Ia~ Im'D"'__
Y. de ... , di 1liien DrUPera_,111&8., )Jtl,raJl(ld.

mailto:g-.in@


HRTBERICHTEH.

Purt Elizabeth,
KApril. 1909.

Struigven'Il.- W"gen" de naderende va·
kaotietiag.:.n werden er "an d~ze week
•lechtMop twe ...dagen op\'eiling-cn gehanden,
t.,..n de g<'wone g-emiddelde "ortering aan·
geboden werd. Kompetitie ofschoon nog
ongeregeld WIUI ,·a.ter ,lan verleden ...'>el;
en prijzen toond,'n e;,n klein~ verbetering-
MD. in het hiezond ..r voor goede kwalitei.
ten. ,lie o..er het algemeen genomen goed
v{"rkochten. Gilwone 8()()rten werden
echter nid naar j.,'1!vraa"d én behaalden
.lechts lagl" priizen. nrole vel1ll·hepingen
'"ndl'n ge<luT\'nde de vorige week pillats,
de totale l.o'eeelheid "an hier naar MO>!I!el.
baai beliep £70.IMI, een totaal muende
...an over dri~ honderd duizend voor de
L>Ddense Junie veilmgen. WeJOrenA'de
Paa!' \·akalltit"lag.·n ul er a.'. w,.ek geen
"piling hier plaatsvinden.

Wij noteren de volgende lopende markt-
pn jzen voor

Prima, extra "Up.
,goed 1.-' 0 0 tot 30 0 0

Eerste witt!,... 9 II 0 14 0 0
TWl'ede ., ... 4 II I) 8 10 0
Derde" I) Jl) 0 '2 10 0
Wijfjes get.grij. 9 0 0 17 10 0

eel1lte 6 I I) 0 III 0 0
tweede 2 10 I) t; 10 f)

derde 0 5 0 '2 0 0
j.,rrijZtl I IU lJ 6 10 I)

3 0 lJ 8 0 0Fancy
Staartverefl,

wi:te
Sta Art ver e n,

lichte I) 7 6
Staartveren. geld.

en donker 0 0 6 0 15 0
Zwarte, lang... 1 I:, 0 .. [) 10 0

middelm \) 15 \) '2 10 0
kMI... I) 4 0 0 15 0
schraal \) 0 3 lJ 0 6

.. \ IUM ... U 5 0 .. I :! 6
'Vale. lang I 0 0 3 5 0

"luidJelm \) 1U 0 I 7 6
.. kort U I 6 .. 0 6 6
.. IIChraal... I) I) :I .. lJ 0 6
.. \10" I) [> 0 I 5 0

SpadcJlla... li,·ht I) 5 I) 4 0 0
., ,hmker lJ :! 6 :! . 0 0

Kuikelltjesv-eren I) 0 3 O:.! 0
D<> volgend~ prijzen kunnen genoteerd

worden al. biJ t","adering d.. lopt'nde
prijzen 'I'\o(,r"[ljl;e800rteerde partijen:-

Superieure: plukl!els Witte £8 10.. tot
£9 lOe.; Wijfje!! £6 tot £7 lO..

Goede gemid,lelde partijen: \Vitte £7
tet £8; Wijfjes £4 10•. tot £5 10..

Geringe gemiddelde partijen: £4 10.. tot
£5 10..; Wijfj"" £'2 10.. tot £3 0..

Ordinaire partijen, 8tengelachtige en
ongekleurde: Witte £2 lOa. tot £, 0..;
Wijfjes £ 1 58. tot £2 58.

Goede Staarten 15e. tot 20.. ; Zwarten
17s. Od. tot 2i •. 6d.; V..len 12e. &d. tot
15•. ; Spadon .... 258. tot 358.
{lemiddelde : Staarten ge. tot 121. &d.;

Zwarten 15•. tot 17e. 6d.; Valen 7e. &d.
tot lOs.; Spadonaa 158. Od. tot 25e. Od.

Zw..kke; Staarten 5e. tot Se.; Zwarten
10•. tot 12•. 6d.; Va.len ÓlI.tot7 •. 6d.;
SpadonlUl 2•. 6d. tot 78. 6d.

WoL-Deze mukt blijft fertll. maar
wegens de naderende vakantiedalten wu
h.t aantal zaken in de open markt gedaan
""ring. Onder de partijen door 008 ver·
Ko>:ht wu er een fraai ".'hearsel \'&n de
kudden van d" beer M. J. le Gnnge, van
:\tiddelpluat., Rin,rsd~L ,'oor het welk wij
de buitengewone prije "an 91d. behaalde.
en voor een ander fraai l«'heenel "an de
kudde ,an .I., h.."r .I. C. van Rooyen, van
&..m"n·. Drift, Clocolan. beb~lden wij
~ ld .. dit i. een buitengt'wone pnje voor
O.R K. ""01. p.. wol was goed gegroeid.
\ aD g-oed,' kwalit"it en konditie. en w....
hed <oq;\uldig ,·erpakt.

Wij .wteren de volgende ale markt
prij7.en voor:

JOHANNESBURG.

(Van Qebroeclen Olivier, markiapnteD.)

Otloille 1iJ-t "BIl prijlea "BIl ~
duktAa, alA ~oteel"d op de OCJd8Dd.
markt, gehouden op

i APRIL, 1909.
II. d. tot •. d.

Zemelen, per 100 Iba. 9 0 " 9 3
Gerst, .. 150" li IJ ,,13 3
Booen per zak 2001 bil. 11\)" 30 0
Boter per lb. 0 9 1 3
Bedding per vracht •. , I) 0 :: 43 0
Kaf per 100 Iba oet ..• I) o 0 0
Eenden per stuk 1 ~ '2 7
Eiereo, verse per doz. 3 6 5 6
Kolonia&l" 1 4 :\ i)

Voer per 100lbe. lokaal 1!l 5 6
HoeoderR, per stuk ... 1 0 2 8
Brapdhoot, per nacht 0 0 0 0
Ganzen, pt'r stnlr. 4 ~ 5 5
Kaiier koorn p. 2OOlb... ~.) 10 II
Lucerne groen. p. 100bL 7 6 13 0

" per 100 lb.<. I) ~ ., 6 9
Manna per 100 lb. :!;~ :.! 6
Mielie., gele, per :WO

'Ib. 11
,. witte.. If, II

Mieliemeel. p-. 180 Il>. II U
Uien, per 125 lb. KoL 7 li

Plaat""·
8 I)

4 \1
like

Varkens elk
Aard s,ppelen,

1601h.
best 1'1.

12 9
7 6
I) 0

gemiddelde
Zout per sak :100
Zaad.haver per lb.

130 lb. uir.
Boermeel gelift,

u.k. :lOO Ib per
Kalkoenen, mannetjes

.. wijfjes
T~bak ...
Tarwe, per 200 lb.
Appeleu , per ki"lJe
K",-,I
Bloemkool
Druiven per kistje

., l' luaotje
Limoenen. per Il)O
Ppren
Pruimen
Tamates

II 0
I) I)

:l \l
o I)

:!2 3
:! ;1
o 0
U 0
1 I)

I) lJ
:1 ti
.) b
I) U

:1

PORT ELIZABETH.

(\' ~n d~ beren Johu Daveriu .I: Co.)

Per lb
£ •. d. £

,-_.
! .,.
I'
I
I

o 7 6

!
!
I
\

(

..
\,
I

I

t

Sneenw.dtte, extra luper
,"perieur ...
goed tot sup.

.. iof. en s1eeht
Vet ....ol. sup. lange goede

conditie grasveld, llpeci&le
knipsels

Dito. dito,dito ...
Dito. Karoo
Ditv, dito. dito ...
Dito. gemengd ,'eld
\"et wol, licht, zonder fout,

middelmatig grtUIveld ...
Dito, Karoo
Dito. Ir.e>rt, KllTOO
\'"t""ol, grof en ~Icleurd
("'W&l!l!en, j1;7"Ofen gelcleurd
B....oeto vetwol, kort ...
\' ri jlrta&t gruveld vetwol,

lang en in goede oonditie
Diu). (lito. dito
Dito. midd. lang, licht met

..-einig fouteu
Dit<', middelm. kort footief

...n .Iocht
Dito. middelm. Karoo, I&ng

en goede conditie
Dito. middelm. lang, licht

en met min footen
Dito, middetm. kort footief

en ..Ieeht

,

111

~.-Dae markt blijft ill eeD
bedrube toestand eD peil rakeD WerdeD
plureode de week iD de ~ lJ).II'kt
gedaan. op de publieke ~ werd
DiUdaI eeu vrij grote boneelheid ......
boden, eD indien. van de prijl8ll ietI mObt
wordea aangemerkt, -daD "III'V8II lij teil
lUJlMe van de kopen.

Wij noten!D de volplde at. marb-
PrijSeD voor
BokjN, auperiijn
Bokje8, algemeen
Bokje8, superieure

" inferieur
" kort ...

Lang bl. O.R.K. haar,
superfine 10

Gem. bl. O.R.K. baar, ge-
middeld soort 8 " 8f

Gem. haar 6i " '.Tweede en grij.. 6 6
Derde •••.••• 4,,4
Winter bokjee(apeciale knip) Geen aanbod.

" (goede ordinaire) •••
Winterhaar 8i:: 8i

(Besoeto) 8i " 9

:~~~
T_'n~-: de J. O. sie......, ........_ _ .....

{o.k.) in de -- ell - cl' m....:~.MoUer~ ~ le"", .U.- t
Burpr en BaatDIAII .

.!U~":~De ~ __ ·.ton- .,..,r:-
(1) 'Wtet.oJi op 'IriJldhoDdeJl; 00. Te-~~1Il'"
veDe~ ~~ide
wa&rd;eerder .... 'Gm- voor lIChOOl-
raad doeleinden V rijdaJ. de ao.t.
.April ..... , natge.teld bad voor ~
ho:rea.: 'WIiIl _WanD. .
\Op ,._ __ ~Ko1ler -..d be-

slotea, dat de Toonitter ~ ..~_~
iBu~r eD le Roex bet .aa~~
.Idlen .,OI"JDM). om benaND t.egeIl
de ...... rderingtlijtt te ho:rea. en dur-
over !te beIluitea.

{,'i$oul1lÏre brief no .. 8 36s6 ~
geda~rd de 2de deEr, van do ~-
nemende l~l, -ua
beri~t wordt, dat het oJUJ1Ol8lik ....
VOlltkm wei-d het op~ ..,.. de
veJ:"edte lijst NOIl _..,j~tea Toor ~
afdelingen in de K.olome te vo}tooie11
en er wordt. llanbevolen om in de tUIl-
aent.ijd een lijst van de ~ .m-
tuten te publioeren, die ua de rtoad
bekend zijn. Voor&ieni.n& bn dan ~e-
maakt woro- om een g..ijzigde l~
volgens de wet. te publiceren.

De aekreterW ra~ dat hij
een voorlopige lijst van ~~ eer-
vituten, in de .'(hsette' en lil. bet
plaateelike niellwabllid gepubliceerd
bad, teneinde aan de bepaJmgen Tan
sektie 4 van _t 43 van 1908, te TOl-
doen.

Briel geleDm, geda~ de 18de de-
rm" van de civieltt k~, Wor-
cester, vergezeld van _ lijst, welke
de servituten aantoont, die ten gunste
van bet pIlbliek door eigend?1lIII ~
op de 'I'9I'IICh illende pltaatAlen lJl de lijllt
vermeld behouden zijn,. Beoevellll
zouden ~ aerYituteB sijn, welke Toor
bet publiek door perakriptief recht -.w.
kregen sijn.

De bespreking over die 1ij6t (door
het departement van de 1a.ndmeter-
gt>neraal venchaft.) werd ui~d
ten einde ledeu een geleg"uhetd te
geven de lijst na te zien.

Brief ~n, gedateerd de 19de
ultimo, van de W~ lICboolraad,
waarin verzocht wordt om een tijde..
lik 'Voonchot Tall .tOOO, overeeokollllltig
sektie 40 van de lIOhooiraden verdere
amendement wet., 1908, om in de lo. Philadelphia,
pende ui~voo van de raad tegeDlCM>t 1 April, UI09.
te ko_. , --- .....I>:'..... t"......---
Er .....erd bijgevoegd, dat bet tekort

voor het halfjaar, geëindigd de 31ste
December 1908, £1,170 lIS. Bd. be-
draagt.

De sekreta.ria rapporteerde, dat in
en de afwezigheid van de Toorzitter, en

ov~kolIIIItig de ~utie op de ~
rige Tergadering gepeaoord, had bIJ
het verlangde vOOnchot gemaakt.

Goedgekeurd.
Brie{ gelezen, gedateerd

dezer van de aek:retaris Tan
werk~n, over bet sluiten
,,"eg te Goudini weg.

De bestierder van spoorwegen gaf
&ijn lood_n te kennen, dat de weg
door een spoor"W"pmbte onder een
mÏ8verstand gesloten werd. Instruk·
ties zijn gegeven om de weg open te
bouden. .

Op ToorstE-l le Roex-Mol1er werd
er besloteo , dat, de beer Pieter :0..-
nit-I du Toit benoemd zal worden ala
lid van de Brandaiek:teraad, in ~at.
van de heer 1'. D. Hugo, WMtOa dlean..
tijd aanstaande :Mei za.) eindigen.

De ToorzitteT rapporteerde, dat de
heE'l' Villiera Hanift als bot"g voor de
..kretari8 getekend had.

Brief @81_, geda*-rd de 23ete
ultimo, van prokureur John de Wet.,
RoberUlon, in ske de afdelingvaad
ffi schoolraad belaatingeD op de plaats

le. "Komplot Koppeo." D& '-r de Wet
bericht, dat bet eigendom in )nre&tie
in de waardeithgalijllt van de .delinp..
raad Robertson ingesloten - wor_
dt-n, daar bet eigendom binDen die
afdeling valt.

De zaak werd gele.st over te .taan.
Op de brieven. van bet ondenrijllde..

partement 00 van de civiele kommia-
8Ilri~, werd er besloten, op voontel 't1II1
de beren le Roex~u Toit, dat de
beer J. C. Gie beDoemd zal wOl"deu alt
hf"t lid, dat door de raad moet aanP'
ijteld worden, op de afdelinge echooL
raad.

De volgende rekeningen werden ge-
pa_rd: -Van de Bandt de VillierB en
Co., .£5 1211., Gourook Ropework Co.,
£15&. 12..Het rapport van de auditeurgeoerul v. m. u. m. v. m. u. IL.

over de inkornaten en uitgaven van 16 Dooderdagll M 6 13 6 53
de afdelingsraden ...-d ter tafel ge.. 16 VrijdaJ 0 11 0 42 6 27 6 66
Iegd. 11 za&erd"ag 1 <i 1 53 1 21 1 U

De weg ill8pekteur verzocht verlof 18 Zondag 1 66 2 16 8 6 8 26
om twee of drie karren te huren, wan. 19 Maandag 2 35 2 66 8 45 9 4
n('6J" gnlis voor lange afstanden vel- 20 I>iDIdaS 3 13 3.1' 9 22 9 41
voord moot worden. 21 woenadag 3 60 4 9 10 0 10 1
Toegekend, JOur de karren niet. 2i Donderdag 4 28 4 tS' 10 38 10 69

__ dan 1~. f.« dag elk te 1roBt.en. .
In zake de pijpen n? de plaats "BIl 23 Vrijdag 6 9 6 30 11 20 11 t1

de boor J. du TOIt de Wet., op de !IIon- "Zaterdag 6 61 6 16 0 S
naweg, rapporteerde de sekretMia, dat 26 Zondag 6 41 '1 9 0 28 0 66
er geen misverstand kan .-ijn door wie i6 Kaandag 1 41 8 16 1 26 1 69
die pijpen her-at.eld werden. Ril had 27 Dinedag 8 66 9 31 2 36 3 16
de pijpen over de telefoon 28 Woenldag 10 19 10 68 3 68 "39
van de agent op ~t versoek it l)onderdagll 32 6 16 5-41
van de zoon van de hr. de Wet. her- SO VrijdaI 0 1 8 26 6 14 6 31
Bteld, dU, tegenwoordig wae eD P'
boord had, dat de benrt.elling op re-
lrening van de heer de Wet. _.

Drie sterfgevallen aan bellmet.telilre
Mitten werden bekend gemaakt.

~: ..
:9P'~ -cipeade. de'~P,-W:.-:·:=.'.... ..,...." Alp•• i .......:-1re!ml ......_ lil eie __ ala .... ", ~ ..•• i
~ .~r de DilJtriJtWl_ÏlIIi'It I' ." '1'01J;e .&014 .. 41-
~ .... ~ TOCW nn '1'. ~; ••

werDaamh'éélea aldaar ieclaan. ............. ' ...
. ].)e 'Mer J. H. Dnijer atelde tOeD . -=r;n~~~:-...
v_ ~ dOor "- heer J)& ~"t....,,__ motie Tan dank au de af- ._- ••• •..
gena .............. ",an het. K-"- Ditt. ...,.. v aIUahW-&U'&_ __ •••

Bestuur 1lQI'. het ·BondakoftgI'N -- TIJIObttietM- UlUpaD-
Dordrechtl TOCII" hun kr!Nbtip OPtftIO 1Ii-'... .... ~
ding insake n~ v~ ~ O~ 1IalaafID

Voontel de heer P. de Wlt.---:de heer op. Hoof4 .......
W. J. Uiji. dat de uodacht nD. de W..... M ... ..~

Kaapee afdteliagerud worde geveet¥ ~eo '"I" BaaII
op het feit dat sulk. eed groot .. ~tal
van ~ nD honden, bij tijd van
inVOl'deiiDg, de belasting vrij lopen,
~tftlk niet alleen nil!4 billik ill te.
geoover ben die betalelt, maa.r de raad
erdoor ala geTolg ook -.'eel lIChade lijdt.
Een verandering in het .,-.teem van
invordering ill dua lf_Reiik.

Het -rolaende TOOrstel werd door de
beer J. II. Dr-eijer ingediend en door
de heer W. J. Uijs g~ondeerd :
Dat deze Ter~DlJ gevoelt met. de
lIfijnboenm de dJ'llk vaD de abijnabe-
lasting en lliet uit met verlangen Ilaar
die tijd,· d.t dezelve opgebenD zal
worden.
om de reaistrat;ielijsten na te zien

in de J'e&lMlktievt' nldkoi-netllchappen
_rden de "fOlgeude he1'l'll benoemd:--
YOOI" Tijlterberg : J'~ H. de ViUieft, 88.
lrundua J, H. Dr-eijer; ..oor Patén en
Rietvlei: P. de Wit; voor Durban-
rille: R. The~, snr. ; voor
mau ....herg: M. Loabaer; voor Koe..
bt>rg Noe. I en n: M. J. Louw.

DI' heer G. 8dnrartz ....erd ~
Rt.-Id ala n~uw lid door de beer W.
J. TTija en door de beer J. R. Dreijer
geeekOodeerd.

De h.r J. R. Dreijer betreurde de
zwaklre o>pkomat van de IecJen en $!ruk-
te de hoop uit dat er t«-h in de toe--
koJllllt meer ,belang in het werk "BIl
onll& tak .l{'I!tteJd aal woroen door 0IItI8
leden. Als.ij getrou... opkomen en
eendrachtelik IHdewerken Jlullen wij
-.-l ~ JnmneD' vemdrt.en..

Volgende varpdering _I te Phila-
delphia op (D.V'".) laatate Woensdag in
Jtmie a.lI. gehouden 'W'OI'den.

A. W. LOUW,
Sekretaris.

.....
- ~".,
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Vellen.- 8ch&pevellen iu bnndela tegen
5#<1; pelts, 3id., per Ib; Kaapee 18. !>d.;
t-iliadigde, 4d. elk; bokvelleu, na,
~hadigde, !id. en zware, Std. per lb.
angoras, &d.; geachoren, 4id.; beecha'
digde, 2id. per lb., Sd. per stuk; Joh'bnrgIIe
IIChapt'.... l1en Hd.; boerbokken 8d. ; angoru,
Hd.

Huiden.-Wij verll:ocuien IIO~ gedreoJ.
de huiden tegen 7td.; ~p, 6td·;
drooggezout -n, 6 id.; i-chadigde, 6!d. per
lb.; Derde 3id. .

Horena.- Wij 'l'erkochtell partijen tegetl
3id. elk 1 ., lIt 1 14 II! 3 Il 11

o 0 0 10 Il 6 10l' 6

o 0 li 1 lU 0110 0

1[j 0
12 6 "10 0 "10 0 II 0 0

9 0
De '27.te katalogus wolveiliug vond

Woenlldag plaats, toen 2,000 balen _rden
aangeboden, waarvan 81echts een klein
gededte werd verkocht. Kompetitie wall

levendig VClOt goede lichte, gekamde wol
en bevre<lijl,ende prijsen werden behaald,
maar Daar &ware partijen ell partijen van
minder kwaliteit was er geen vraag, en het
meerendeel werd wegene de J.age aanbie-
dingen teruggehouden.

---~---

----------
~esu 8 um1l at16Ol1 1o 0
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YlUOPIMGU.
P. J. P. MARAIS" ZOON.

17 April,-Tulbagh, Tuta en loeee p-
deren.

P'. W. KONIG. 1.,....1009.
Ik, X a.IomaaLoaw, .-tll_ .. -. __ de .0lIl'11,. ........ a.w. I ... lf-' II VaD 1888, .w

......... III .--...rip .,... lil ... waija ........ aIa 'fIaMaariIIf.... de ~ .... Cal,ini&,
,_, WW •• , PIiDIIlP .1 1*., UI08. _ CIMW baIáM iii iaalI ~ op ..... ..-uVorm C.A. 46 A.

N.8.LOUW,~.

15 April,- Wolmaran..tad, land eigeD
dommen.

J. P. SMIT.
22 April,- Dordrecht, ge«eelte van de

plaatll KoupIleegte, afdeling Wode.
hou'l6.

22 ApriL-Dordrecht, plaatll.
W. A. SCHEEPERS.

22 ApriJ,-JaSobedal, O.R.K., vuta
loue goederen .

DEMPERS. MOOREEN DIG"
H ApriL-Caledon, TlI8tgoed.

G. VA.~ COPPENHAGEN.

~,_, aij. aIa ......... 1... __ Jaa., .1101•.ZoDi In llU.nI op- en
Ondergu,g.

I
W.I.8T1U.U88,

Hn-'-d_ U4e! Janla.
A~DP"" BAtH, T......

APRIL.

Kanker- Genezen.A.frikaaDle tijd-{2 uor.,. YaIl Greea-
______ ~h.) _

:Maan
Zon, op Geboorte van 't Klndji bracht

n1oaUlkheid.de Ude
publieke
van de Op. ODeler eD·

~er
OUdera.m. Yle, .... neI.n v.n Lijden geeIndIgd doop '''Uft~PIII.n

)(en. Carolioe Campben. ftII. 21 Parló, Straat. K....petad,
Jlegt :_" Sedert de geboortil 'f'61l mijn kind (Tier maa.nd.u pled!n)
leed ik aan hevige pijn i.u de riebt~ van de nieren. zijde ea. ~n
algemene moeclerachaplike zwakhtnd. Ik w.. ook erg bardlilYlg
en had geen eétluat hoegenAAmd, en \gij kunt begr.ijpell wat dit voor

mij beteekende, tenrijl mijD
kindje DOg aan mij zuipe.
Wel. ik .. in "anhoop en
toen ik niet wiat wát te doen
kaebt mijn. suter .mij een
dooSje Jrelun.. , illn bij
PekneD" Ik -,m hen en
Tall toen af .... ik geheet een
.~~er 1D8Id. O. .pijn!1' in
mIlJ! rug w~ ik }nerho-
Ten P1ProkAm beb ill geheel
beter en de hardlijvigheid ill
DU jet. van 't ...erledene. llijn
..tlut ill nil waarlik wonder--
lik en boveD..ne. ill mijD
tegenwoordige . ~id

~ .~. sichtbaar in 4e wouderlib
IJJ .. ~.~~I vooruitgang di. mijn kiDdje

~ ~ beeft sedert Ik r...
luna Pillen gebruikt hebt.."· (Ge~) OAROLINB CA.M~HELL.
Lne7vreugde nm.n moeder te .hI hierbo-.en beachreYeD &ij ••
zijn wordt dikwijhl treurt¥. ~e- Verkocht in rode~" door
maakt door liebumlike hjden, alle voorname .ApOthek~ éb
lloedenebaplilrezwakheid,bloed- WiDkeliers of direkt. Tall I elllJlA
ar~.. dw.eligbeid, flau"te. Pillen ..00., St. GeOrJPe Straat,
hardlijvigheid, miMelik boofd- 26,.Jtá.apst:ad (t'.K. Hu 731)
pijn, pijnen in de FUg, lendemm tegen'drie Ihilli-otP en drie peaoe
en kruil,Rjn d~~elike teekens l"! ~ttel~. 11811 bo'tehl. voor
van geTaar en WIJS81l naar een ..,httiea a~l~ bebrJ ...~. IJl ~e
noodlottig gevolg. Yela._ PillfID .Kaa.p Kolon:~.de priJS drie
voor 't Vrou"elik Gesl..,bt ...er. abillings ea -ril penoe per bot-
Dieuwen en venrterken 't bloed tel of sea bottel, voor twintig
en geven toon en kracbt aan 't ahillinr ill. De prijt:en ill Kaap
lysteem. Zij genesen om ge. kolonie aluiten dan in de Zegel
nezen te blij ...en, Jlohe kwaleil Belasting van :uepence per bottel.

19 April,- "Rustfontein," afd. Caledon,
plaatll, levende have en lo.e p-
deren.
J. w. lIooRREJrB. JR.. " 00.

o.m. T.m.
122
2 31
a 42
t 6s

Ouder

16 Donderdag I·..
16 Vrij4aa
11 Zaterdag
18 Zondag
19 :Maandae

1 10
1 11
1 11
1 12
1 15

6!l2
6 21
620
6 19
6.11

16 April.-Orangerie. aan de Paardeberg
levende ha 'l'e en 10886 goederen.

21 ApriL-Malmesbury, lOMe goederen en
koopwaren.

29 April,- Malmeebury, vut en 108118
goederen en levende have.

I) Mei.-Malmeabury, v ....tgoed.
A. B. DE VIL.LIER8 EN CO.

n.m.

6 "124
8 6
8 62

9 ".li) 39
11 S1

6 16
6 16
6 14
6 13
6 12
6 10
6 9
6 8
6 1
6 6
6 6

1 14
1 14
1 16
6 16
1 16
1 11
1 18
119
120
., 20
., 21

8. d.

15 April. - Klapmutll Station, .erkoping
van vee en 10IIII8 goederen.

19 April. - .• Ongegund," afdeling Paarl
plute.

PAUL D. CLUVER.

"'.JD.
035
1 SS
li SO20 ApriL-8tellenboscb, gebouwen -

'29 April.-Langverwacht, Tinminee.
\'pnde ha ve en 10M6 goederen.

A. ,I. DE VILLIERS
•••••

GI'fUTlPlL.
22 ApriL-Rietpoort, 2! uur van Murray.·

borg, vee en boerdl'rijgereedllChap.
A. J. MARAIS.

VOOR TAFELBAAI APRIL, 1909.
'.t~1IU..\IIB"RU,!I1)IBlIiOU.

Vone :Maan, 6 April. : Nieu_ :Maan, 20
10.28m. n.m. Apr. 6'61. '!'.JD.

LaatIte 'Kw. 13 Apr. Eent;eKw. 21.1p'.
t·3Om. n.m. 10"66m. n.m.

2 5 0
22 April.-" Brandvle," afd. Laingabnrg,

levende ha ve ..0 108118 goederen.
W:M. J. MACLEOD.

2 0 0 27 April.-" Buffels Rivier," Laingaburg,
plaats en 10IIIIe goederen.

GUTHRlE .I: THERON Hoogwater. Laagwater. lost Title Deed.15 ApriL-Plaats van .Jan Niemands boIICb,
afd. Ca.ledon, vastgoed, levende have
en losse goederen.
J. J. HOFMEYR EN ZOON.

I»,",X.
v.m, u.m. v.m. n.m

NOTIC •• hereby pY8ll that
we iDteDd apptyiDc for a certified
oopy of dae Title Deed, iIn«l 011

th. 6&hJa1y. lt7t.iafa'f'OlUof Jan
Daricl, whdlby ~ piece ot
..... staate al Zmarbra"k iD theDi,.. af. s ....n.rad..." beiIlg
vm.,e Lot No. 80,

~ 74 8q.... Booda .Dd
38 8quÏlre Feet, wal OODftyed, and
Ml perIODs claiJaiDl- to ha.... anv
ObjeCtiOD .to ille ÏIIae of .uch copy
.... aqaiNcl to loc1ae Mme, in
writiag, with the Sar.eYCIr-GenerrJ,
in c.Towo. witbia foarieeD days
froa ib.e pablica&ioa of &bia Notice.

D.atecl al Cape TOWD, thia 14w
day ot April; ltot •
)lICBAU & DE VILLiERS,

A.pp1icul's A.ttorneys.
NOL 1, 2. ucl 3

Bofmfyr Cbaaaben,
o.p.·TOWL

!"

22 April.-Oakdale, nabij Belh;lle, levende
ha'l'e en lOI!lMlgoederen.

,1. W. STIGLING.
22 April. - "Panorama," Saldaub&b&ai,

aid. )lalmesbnry, levende ha,e en
10_ goederen. Onmiddellik bierna
opveiling der plaat. "Panorama."

P. J. RETIEJ'.
2A April.-Acht..r Piketberg, 108116 goede-

ren.
J1OlE'J.M AN ot: CO.

23 .-\priL-Gruendalen, afd. Malmellbury,
vast. en 10000ocd.

9 Jaren Leverkwaal. GETIJ BEREDNING.

Aanvall.n van Dull.llgh.ld
en 8l'8ken. • ••••

Schoolraad.
Uitmuntend. Geneling doo.

811e 8 •• n ••

17~
16
15
13

De htl8r .J. Crawford, ..,n handelsrei.
siger, wonende te 115 Hanoverstr&&t,
K pstad, ia voor jaren een martelaar
g.w st aall Iev!jr _ en maagkwalen. De
h r Crawford, die 41 jaar oud Ï8,en die
d 1 naw in de laatste oorlog, zegt:-
"Op pn !lf voor meer dan negen jaren
l....d. ik verschrikkelike mllrtelingen
Villi hevige pij:n ..n in de rug. Ik had last
van hartkloppingen, mijn bloed was
gen van erge vlagen VIUl bra.ken. '8
Yorgens als ik opetond had ik een _r
onaangenamf> smaak in d.. mond, en
mijn tong wa.s dik beslagen. Ik kon
...,Iden l'nig ontbijt g<'niet.>n, en had
nooit iets te eten voor 11 uur.

Toen ik te Kenhardt gestationeerd
was, b<-bandelde de officier van gt*)nd_
heid mij sonder enig goed gevolg. Ik
wer dun, en ik had ook een 8lechte
..fgang. Ik bad veelvuldige RlUlvallen
van dui"l'ligheid. welke vergt'15eld gin.
leed gedurende jaren en ontving de be.
handeling van vele dokt.Jrs, sonder eni·
ge vooruitgang.

"Bij een gelegenb<-id wa~ ik zo siek
ID d.. straat, dat ik daarna aangeklaagd

91 werd wegena dronken8Chap, terwijl het
A werkelik mijn verzwakte toestand was.
7' Jnist daarna raadde een vriend mij aan
Si Bile BeaM te gl'bruiken en ik besloot
St bet te b<-prO<'ven. Yoor ik een doos ge..

brui kt had, voelde ik mij aanmerketik
7 beter pn mijn ..etlullt ging vooruit. Ik
61 ging voort met BiW Beans en in een
I)' kort.> tijd Wa8 ik 100 percent beter. Na-
3
i

dat ik enige dozen Bile BeaDS gebruikt
., had, W1LS ik volkomen genesen en nu

9 vool ik a!Scf ik alles kaR eten."
Si Bile Bl'ans .ijn een natuurlik middel

voor alle maag- en leYerkwaien en een
71 seker geneesmiddel voor indigeatié,
6i nrstop~ galachtigheid, vuile adem,

winderigheid, _heim, Yel"koudheden,
Gl nunatiek, koude op de lenr, inf]uen_

0, Terawakking, bloedarmoede~ 1"8rliea
6i van pestkracht eu alle nou.elin kwa-

len. Bij alle winkelB en verkoper. va.a
5f mt'dicijDen voor lso 6d. (pIUlI 241. Gon-.

aegel) lJ. 8d. per doos, of grote maat
!> 311. 9d. (fhu 6d. GoaT. &egel) 6a. 3d.,

of post"fTlj TOOT d_Hde prijsea direkt
'. van de Bile BNm Co., 9 Lmgestraat,

Kaapatad •
- .. -

'PlrllillllIIrg lalk.

'·OEGOEDE HOOP"

DEZE Kalk ia de rijkste in h~t
land en absoluut het beste \O(Jf

bouw.' landbouw en andere d<*!·
einden.

Gegarandeerd zuiver, vrij yaL
zand en 88 en van uniforme kwali·
teit.

Verkocht per gewicht aJlI'(·D.

Prijs £,7 lOs. Od. voor 5 TOD. -id. !'"
zak al in rekening gebraeht wpr·

den voor alle sakken niet prom!'!
te~_
. PnJZE!D voor kleinere bOf'\t·,·lh,··
den, analyae en andere biezond"r::"
deo op aanvraag.

WegenJ de vermeerd€rd,· "I"
bnmgst kunnen af1evering"n r.!]

prompt geschieden.
EDig adres:

.............. LIaI' I.ltle Oll1rrg,
KaRMON,

tot 18
" 16+
" 15i

14

8

7 "
6f "
6i "
6

Maandeliks Slad.
6 ..
6 'n
5* "
1
2
6

Subscriptie slechts 6/- per
·Iaar, ~osigeld ingesloten.

"ONS WEEKBLAD,'
w.ww Blad.

6 "
6f "

8u~pUe 17~ per ; ....r. Pos'
pla iDgalot.en.51 "

Doe aanzoek Postbus 44,
KAAPSTAD~

Do. UuoM P06tbw 44,
KAAPST.AD4' "

4 ..
I···

-.._ ~..~
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De Pa rl Afrik ns Tru • happij, Beperkt.

PUBLIEKE KOPIN VAN
KOSTB E ST 0 D,

I~ DE AFDELING V T E

I:» ~ ..A.. ~ .L.. 9
o ~lAANDAG, de 19de APRI

TE ELF ["RE DES MORG NS"

'" .' ':', '["l"k kp der. wag
""Ii ;"".j" -r aa t van reparatie.
:' Ll' '«" "ll;':"n nnle pl. t. aa de Ber Rivi r n

., "'ITaad van water, prae 'ge weidi g voor ~
..: " : :k: voor ('<,n melkerij, alsmede voor zaaierij,

\ .' _ ", .. !, »a.r r ik l'en ns voor i mand die zie I in een

Komt en oyertulgt uzeJven, V nl MAANDAG,.9
APRIL,19.,09.

J. H. DUUR,
J. H. HOF YR,
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