
DI:" ELLWOOD" JAKHA ... ·PROEF OMHEINING,
In Rollen van 100 yarda, 50 duim hoog, Bd. per yvd;

ba duim hoog, lOd. per yard.
G~I:YEN DRAAD HEKKEN, MEJ" TUBULAR" RAMEN,

JO voet, 32/6; 12 voet, 37/6
:MAIN'S PATENTE

lO IPRINGBOK" GEGALYANIiEaRDE DRAAD DROPPE"',
De Goedkoo ........ en Sterkste Draad Dropper in de handel Z.A. B.V. n. Het leven van Calvijn, 9/. Poetmj (met portret~:<

,...- PENNING idem (DIet Pla.ten) 5/6 POBtni ,>!".,
STANDAARDS lTEEK EN EFFEN OMHEININGIDRAAD. VOOR DEN WINTERAVOND I. (Een IJdel Woord en and .
IJZEREN DROPPERS, IJZEREN PLAATI HaKKEN, .nz., ena Verbalen (2/6 Poeh·rij). . ':.

VOOR DEN WINTEB.A.VOND II. (De Kippen van den Ifaj~De Grootste en Goedkcop&!eFabrikanten in (j, Wereld. en andere Verbalen (2/. Poetvrij).
Schrijf om Katalopus en Pri#en. OROOKETT. De Tooneelapeelster en. andere Verhalen (216 i,"

A • M A I'" &.C I£PIT Ds. t':S~ELL·~:.oe~~j!DEN.ne Vred1!8 Onderh&Dd8lingf~li~',
• .. Q. ..' O. ~ ., ta86eD Boer eli Brit., SI- Poaévrij. . . rl

BURG STRAA"[' 16, KAAPSTAD. U OPde.met IleclPag aan P.B.288, .l>

POSTBUS 97. TIILIGlUftU: "W ALTZEB.'

DUL ~No. 8,255. /

AAN XOPBR8 BH XWBKBRs VAN,

WOL, ANGORAHAAR EN
STRUISVOGEL VEDÉR~N.

W1Jmaken .... Speciale aeztaheld om Produkten ..
ontvangen en te verkopen, P_teeJlk en op de LOMenae
en KontInentale Markten, teaen een klein komm .......
loon.

WIJ aeven BIiOke Kontante Voorschotten tetren
Verzendingen voor verkoplnll'naar on. pzonden.

Wil zIJn altijd In h.t bezIt Vil" de laatste Kabel
Informatie van de voornaam.te Markten der Wereld,
en kunnen du& de-volledlpte en mee.t vertrouwbare
advIezenpven.

WIJ publiceren WekelikBe Produkten Rapporten.
en zullen ze met pnoeaen postvrij toezenden aan
alle ,rtenden die op de hooKte .ensen te wezen met
de laatste bew88'lngenop de Markt,

Voor verdere blezonderheden schrlJvemen aan

DREYFUS & CO., Beperkt,
PORT ELIZABETH·

H A VER MEE L is voor de
meeste mensen het meest

geliefkoosde graanvoedsel, voor-
namelik voor degenen, die acht
slaan op gezondheid en spaar-
zaamheid.

De gezondheid hangt van de kwaliteit
van het voedsel af; spaarzaamheid van de
prijs ervan.

QaaICa' oats Is het zuiverste. reinste. alter-
gezondste en meest ekorio-

miese voedsel, dat gij kunt kopen.

Verkocht alleen in verzegelde pakketten.

Tke Qu~ker Oats (gmpal\y

MAIN'S VOORlUE
SOORTEN

VAN OMHEINING

GENEES· EN VOORBEHOED MIDDEL
TEGEN

DRIID- OF HIIRIORI BIJ SCUIPIN II BOIIO
EN

VOORBEHOEDMIDDEL TEGEN LINTWORM alJ LAMME ....

TU LUTSTE 'a ¥tHit •• Ill Y ........
"" 1111 .......

BERT BOWKER'S MIDDEL.
"A"DUIMER.: Eft ..... 1cIIaapraa.

Out.deb door _ Zaid-Afrik-.o_ Boer.
Een Poeder dat eeD Vierjari.I OD~ heeft weerat.uu en beWeZeD la beIIIiBt

goed te zijD &lvor_ MIl IChaapboereD te lIijD .. geboete e,
'"Je I/- ,... •. ........ vokloeade voor" .01 ..._ of. ge .c~ na ...

mengde ouderdom. Tevens MD voorbehoedmiddel tegen GllIILZIEI.TS.
EeD Jeker geeeamiddel voor alle Wor_D bij Vee .. PIIaldeo en _ nitlDUJlflellcl

voorbehoedmiddel tegeD bet .enen VUl Vee door _aaderilll VUl ...eiele: VUl lOIIl
tot suur. EeD ODgti •• urd medicijD voor oude 0_. die voor -.etm.t dOeIeIOdeD
gehouden words. EeD voorbehoedmiddel vocw" Lam Ziebe" bij vee.

Atl .. orde", eB 11&"'-1811ODtftDl8ll promp Mlldllcht VUl de eigeDur eli fabri.
IlLD~ ItorretlpoodeDtie versocht. •
M. W. GRADW ..... J.. .......... P.l.CartIsIt....... CiIt. a...,.

AG~NTEN GIIVBAAGD Dl DJ: WIBrELIKI PBOVlNOlB.

CABTWBIGB'i"S
"CURRY ·POWD·ER,"

DeOuct.te en lIeete In de Handel.
Ft'Ullg IQD WiJJUliw _r.

VERKOCHT IN ft i :BN 1 Jh. BLIKUN.
Enige Eigena.. n •••
d,; D. CARTWRIGHT A CO.JI

The •• MIo" HóuM, CAANTAD.

f

GIA'TI'S'omte. -
. (K.'MIl B1'1tdkaan

\ ":' cloetmeA het.)·

KATALOGUS V,4NKOOPJE8~ ~
WlIL1UI .A..UlGaBODD ZULL" WOBD" OP lf01t

-
-'GROTE

WINT·ER
-'. ••

UITVERKOPING,

Woe~8dag, 30 JUD le.
Bet zal eell aBLD-BESPAaDDB a.SKUB-
Tma8 zijII! .eemt cle~cl te baat r

VERKRIJG EEN K.dTALOGUSI

'''ILSONiDILLEI,
KAAPSTAD,

HET POPULAIRE DRAPeR'E .AGAZW".

...,·~;~1="f...s..c..,·;..;,:.~.,__' ........ · ~ ..... - ., .. """._
.~.;\ .:. ~~0

.-_~kOA-.

W.DUNGANS ""..
'- .

;:-

UITVERlOOP
•• BEGINT' •

21 JUNIE '09.,
. Twee Speciale Inkopen.

-. Katalogu8sen Gereed.
"'i '. !DDERLEJ STRUT,1!!PSTiD.

,

H AANBEVOLEN.

- ....... ........-...•••••....... _ ........__., 11-......
.:t-'

~ ~ Jiopd~ ft1l ~ KoI_'. ~eJiDg is ...
om ., ftOIbut'UD ~Iik. ~'te .,._ .: ,.'

'_,£BIILEIEIIIS.iint
~ . ~." "t 'Lr ~ .( )"\;,,".!:,.'r(OPGERICBlt 1891)." : ." .. , ..1118ERO PLOE,IEI· en

• ~.,$ ,.." •

.·(ZOlV:Ba:'~i>~G EN ZUI~S)-:
, ,

'.-vooa- '
c, . ' • " • . '.' ... liliiii:ZI_
~"\ ..t ".

~ "~liII ..

" ..,.,. '~ trtttn ... &a$O..... '" "
.~ ,__, btffeit.,. CO" ~ ,&~~. ': .

_.: tEi 0..... ,•• linE NUiID • __ .'.
'/ I~ J. _" .' • , <,,_' '" • . 'l '~'.' .;? _ ".<f'"~ •••

- \ ,,\~~ - "]",

!"", .. .'. ~E6D 'OJl PROSPEKTU8. .
~ - v, . . _,..,. ~

Bestel vroegtijdig

VERIlRl.lGBAAR BIJ



Voaelav lei,
15 JGDie, 1909.

Za=-_~~t~H::"=: OPENBARE SCIt90~ J).... PAUu. ....
~ (FlSD') Vink, iD de ouderdom .' . '. . .' ~
~I~tal ~_n,be3tmaaudeuw'_ ..;;, oft- barteh'b LADYBUND., I(ggioi~ XM.. 'W":-QDae g~ ~ Da. G. L. - 0.:;- . i .
'faD JI-de. BENODIGD 15111Die, I•.

Uit naam der bedroefde kiDdereD, . • -,!",-' ---' ------

-'. '.

Wed. F. SCHIETEKAT.

BrUkUil (Koeber«).
16 JlJDie, 1909.

DI MEMORIAM.

-:o)f'l}"

..

... '....................................,............_ ......



C.J. V. LGqJaada.

J. W. v"A.."i ZYL.
8ekret&ril.

CarnarrOfl ,
7 Jullie, l?09.

.... z..,.. i.,
." -'rfri.' '
\. ~ ~,,'

BRED.\SDOR.P.

,
z. , .

W ',

Et>n vergadering .Md gehouden
Zaterdag, 5 JWlK-, 1909.

De vergadering werd ~nd doo~
\!et zingen van. een Hallelnjah lied en
gebed door de beer Lourens Uys.

Voorts ",erden de notulen der vori(!.9
vergadering gelezen <"Il Soedgekeurd.

Men begon toen het volgende pro-
pmma te behandelen:

Proefachrift mej . .Yartha Swart.
Debat: "W~t is gevaarlik",r. bi~

loof of ongeloof?" Openaar de heer L.
Y. U,.. Sprekers de ~ J~ua
Swart, 'P.sn .• mej. Mimmie du Toit,
en de hoer Dania du Toii (Grasboek).

Tegenstander de heer Charl Cy!!.
Spreke" Jacobus Swart en P. E.
Rous ,

De U-genstan<.k>r won h..t tl..bnt met
28 t ..gen :.".? stemmee.
lfllziek: mej, Dftiah Human, mev.

D. J. \'lIjOO'fl en mej. Dan~ Hoffmann.
Hierna sloot de vergadering .
.\1. nieu .... IedPn werden '\"oofK""t.eld

m"J. ~illnie du Pr ....z, SOMe du Toit,
)[immie do \ïlli£>nI. en Annie Oden-
dal.

Deu_,
8. JOH. HEND'UK8Z,

8eirnIAria

• ••••

P. E. ROlTX,
Sekretaris.

Ilrpc1.-dorp.
, .Iunje, 1909.

\'IEcWOrDTVILLK



EN DEi
-.

,. ,

BESTEl
ALUIILK ••

S'1l111 lW EIn.l.

KAL.K.......................
Wij biedeD DD &&II __ ltwalBeit

STEENKALK, 111•. lalba. 1/3.
SCHeLPKALK, !lIIIIt ZI&III, 2/-.
SCHELPKALK, I .......... ;••

Za!!.. 4d. pn ltd utr ..

zeed IlW orden ua :

IOLO.IALE ULJ( ."TlCH ..
tlt. ........ bul1H,

Paetbu. ".3. ...U.P8'l'.lD

. Door &&II CIM UW oode of Dieuw. r","_ BUII_ &onea, _, M..:AMe, te _ •
.. .... bijD. Aal.- prijt.

BIt4ur.1taartjee leg- -".,. prii-,
per Spoor a-deD. iadieD __ bij al-
_deu. ol Voor Bep.ratie" Op s,oar-,-
bewii- ..:hriifL

THO •• VEIISTE.,
Bijtuig·Fabriku ....

OD_Purl
Hogelloot Btade _ 9oIdereD.

III. UlDJTlff£I 1EZlEIIE
8. A. WOOLLEN Co.,

.............. , ......, ..... UAPlTAO

Lengten stof voor Pakken, 15/-
tot 35/·,

• .Beet Geïmporteerd Materiaal.'
20/· tot 40/- wordt bespaard op

Pakken •

i; ZATBBD4G, l' ~i J*' ;,'
____._-' ' i:ii::S .1_

IespNeftnt . .

.. ua.... Ilstrtlt 1Ut,.....
KENNISGEVING geschiedt

UritI due, dat een Vergadering van
Aaadeelhouden zal worden gehou.
den in de Bank Gebouwen, op
Donderdag, de l5de Jalie, aanst..
om 10 uur '8 motgens, ten einde
het verslag te ontvangen van Direk-
temen over het half jaar, eindigen.
de 30 Junie, 1909.

op last der Direktie,
H. J. BERGH,

Bestuurder.
Stellenboech Distrikt

Bank, Beperkt.
18 Junie, 1909.

Bredudorp, '-
. 17 JUllie, not.

TENDERS.-TENDERS worden hiermede
gevraagd voor het bouwen VaD .een
Publieke school te Burgerville, in
het Distrikt Hanover. DE

DRAftK
lAAITnmiET DlUlItE...
mlIDRUIlIRS

VAN
,
I i

Ju f lIIIIrl .....
II1II., Dr'FhI,

ZUID·muD~,'~.
I,,,
\ .. ;
'I
'. i.

i,"



ST~.·

",·.1"11. 17 Jwii..--JJe ',,~
., " .,rri,·eWe·)V~~ ~
',. I.." P..Imaa; d. GaliCiaJI .......
,,' W,,"oadaplatend t U1l1' ta
.llJ!l,wn; de 'Normall'~ ver1rolr.

II :.,da.:,><:btelld 10 our VBD Madeira.

\ r";L\GE.."ï SCBOOLINSPEK.
r: l!:; [.:-i 'T lUJKSPAIU&ME..~T.

'"",Iell. 1i Jl,lIlie.-lo aat .. oord op
".,',..treffomde vraa~ dee1de kot

,je oooenekn'!tari8 YOOr kolo,.
.:,.,t ..ren in het huis der gemeen-

"",le, .Ia~ sir Hamiiton GooId-
, ,', :I" goeverneur TBD Oranje Ko-
.' ,,:erapporteeTd had, dat. de drie

'. ,.:ell schoolinspekteurs zieh haddeJa,
,,j,,,: " ..maakt a'Ul Iuu-d_kki'g ,QI-

''''Jd<,n v..rkeerde opv.attiBg vali hoa
." ik tres , betreffende de onderwijlt-
r 1-.,,1 ~ely Toegde bieraaD toe, dat

_,,!tug de"..r _li. binnen de.
:It,'ld "Der ....lfbesturenda kolaaie

f\ll'r.KL\L}O: ARHEIDSBEGRZEN IN
· DE TO.EKO.M8T.

1."" leo. Iï JUlIie.-Giateren p6&-
"e- lid huis der gemeenten in ~
" .I.. bill tot It.iehting V&ll eell

",\~lAal stelsel '"tUI ar~ ...
: I., h...,.. Churchill deelde mede, dat

"C:''flJl~ VoornelJllml was de &gen-
" uor....J der verschillende koloniein
·-""lpl ..~..n, tenaillde informatie te

,,' .en tusse n het moederlaDd eD de
I. e,·'1. Verwacht werd, dat v·uit.
-: .k "'''' \'olIedig imperiaal stelsel
"·".',,lsh<>ur7.en zou &ijn. .

· I IIFlU LE 1.A."iDBELASTING
I lP POSITIE GEnROKEN.

, 'lden, li Junie.-De groep TBD
· ",lie Ieden 'van Mt hu~ der ge_

l ie xich vertmigd hadden OBI land-
,.[llig te op~neren, is blijkbaar

t··· ",,""pat. Zij ~ eeD v8dda-
- , _ ~"i'ithliCet'rd, waarin s!;i oetken~
" . -ieruens geweetst te ZIJD oppc;llllUe

',. ,' ...ren tegt'n de ~ doch dat
· Il b,·J"elinl/: geen allde.... .. ... , dail
'1, -cheuring 611 onte.Yredenheid te
· ,,;rkomen.
fj"lpn maakten de 25 leden van dese

cr ,,'1' hun opwachtiDg bij de heeT
I· ,,;,th. ingevolge een uitnodiging van
',' I'remi"r. Hun "'erd door de b__
:;,',I George, de kaPMIw van de
,d!:ltkist, medeged ....ld, dat hi' v~
i",'pt ...n was, om' te volharden m InJD.
I '''''lt'men tot belesting vali het land.

lie ,. Dailv Se,..8" ~, dat de stand-
";Igc' trouw van de bMr ABquitb aan

'le il""r Lloyd George en het &JIiWooN
'Ier partij, bet vel'ZPt vali. de bedoelde
I "rale l..d,m gebroken hebben.
:I" f )ppositie hoopt, dat de ""nchil-

le" .. nder de Libt>ra1en bet optreden van
'e; il IIis der' lord .. tegenover de begro-
; Il":. krachtiger zullen maken.

Ill-: BILL TEGEN DOBBELARIJ IN
SCHEPEN.

Londen. 11 Junie.-Het huis der
_. meenten pa.olII""rde Dinad.a~vond de
, .,e--de lezing der bill tot. wering van
r"hhelarij in het verZl'kel'1!'n van sehe-
,'en bij zeegeval'1OD. ..

Het doel der wet is om dobbelari] te
1~·I.. tten in het ,·erze.keren van 00_
wa .. rdil/:" schepen door personen, .. die
geen belang bij de schepen noch bIJ de
lading in die schepen hebben.

KOSTBAAR GJo:XOEG Olf KOSTE:J.IK
TE ZIJN.

Londen, 17 Junie.-De beer Haldan ...
d..... Juetaris voor oorlog, deelde beden
In o..t.iltuia der gemeE'Dten mede'"dat d..
,- rste drie deleD van de olIietele ge-
"·",.odenis vau de Zuid-AfruaaDf!e oor-
1< £32,lO'J kOlitten.

- IT1Sl<'AKTIE, SYlfPATHIE
WAI1lTROrWEN.

l.onden, 11 Janie.-~ gilderen te
t , ;1)S\'enor Houte" gehouden jaarver-

_",l~rin~ van de "Imperial Sout.h Alri·
"" Association" .. erd door hoogge-
, :"t,te personen becooht.
· -,r (;ilbert Parker presideerde. De
I·" r Walter Long zeide, dat de
··I.,t<'n van hen, die verautwoordelik

, ,",'1) voor de Tnie van Zuid-Afrika,
. I ",~phkte hoog geschat konden wor-
I'

! 1- lt.,.... Lionel Phillips
· ,,,,,IrIIk dat hij zich ervan overtuigd
,·I'k dat Zuid-Afrika "ven loyaal
',hik..., al.~ de rest van het rijk.

'>0 r..sohltie werd gt'passe ..rd, waar-
" ""r:z;adering han tened ..nheiiJ

• ': 'r,l k O\·..r de "nie en haar sym-
" m~t de ontslagen civiele dieu-
t~r" ijl ID dieztolfde rellOlntie werd

· , :"dr()o~en biJ de imperiale antori·
'e '''n om d" belangen der settlaaJ'l:i ID

1 "I"J~ Kolonie te '-ehennen.

-vloot. De
___ ' ..... ~ voor.
peria1e l:.vlootbiaia iD ·Au.t.r.lii.

~, <'.'
BRl'l'SE VLOOTMANQ£11VQ8.,, . ~
Londea. 11 -!;;';;-De ~ .

in de bialltmlaJJdse •• teren •
lHUl mete. l'efa ge1riel!~.
m&lloe\lvrea, .. elk& de gebl81e
zullen aanhouden. Doór 3ÓO ~
sal aan dese manoeuvres w,o~ ~
geaomea. ' '"

Een beianvijk deel der vtll'riohtm.
gea sal ~. iD hat dou vaD tak-
t~ proeVIID ~ een eskader dat ~
sluitend beata&J1 zal uit. "~
DOugh.... . :',

Londen, 17 JlUlie.-o. EDgUre
RI1gby 'Unie beeft bedotell het volpnd
se'-n geen lIpall te .. nc1en, ll,IIU Z$,id.
Afrika. .' i ..

DANKBAAR ZlJID-A.F1UKA' IN
LONDEN.' ,

LondelJ, 11 Jnnie.-De ~gavaant ...
den ier penkooIerentie ~ de ~
ten op 8!'n lunch, ~ t. CU.
worth door de b~ 'f1m Devonahjpe,·
op hUil ~ ·dOOr h~ peak di&-
triit. i'
. ID _ ioMpraak, phood_ te .,_
fieJd, vuklaaJ'de de-Iwr~" tan
de BIoQ;,fontejn .~, da$,)trit>.
tabje'a 'Tlli.m8é'boot8 1Jetoo . miJujAm-
heid u de. oorlog an. ~ ...-\uum
had." '. 'i

.Zujd..Afri .... 110 yerklalJrdé dae !Ip'N-
br, lira. te arm om '~tI"
aan te bieda, doch ala ooit!_ ~
de ~dheid het rijk &ou ulJval!ea
iu Zuid-Afrilr.a, lIOn er eG .betwijfel-
baar gA'~It11' VIUl Boeren gehoord
worden, om BrittaiD}e'1 a,ntwoord te
geven. .

Door. de I.oadenae nieu~en is
~te ophef g_kt over' d_ t0e-
spraak, 'welh '-boo.d wardt als een
merk'll'lIardige njtiDg. .; ..

KAAPKOLONIE.
PIKETBERG NIEUW;S.

Pik~, 15 JIlJlie.-Bet bericht, dat
ds. Ebbe Dommiliae, B.A., ""n Middel-
burg, K.K., hier Zoodag .... : sal pr.cti-
bn, is met grote ingenomenheid ver-
nomen. Mo,andag sal een populair
hu ...elik voltrokken wurdSJl. t- d....
Jan DoDlllliae, yan :0. Wet.MIorp,
Oranje Vrijstaat, en' m.j, ~
Dunn, van De Tuin, iD <J.e afdelitlg.
ZO ... eI J;rujd ahi bnt~m ,I- ~, ~
kead in da stad en de dien.si .. ,_ptie
zullen vermoedelik door Telen .,ord.etl
bijgewOODd. '. > •

BRAND.

Grahamstad. 16 Jnnie.-ID de ' •.
houwen van de heer H. J. Klna. _rtt-
plein, ontstond te middfll"lllldit b"-M
ell het _w'volg was, dat all_ af1Irandde_
0 .. goederen waren door v~keriJIg ge-
d~

HUWELIK HARRIS-:--KOTZE.

Grahamstad, 16 JUIlie.-Bet huwl)lik
van kapitein Rarria, .uwintlmdant
van de Unioo-Ca.stle Co. te' Ooat-LoJl-
den, en AdelaiCe Hilda, dochter van
rechter-president Kotze, dat iD de
kathedraal b.odenmiddag· voltrokken
.. erd, werd door een f'l'ote _igte pm-
miDtmte penonen bijgewoond.

KINGSWOOD KOLLEGE.

Grahamstad, 16 Junie.-Kin~ .. ood
Kollege werd beden geeIoten 'Soor de
,..intervakant.ia. H.et versleg, Tan de
principaal was zeer b.vradigf!lld en de
prijzen werden uitgedeeld door de wel-
eerw. J_pb M~lf.

tEN KAFFERï>OiëTËB GEABRBs-
'TEERl>.

Port-Elisabetb, 17 Jwsi •. -EeD kaf-
fervrouw, die ziek Wal, .. erd heden-
1Didda,t gedokterd door eeD ~f8l"dok.
t.!lr. WlLi8too6t gebeteD, .. atierf kort
~rlJ&. De maD ia prrt!5teerd gewor-
den.

HET VERKIEZINGSKOMITEE VAN
DE ED. W. P. SCH.RElNER.

Qu_to ..... 18 Jnnie.-Er gaat een
~~'I"ucht, d.t h~ verkiezingak§>JDitee van
d.. ..d. W. P. Schreiner de volPe

:.den, li .Junie.:-De Dui~ pers ......k .."n ver~g zal ~~eJI 0111
lat <1 .. ontmoetmg der Dmu... en een zaak van bel8Dg te beapreken, weI-

l: ' ",~ hlz~rs uI tonen, dat de Inte~: ke \'oortvloeit uit d. ·aeudm. vaa de
'l.tI~ spanninjl; In Europa 'l"oorblJ heer Schreiner DUI' ~.

. ." m~n Zich DIet langO'r ~et hoofd t ... _
• ,e·t t.> "reken oy"r pogingen om I
I' . "od te Ili()leren. TRANSVA ;AT
I I. ,nt mootlog der ~ide vorsten. ft-4
"," oolanl(l!, op init.iatief \'an de .' i

" ,,' ",·"reeng ..komen .. erd. vond DE DalE GEA.RR.iIl8'I'EEE
I .., .", ;-!"ats in de Finse archipe.l, waar L'iDlEëllS.
11, \IJJ".teiten ... nkw.men In hun _

, C, ,,'Yl·like jachten, aan boord LEDEN ENER DEP'UTATUIl, ~"ELKE
,'r "J ..Ikaar fee6tmalen unba- NAAR E.lIiGELUID ZOU GAAN.

T~.·UR EN KAlSF.R.

I I ~T\L\AI. H1EZO:'liOERHEDE~
BI.IJVEN GEHEL\{.

"", 17 .Juni".--Ov ..r rin hieson-
··n dt'r fllltmoeiiDfi{ "an '.f8aar eD
, t,,";t Pl'tenbnr@: n",to. lw-

_ "rd ..n: De ambt.lUlren, (fIe
" "li \ "rg~U'lIen, nemen de aller-
:,.ll~,mh()lJ(linll: i. ac~t. ~

· Tf \(;EWO:\E WAAKZAAM·
I!UIl": \'OORZOROES.

17 Jllni ... -- Bliitenge1ll'ODe
la trt'~ ..l~n ~ijn goonomen ter

_ ,I..r tan. nab Bel$ingfon
!. \ ":z,'rlike ,r..(·ht .. n. Of' toê«&n-
• I•. ',' I"" zIjn o.anl!:",lllid d<>or
'" ·,~nal ..n. fRr .. ijl all .. .....d...

"1 ..n n.n d.. schept>n. ", ..Ik..
"t,·" ,·.. rgp,. ..ll..n. door mid.
,'lp,,, t"l<'grnf;e jl;f'jZev..n

r "~ )Jf' "1ud Yt'farm,
l' ol '" j}ot·lIal.twt •
...~ \\,'-..'r opnit·u .... begin

~ ',- \'1" f10n
\, , , c ,wd ('p tt' tN'K
,. i I(')l'!I'\;1I-nt,

'!' tld "" ,,,,hl ,.an noot
\Y..IHI~ PRr.luIT-~T.

JohalUu.burg. 16 Junie. - Bet
sehijut, dat de drie Indieën; die heMD
Il:.....r....t.lerd .. .men -.regens "".rlrediag
"an de rtogÏlltratiewet. gcomi:n.eerd wa-
ren als ).,den van een deputatie, welke
naar E~t>land zou gaa. om- de petitid
van de Tra.nsvaa1se Indiaërs voor het
imperiaal parlemen~ Joe legen en om
da Ilanrlat-ht. te Vestlgtm oP'1Iun stam
onder de rnie.

Op _ hedenmiddag phOndeli P~
starvergadering, .. elke door 1,500 In-
dieël"S _rd b~e .. oond, wen1en reeol,,·
ties aaug('1lOmeIl. pro~ende tegen
de hande111'ijs. der regering en verkla-
rende, dat het de regering bekend·was..
dat de bt-trokJren IndWrs gfDom~
waren of ~mi1'leerd zouden .. orden
om naar ~nd te gaan ala leden
flOer deputatie. Verder .. etd ..~t
de b.>t.rokken penlllne1l in vrijheid te
stenen, l>pdat &e huD. wnding ku_n
volvoeren. met diet! verstatlde, dat. et!l\
..kstn waarborg g~en ml 1If'Oro\lll,
dat zij nil ..nOOJl hUIlnM' ~illg hu-ug-
k ..ren Zllllan om hon vOllDÏ4 te ond1lr·

DY. TOEVOER ,. AN' KAFFER
" RREIDSKaArn1'tN.

JobaJlnesbOTll:, 17 Jun .. ......op MIl
}ergadering van de kamer, V&Jl 1Il~

ORANJERIVIER
KOLONIE .

Bloemfolltein, 18 J'Wlie.-lo de· "Goe-
VVD_ta Guette" vu ~ .•~.
d. benoeming tot cmcJer.KoIomale ...
kretaria _~ekondiad VU de beer c.
L. T. A. Lei:amp, hoofdkJ .. k, bij li'"
departement van de Kol. 8e~,. ~
&Jerk van de uitvoenmde raad. B1J •
de opyo!aer VBD de"_ TWey,cdieOD-'
lanp bedaultt heeft. ID de·P.........
de beer Lecamp is bfmOeInd de h_
David Wilki., hoofdJderk in W ~
toor van de Goeverneur. De be__ -'
gen hebben grote voldoening ODder de
civiele ambteuareu Yel'WI!kt,

NATAL.
LANDBOUWTt:.'ITOONSTELtLlIIG .

Maritsburg, 17 Joaie.-De t.eatoon-
ateUiag V&ll het -koniultlilu~la~bou1l'-
geuootachap werd heden geopend ell
11·... een groter lObe dan !!ed«t. v~
jartlll )let, ~al grw-t I'(U. ,De In-
Plldillg~ ID de afdeliDgen voor pIV-
duJr.tea en nijverheid waren ~_nder
goed. Z El:o. de GoeYerueur 11'_ er- '
op, dat Natal jaarlib voor _ miljoen I
pcmd sterling &all produJr.ten Ï1IYeenIe,
welk. het IIIt'Jf &ou )rulUllID prodUllenll1.
Bij _md. ~l d. NeRrust apek-.
en hamf-.luiek als een voorbeeld V&II
ooderne~jllgllgEl!l8~.. waar een eerst&-
kJaa ariiklll geprod_rd werd.

-L--

DE V~~~~~E S~RW~
LIJN WELVBRDJEND.LlCBTEN-

BURG.
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···:·Kersen
I,' Boistmiddel'
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r W Jops:..-J F Y I!lIII.aer--'lIWll_1

hoorn. .
y'J Du.ham - Grah........ BOIl....

1IOOtIIchap-Gtab&matlM1. '
Z K Lwwa, M Diaaiai-D MeDo~

~ Grikwaland.
J B Loota-Boedel JF" ._-v<_'.
D J~·P'-ia--.J 'M EaaI__ Aher-

deMI.
8 J Yate&-E Cou\t.-Ooat GriJnra..

laad.
J C Bosma_Uitenha~ak.

dPnJ Baak-Ui .
G F BUgG-EbekuteQJ'llUmer, xaap-

stad- W0I'CleIIJtw.
J A Kl&inhaa&-B ~Uiteaba@,e.
D F Brn.u-Ned. Ger. Kerk-Ladi-

lIJDith.
P B Spi_P AUe D.otu-Oudtahoorn.
A A RaId-W B Bllmphn!y (baade-

lead ala de Ebekuteura d V~-
dij Maatacbappij)-Port ~

C G O'C RoiIs-P J BouDa_KaapM
Afd.
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Montagu.'
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D Struviag-E C M Klyngeld-
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J I. Baker-C :M Ander.!O_BtuuaD.-
dorp.

W v. Rooven-M I..ee-Kokátad.
J Tsbat.shu-E l\lalfomga--;Glengrey.
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·DaI•

• ••••
In ' Kaapstad.
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{V ... ·".,.._.Sir .J.aa _eh ... ell
• C eell Fr.) .

" ~QUIGIlN VAN .
c.' - BIIJROO.
JI~ WrlIOOr _ Jolm Hri'7 Will-

dioomhe Scott, k.leërmaker, wonende
te .. ..,...,., __ aWigd ... n 2'J ge-
'taI1eci Y&Il bedfCIg. werd ~i.
. In he& eawte geinl ~ .,.htagdé
t.eee'buldigll • ~ direkteur'_- .......m= eff.ekteM.aataehappij, op wIJ» ~aebbe. lI'oor~ a&I1 Jamallie
Abrallams, aiee.DboG-, .._one.odP ~
WijD:bet'g, dIIi.-sde maauahappQ
een \"erlroówbaftl ~~eid .. a5, waar-
door hij Abrahams oyerbaaJck. op -
knnt.rllkt met ~ ~ppij in
te ga&ll, ..... rdoor hij op .ich nam ie-
der ~r .£6 te lM>t.akn "ds pt'em,e ,voor
_ KoIoui_1 VN'balId vall .£100. I><'
andent beechuJdigi ngen waren na ~
lijke aard teni-ij de laa~ pnlguallS
.er..etJilde.

.!.dY. Nightingat.. ~ voOr de
kroon; &dY. Ak>xander rel'llChHn "oor
beklaagde.

Th08. Fred d.. Kock. prolturf'ur. v..r-
tJaarde. dat zijn fil'1D6 bij v..,..,he ....
dene geIegen~n VOOF d<' korpo ..at'p
opén>d, nadt.t Soott b..t '-tiel' ('VPr-

genomen had. Do· h..er R,utt.-r moest
.idi w ..ust '~t zijn, dat de maat-
achappij handel"" in prom;" .verblin-
den, omdat hij (!lE'tuige) de brW I....
""n de 'heer Bali ill Zijl' (Rutter's~ bIJ-
siP.In antwoord op Hm vr ..al! ,...., ~v.
Ni,;btingale. z;ei getQi~, dat Rutt~r
n;"~ ...iMt omtreut de verantwoorde-
lik ....id der premienorbanden. Scott
pf h"m een ....rklaring. 'If,.IIr1n hij tt'
kennen gaf. dat •.leze verband"lI Pen
bot... war<>n. De '·"rk.llU'ill!l ~ndt, ....0
inkomen van Jlfi'lIlio'Vl'rb.tndl'n van
£i>{l p<'r maand.:\'>ch hij, noch dl' Ii....r
TI'IIIl ant ... usoris e-enl.·" Scott om hun
naam op h..t p,·o,p<·kt"~ tO' rl.....ts..n.

De rechtee : .\ dv iseerdet gl.1 Rut-
~r. tenrijl ~ij all" 1o'118taudi!!h('t!t,t!
wiht ~

G..tuig .. :- Ik wist nieUi van cl.. in-
,. endige 1ft'rking der mll&tscbappij.u.. _ """,1.1..... : U, ~Uett..gP lUI t.il<Uld"
8d,·i_ru..t j.\iJ"

G..ruig .. : Ik ,!wd eenrondig ..en
voorwaardelik nanbod.

.Iohn ('harl .., Theophilus ~t.
lIOOll vaa beklallgde, sei, dat rutdat
zijll rad ..r .......r .lohannesbnrg v..rtrok,
hij naar b<>t.kaptoor ging en zag. dat
daar geld hetaliold w"rtl l!"yo.. ont-
IIlOI"ttt' getui~ eli zijn vadfl- ill dt>
Pl ..ill.trw. Hij vroeg zijn l'..der bij
hero aan h .. is te kom ..n t.. ~ nut. Een
ol twee dagen lat .. r kW1UDFyne naar
sijn huis, en zt>i. dat Basset. mn bet
speurdersdepartellM'nt. hem ~U ~
rild e laten doen op valae ~geo ....
en h..t. beste W8t, hij kon doen wu
hem (Fyne) gpld tt' gev..n om het. land
ti' verlaten. Bf.klal>!lde 1I'ild.. dit. niet.

Door adl'. :Sightioga.le: Hij· lion
niet zeggen of Fyn.. naar h..m lui.oier-
de.

Al",!!:. .J. ~L>c('-'l.llum. de prokureur
van bPkloIagdE'. zei. dat Fyn .. hM' be-
Zl><'ht ..n ~ of e r ~Id gevonden
"",on 'II'<Jrden om bern uit hl't land te
h ..Ipea. Scott had meegedE'eld, dAt
Fyne hem .met het~fde doel ~ht
bad. en bij ~get"ige) "roeg. dat Fyn ..
n .... r zijn kantoor 1011 gezonden ...or-
den.

Hiermede eindigd .. bet getuigenis.
Adv. Nightingale .prak dt, jury

eE'n hmge tijd toe. Hij _ op ct.. ,""r-
lIChillendt' punten in het Itetu~('ni •.
Er waren l!101fat alle8 te zamen 10 of
80 verbanden v.>rkocbt dOOr midd ..t
van agentl'n, terwijl in het get~en';'
alPebt.. van ..nkeJen 1VHd l>i:esprokan.
De advokaat well~ ook d.. aandacb:'
te yestigen ep h..t verSl'hil in ~Ili-
genis tU&!IeD g..tuill" Cosie!t ..n &ott.
De 1aat6te bad, \'OI~1lII (_u~ick. ge-
"""'_'d dat hij zeken dingen zou
zeggen. Het h.&ndo-Ien .in pn-miever-
banden. niettegenstaande de ~k.la-
ringen in het prospektus, wae ~Iot-
t.ili!' Adw'. :Sightingalê II'U van me-
wog. dat b<>tgeell de menIN'n en-
noopte hun namen op dew n>ri)"",dPn
te geven, "'M, de mooie toekOJUt die
~t, van de maatJóChappij .... t voor tE'
.ptegelen. nat ...as de oorzaak. dat
_ij ,»....~ald werden om "fl;t.and
te doen. van hun· geld, en de adTokaat
'Ul! 1'1>n wening. dat ~. d;'" seer
go..d ,,·ist dat de maateeh.ppij in-
lIol....nt was, scbuldig Wall aali bedrog.
Het geld, d"t ontvangen w .. rd. ...prd
ef'nmudig ~bru.ikt 'om tegemoPt $I' kl>-
men aan de \li~eplttte fonds.n der
_aádlappij. Alle t-reri.ng ....., door
~~ gemaakt. dat de maatactulppij
l'elhg, gezond en .ubstantiëel WIlS. .. a-
ren.-aLs. \'oo~tgaand ... zei adL ~ight-
mgule, dat ZIJ .. \Sten, dat Sanden d..
opricltter 'lf3.. der roa.atschappi,j. Pil "ij
....l.8tell ook. dat. .'unnep< on<H.rj..'llnjt
d ....,gd.,. Sand ..n naar ~tt Itin~ v.oor
hulp. Scott _i. dat bij get'1l ~eId had
lO een afllOnderlik" 1Joedel, en W8» wn
dieoste om ..... d to> Yel'llChllffen over cl"""
zaak. Geld was roorgesclloteo. eli t'eIl
groot aantal aa nd"len, "p na. Dl !it8IUl-

de van Sanden .. "'aren overgebr'"'ht op
.. "vr. &lott en toen werd s,.'flti lw-stil1-
rende dir ..kt..llr. N:oU",ru. zich "'I'I
t...-wust boe de maat8ehappij "r bij
stood'.

Adv .. AlexamJ.,r '11'&8 vlln rmminjl;. dat
l'loott niet. tJ.,k.-od ....all met d .. werIi...likJ..
_kPo der mll ..tltchapl'ij toen bij hllar
overnam. D.. kwestie WlL~. or &-ott
ni..t op _ gt'hroken riet bad ft6U,lInd.
waarvan Sanden had ~gd. dat h~
I!II!n sterke stok "'!l.S. Natuurlik \Tn
hij venreM'.D oaaf de lJrieveD, die tus-
lien .wk~e en SandEIn gO!SChrevPD
,,:~r ..!,. eli d" .."ronderstenin~ W:l8, dat
alj dltmdell tllD ~ te ,",u1tnp ..oor
Sanden. 8and ..n was ieumnd met _
iDlIe_od voorkomen, en daébt ",aar-

. .:hijnlik, dat Mt hem .. el IIOU Inkken
de nedig" gtMen te verkriPn. Dé
advokaat wll8 van _iag, dat scott
niet verantwo8rd ..lik gehonden kOJI
worden voor de in_Ui_ van &u-
d..". eD dat hij (l:wklaagde) de
dr~f m..t h ..t ao.olQt. ~f, dat de
m ..... t....happiJ j..rood ....!I.S.
Bij het 0P'""mmpn Et'i de rechter, dat

h..t niet Il:ing om in iemands ~1IlDf'Ci
te ..Mm of cijo lwdo..lingeu goed of st.<,h~
,.aren: maar d.. daden kondo-.n na~-
gaan .·orden_ <tn hiervan kon gezegd
1I'0rdE'1l of ze ~ of frauduleWl "anm.
Soott was he;.tiertlnd dil't'Irteur "an de
Koloniai" g..ldW ..gginp korporatie.
... er kon ni<ot "an hem g~ worden.
oat bij lliets \"an de maat.Bchappij ....in
wo hij eraAn verbo1Jden .. erd, ,.aDt
vr~r had bij ....oos' tranaaktiex met
ha.'\r. De "Prudential Pl:o~.
1•.t..L': bJM.k N'O mi..lukking te zijn. en
IlltIrIlIt ootMtoIId de Kolonjal... g"'ld-
OOl~ngs brporatiE'. De kw~ ......
oi Sroit wist. dat d_ Dienwe rnu~
achBppij een ~Ie m.&atcltAppij "'aII'of
nlet. Bij &eileen alles ervan to. w"
en dat !tij d. hAten en ........ n .... Q d~
"Prudential properties Co." bad
overgenomen. Toen ,de maatMhaWlj
om fj!OO bard \'erlege-n 'zat, 'InlJI MD

~tt ~V!'1lIl~ erbij te bmen. Ben
wt'rd gt'~. dat hij dacbt., d.t het ,..It
~1Ide-1lII [Jorerende m... t.chappiJ tou
zijn. Wpl. ,I~ jllr... bt>hoonl" dA<' d3den
nA te ~"n yftn d.. bt>kl~f' vOOr bij
AAn de maatsekappij "... bonden WM. J.
d_ t2f)(). l''''''1llW."hoten door miwr.
Scott, mout. ....klanRd .. de helft der
batell o.tftngm. Hij ... rd t-tiénmd
ctifto.kUor ~kt teKen £25 . per
maand. Scott 'lam de agenten au, e1l
v..~ pawf1etteJl, ".aam. de
sclaoDe ~omst del" T.DAB.bchappii bto-
lICbN\"eD w.rd. Eeu klausuie in heit
l'erhapd ~ -roonitmi:ng voor niet-
.er~~ .... rdoer de - fZ.fI-
loof"", <kt. ~ sij niet met bur
'Iwta~ koo.c1eu deOr bl" en
!lij ltompen.sa~,..... Ir.ri~
de fOlldamellt.1l Ket winsten
~ ~ 'IIi, ""rt...ord.i.I,
~ e~an - sebr aaDW

~.

WOliSBDAG, :18 .roNIB.

EEBBJ,'Z AJ!D~.,
(Yoor rechter Sir. Ji')oa.i,.( ~.)

B.EBB'J,'I1IN. ft. 8OIDI1M' .
AdT. ,\~ ~ VOOI' de

eisN"; am-. Gatd_, met hem ady.
Gl"OOr, verllCbeen _ ~rweerdet'.

Ad•. G"rdillE'.J' VrOJtg uit8tel der ...
aan tot 29 Junie, t.enrijl "JT~'
op zich nam de ~ té betai ...

Adv. ~l<AIIder atemde 1.0&, pUt.
verwf'E'rder's prokureur een ~
lik e Wllarborg zal geyen wor de ....
ten. .

D>"JlSv-ojgen.", toegestean.
E.\TO!'l" TRl'ST .... SCKQEV'I!IB8.
Bet. "whoor in dese __ , dat ·Dia..

dlIIg aangel'angllll W.., betrof ~ aktie,
ingt'<Sield door de t.ru.teeII IJJ&eTOIp· .......",.,.,
bet. t.e1!tament. van wijlen.de heer Char.
I"" .Robert EM<t,on, in hmm té Xup-
stad. t<>g ..n Jaoobua ~ua
SCh.x.-v ....cs, prokureur te Wellington,
"oor betaling Vall OOft bedrag Vlul .£310
4.. Wd" DIet in~rl!llt " tAolDpore !DO'
ra.. en kosten.

Voor t'l8ent ftncbenen adv. ClOIe
en sdr. Palmer i 1'oor "'~ lYe,..
sebenen ad... Mo.G~, K.C., ell
a dv. J. E. R. de Villi.rs.
\' nlgena eden 'Verklaring was vener-

dt>r in of ongeveer in de maand Maan
100R ~noemd tot enige trustee in
de in1!Olve.llteboedel WA .-- Johan-1_ Heroniwua R.oeiouw, r.tIl Weilil13"'
toll, onder wieua halreln "118 de pla,ta
"Zoet._dal," "'•• rop ~ 'n """and
ltadd811 ".. £860, md mterelt daarop
vanaf s1 n-mber 1906. Door de u..
diteuren ...... beaIOtea di. plaak. te' .....
kape •• eD eiaera badtleD dOUr hua .. Rt,
_ken Alfred 'l'heo4ore ~, ....
Ka.apetad, au Yerw~ bmUa '.toeD
g...... , da~. se ~ waren die
plaat. te kopeU .oor bet bedrJIg ha
het .erband, indielll dau'v00r ~ bo-' .._~mt.
ger bod kOll yerJtnaea wordeD. 'Ver-
weenler 'lOll op cl omtreDt '11
1908 vabelik en op ~
aaB B___,. hebhG mecJeiedeeld,
de publieke nrlropiDg ,... de plaat.,
welke op 28 April 1908· lOU
'Iforden, une die ...... uit~IteJd,
er waanlChijnlik door <pri,..te OIIIrl_halll-.
deling _ bper SOIl &Monden WOrdeD
"oor die plaat., ~ de _ un
£1.000. HellD_' had 1Il1Ika. Ulllt!llll
eÏllen, goedgeyoadeD. Ver'lfeerder IIOU
toeu S-eteD hebbn, da~ de ,.erkoop
op 1 Mei 1908 IIDIl «-hoodea "orden,
welk fttit hij ~teIik en bfIdrlegelik
l'oor Ben~ ftl'IIWegtJII had. B_
gt'volg ~. dat eiIOara niet in .......
ren bun bel_gat Gp die ,..,1topiBg te
ht>scbermen .... de gmOemCJ.e pu. op
1 Mei 1908 verkocht ".rd voo!' £M6.
hoewellIe _ ..aard WM du
baad met de iaterest. EiIIenI
ala fiaale oitk\'ririg uit de hIiedel .....
vangen £629 lila. 2d., terwiJl bet ..
band met de 'inte~ tot 11 No b.ar
1908 bedroeg £SM6- of t3t6 U. lOd.
m .... r.
In veJ'Weerder'al!:!;i werd al b_

ten 1Mte gelegde ende -".Hk ••
en bed~ mededeJ.illgen M1l'B_
neMY op 27 ~ 1~, O1ltkend; &eh
erk"fld, dat hij dele had ~.
dat een koJMll' ~.QOO ?OOI' d•. ~
gt!boden had, op seker. ,.oonraUdIIa.

,- oortl§lWlde, .,ide ,"nreerder, dat
bij de heer HMmeey gnegcl had,' dat
hij de advertentie. -ran de verkoop' ge-
Zl"l1 had in de "South Afrialm N ...... ·

st.<-Id.. de ~ Hen_, met. de
Gp de hoogte in verband anet

mf)j1efi'b private kOper, die bereid 11'&8
to> lw~ indien toegestaan _rd. dal
het ovprband NOp _ blijven. HaD-
nM111 wilde hie1'in ni9\ overeenkomen.
G..t.nige Mi MID,' dat. de plaats bij
~n verkoop niet de prijtl van bet ~
,band ZOO opl_nm. HoDlltlSliJ W.
dat zijn inat.rultti<lA"ren bet eigen--
dom te veTkopen . ell' dat bij par mo-
torku D8J1t de verkoping sou gaan,
..n getuige aan sijn kantoor !lOU 0p-
roepen. Gfotnige lIPi. dat Benn_"
niet. moest vergeten te lwmen. lUI-
den I'.ou hij de pla&t8 aan de hoogate
bi~r ..erlropell. Ben_sy _i :-
"Ik wil niet.nur U tOt' kóm ..n; .waeht
~i.i maJlt op mij." Dat _ op '¥I
April. ,
op lIO April _d geWi~ een brief

naM Henneuy, hem eraan beriQDe-
r(oud.. , dat de "'~ping de VoJgelld.e
({,.g llOU plaat. ""bIJen. DerAI brief
werd ....n een klerk gegeftO om Gp de
~ewone manier te POSteD "OOt 9.SO
_ morgens, 0111 de poat.ftD 11 uur
v.m. nnar Ku.psted te balen. De_-
kaping _ 8"~d te lIIllen
pluats b"bben tE' 11 uur op 1 ~i.
maar getuige WlIllhtte 0.., de heer B_
B_y tot 11.20 VOOt" hil begon. Om-
stnl"ka 60 PenODe" ... ren tepn--
dilt. en er ",oren drie bieders.

In k.rllisverhoor door· ad.. a..
z"i ~t1ige, dat bij de heer HeUel!ll1
op de 21. April ~ had, dat. de
,""oping definiti« .bepaald 11'11$ op
de eMSte Mt.i. TOPII de beer Kean_"
na de verkoop sch.-f, bewer ..nde dat
RE'tnige zieb -Md .mnldig gelilllakt aan
breuk van ... rtroo_n ~et' de
verbandboudera. bad II.eUll~e nÏ4!lt da,-
delik geantwoord, daar hiJ ~t maar
als ee-n .t_ltje van grootspraak be-
lIChoII ...de van dE' ~ nm de Jiéer
JIenn_y. •

Jaoobt15 Johannes Ba._, jr.. en
andere g..tuigen legden ~uigeDi. af
namen. l'enr_..ter.
J. J. Basson, sr., di.. d4' plaat. in

k!t"!\tl.> koebt op de "Veiling. sel, dat
hij '-ehotn.de, dat. bij ~t' den g4!>-
nlX>g voor de plaats betaald had.
.In antwoord op Hln ma~ ftlI Iwt

hof..... i ~uige. dat hij £100 had
Ilitgege~n voor v~wringeo op de
plaat.a, . en de O\"(>rdr.Mtliu~~ga't'!lll t.
droegen omstrMb .£25. HIJ 1011
$l1'1U\l!; rillen ~_ ...elke prijs hij bé-
paalde 1'Cl« eie ~ts.

:'Ii"adat h<.>t ~Iipn.is \1 .. 1' w.. ,
wNd qro..r "",boor .....-daA...:.I tot Doo·
derdag. ""-
~ierna 1'l'rdaagde :bet W.

• ImRDE AJ'DBLING.

(Voor reebtAor Sir l'etcfyal t.._.)
TOELATING. .

'TWllEDB A.l'DELING.

(VQIU"' redtkor Kopley.)
C,'-'LlIDON . !ofUNJoiPAL1'fElT.' LAJNG. ..

~t.er ~ êleeIde ~-.dat
bij lYetI JDOéIt;!i tUUt ~. ~ ~
len~ ~ ~.1reuieu ..
...... be.hudeld -.i-4 ~ 1Iij:á ''-01Il00 ....
La~,'_ bem.tf. ~ ....
dat~lÓ )oo."'~ ~-' " .
REX vs. SO"'EM' ~. PfD-
Dit' ;~

......... 1;.., .... "'==
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