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AAN DE P
Op Woensdag, 13

Te half-elf UN de. mClI1'll4•• pNCl .. ,

jtrait, Paarl.

1908,

DE (rltlergetelre"den, in hUD betlre'''tlDg~ ala hekateuren·n.&ief,
in di' H", d.1 van wijlen Mevr. S JAC08A ldOSTJilRT, ' ..
~fr.,r' n L, 'I w, overleden Echtgenote DA.VID FREDERIK J," J. 'rHEBON & ,b''''1JI'.I!;r1:'-oI..'
~II.III \ .~~}10STERT, buyg, tans YaQ;.de Paarl,
tu:leu , ,·,llt k doen verkopp'n op datum de yolgeode'

VEEPLAATSEN, gelegen de Afdeling.
yan fraserburg

I. PP f lavrs, g-enaatnd "Koekraal," met
-ir ka 5,:148 morgen.

I I. II" plaal~, genaam i " Rietpoort,"
,le Gebouwen erop.

I Il. De l,!aats, g enaam I "Springbok
.j '135 mor~n.

I Y. De p!aat3, genaamd" Springl-ok
2,.j ., J morgen.

v I)·, plaats, genaamd "Springbok
1 ,I.t) I morgen.

\' I l,- ker stuk grood gelegen .IIJ boVen,
1""Hogt melde plaatsen lijn alle

kl.",r !Lf' J,

I' II. Z. ker Erf, gemerst No. 5, gecllettte Brf No. t,' mei de ~1~~~\(;;;;:bj~~~r~~rI;~~~~~~;;~~el)l)lJ".' pr"!" gelegen op het dorp . taDII l'erhmud UIl ...
b'l I, "Hrncment voor M.giA~JU*a KauMl!I'ell. eD een ~oede., _hum
0f,br'" :,." It'.

Ell lid volgende Vast- en
gen aan de

r. v ASTGOED.-Zebr Erf, gelegea
de~, I. '.Wcrl e rnp, ~rdeeld in 3 WOOiDgea, ,
g'",~. ' .. r "I f.rengende, oQder ge,ral"aDÏleel~
I"'-t.· -: ,ii\ 'au reparatie, r:~~~~:

w "_'. r.; ,Ir-z(·!f~ liggiDg aan de .de _Paarbe ,B~, met- Di :~~l~
~n lro I. C: lJlttlcbt Op de Draken.tem UeIMl'r1z:te·n,. mag cleae·- ...... lik
als H·r. ~,~ aarl~~naamste eigendommen worden,l!achotiwcl-
~~rf!,; :' I lt ~ll't recht 00 water ui' d~ PaarI.e ~ .~;:

Il. 1,,"';(jUF:D-2 PurdeD, 1 Sp_!der
U;. L,. ", :: !' ar Tuigen, 1 W~. -

I Il II I'J SlU AD.- Het gewoae .. *tiJIJleJlIt.
Tal'·!_ :- .. .vn , Bedden, KuieD. Glas- en 44Irdn,en:
rE~(J, I:.

Geboow~ erop, ~oot

" Lot A, groot tirb
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Komt en ovel"tulgt qzelven Opde

en ".rgeet niet-:
\\'1'oensdag , de 13de,

I

I

I

"WEST OF E
L(\)Ii_:"lllarktstraat enI

FABRIKA
Van M!NS-, JONGKLIIGII- é.·...v&,,...

IET IEJERE MAILBOOT· KOlEN



• I •. - .• .~ ~ .0.?á..A 1:87.
"jou wa"t to '....,£50~, ..
oI... ,t pun to..~ .hop wlttt f ,

...., .. Thellne 'OJI h.V,~ned,. .
.. Wlth~." .p,rngJiók." ~.I .. nd,

\ .....
...................................................... ~.r••••••

School bad, Ylctorli
GEVR-UGD

Victoria WeA,
11 Aprillll08.

Hope To~ School
-- .

BENO'DlGD

/



The South African Klectric
Instituu,

WYLLlE'S eRA.MBImS,
62 STIUJmSTXUT, KAAPSTAD

Naam .
.ddr~I .

,...
, Ala 11w g""tal in.de war la, ,,__
IQ &wak., ....nuwachttg, rutelow, bleek
&tjt, lIOnder eetlust, !leht;' o~t1Doedl&d.
_ toch elgenltjt pene bepulcle delte
IOhlj11i te hIbben; daD &ijt liJ s-t la

:~er!s
SarsaparU!a

en Iter tte te-
rug ge~ door da
....onderba1e ge_
middel Zij, di e Iijd8ll
un de T8nwakkaDde
Invloeden van een heet Jrl1mut.1I1IIJeD
In Ayer'l SanaparUláYinden jul8t wat;

.ij behoevea, om de oude kracht,
lterlr:te en _tgle te doen wedeJlo
teeren..
Overtuig n, dat gij .. Ayer's s.na.

pariIla" krijgt. Wacht; u voor een
namaaksel, zoog8Jl11amde .. Genulne
Saraaparll1a." De naam, AJer'a, II
van het groota1e belang.

Oep.... _d .....
Dr. J. C. "TW a Co.• 1..oweII, n-.. Y." A.--- '
A.,er'1 PlIIetI p_. SIe4tW SfIltnrkriq.

PLAATS TE lOOP.
Doe aanzoek bij ondergetekende
voor de verkoop van plaats

Smlastlaaf,' DlsL Irltstall.
MEIRIMG & DU TOIT.

Strydenbur9:,
2 .Mei 1908.

I

PUBLIEK EVEBKOfING
i'
! •

lostbarl PlutSll, '_I an
Losgoed, I

VA.

TJI

OP

WOENSDAG, 2,0 III ;1908,
Om 10 uur V.ID.

DE heer J. S. M..lRAI~, van
Phizantkra.al, di&trik~ Mjm'aya-
bur!!', besloten hebbende h~t. dil-
trikt Murraysburg voor ~ood te
r erlaten, heef~ de ondergetekende
gelast, op voormelde elaats ~ da-
tum, per publieke veiliDg te ver-
kopen:- I -
I. De plaats Phizantkraál~1 gele-

gen ió het distrib MDJTa aburg,
omtrent 9 mijlen van Bie sj poort
Statie, groot 5,750 morgen me~ de
gebouwen daarop, beat&and~1 uit 2
gerieflike Woonbuizen, 3 - tallen,
2 Wagenhuizen, Kafbok e Bui-
ten~eboQwen, Grote 8chu me'
Afdak, Kralen, enz. !

VOOrt8 zijn er . atandho~ende
tonteioen en is de plaats plant
met allerlei soorien Vruch~ men,
een prachtige Populierbos, aineD
en Zaailanden. Zij is uilm tend
geschikt woor enige soorl' KI in- en
Grootvee en ook 8truisv

IL De plaat. .. Taai blon-
tein," gelegen als boyen, en daar-
!\an grenzende, met gerieflik 0011-
buis ep BuiwngebollweJI. et een
weinig kostóen kunnen er Zfff' •
den op ~te schaal wordeD e-
le!,>'d. Zij is algemeen heke d als
een der besie Veeplaataen he~
distrikt MurraY8burg, grooti .irb
2,852 morgen.

Levende_Have", Lo" .... :-
250 Afrikaner 'Ooien,
200 A trikaner Hamels en LlUnmerB
300 Prachtige AIlgora Kap~n
800 Uitstekende Angora,Oo en
400 Jong Angora Bo~ ( . 8)

4 Eerste Klas Melkkoeien
7 Jonge OI!8eD en Vune.
2 Eerste Klall Jonge Merries,

1:é.Q met Vewen
5 Kar- en Rijpaarden
1 Kapkar
1 Schuhche Kar
1 Wagen
3 Ploegen. Tuigen eD landere

BoerderijgereedBchap, tie veel
om te melden. I

A. J. DE VILLIERS, Afs'ag •••

•

o.woue ~riDI' UD. 5 Hei, l billld_;
l908. . .', " ,
TIIgtm .. oordig 4e bl1~ en. le- '

den H. Zliidmeer • c, K. du P __ • L.1,~~:~:n:~~.~I·~~hft~,
x.laer, J. F. 8te111L J. D. Retief, C~
KoU. F. ~J.BoWl, 'r. de O~, W D. , beblilt-i~tg.
Ste1n en J. A. Dreyer. . .
Notulen YOrige .-ergadering ,gel_Jl.

en ~burd, alaook ,Ilotulen der ,
lt.raatkolllJliiaaie .Terpdering.. ;
De yol~nde luun:miNi&WONt oj)Dieu" 11Mb_de; ....

~d ala een komiMie belaMt met liJD, en da* ...
het amendelen del' oude lDWlicipele re- . .1foruen la)! de
guJatiM en bijvoegen nn nléII1Fe,. t.1", : kilIdeJ'êD . tiet' Terte.Wl1ende seholm

De. burgema.ter en ~en IR. Zuid. voor !}et planbén op municipli-ál Iud
_r, C. MoU, J. D. Betief en Oon101; of plaat4le~. die .. ng,toon3 mU.
-UOO1r de heren P. C. le BOIlX, J. R. yorclen. '. i . ,
BUplut, H. van Eyk en A. Lewia i De appljbtie -- ~ m.a)r.en na
werder wordt beaIoten, dat d_ ~m. een .verlegging yal) .(h,.! molenfoor op
miaie "rpdereD _I op Vrijdag e.k., een ukere p!aais l?P het MOIlterttdrift .
te haH acht uur nm. I.JlI.iiIped werd Yerwellen ~r het

Met referte tet del65 m0'Wln kroon- landiromitee .....oor . •
l.nden lan de QrnI'zijde van de Berg- 'Dat. de 0. "_rvi,""" NIIen'Oir
rivier wordt een bmmis&ie benoemd 4e toékomst niet zal
beataande uit ,de ~eetter, en 1& en dat. de -.duï,na
den H. ZWdaleer en J. D. Retief OlD ~legd tusll8n de relle"~
do landmete ....gener.al pel'llOOnlik ti& met de niell ....e 'JIel1;ell-d'11illll$
de zaak te sien en hun rapport bii de pijpen, opgegraven .
raad in te dienen. neer Toreist, oio op andere'

Sehrij'8J1 nn het bos_n in de stad te worden ge1esd: . .
ment Kaapatad, geel. 28 D.t de (l,1!Irolo pijp-"tNCk," het -
wordt gelezen -en 't'OOt' kelul~lIl!'erinlllltel'hllilt e,n de qpYangltdaal. -gere8'f'ld
aangenomen. Ook wordt yoor minstte_n' eeRlIlUl iii de rn•• nd .g.m-
gering aangenomen een IChri~,.on van spekteerd tul~~ wordeir, du~nbOven
mevr. M. Weier ~. 30 April 1908, onmiddellik na. iedere overtt!'OOIing
re c.fé Victori. jubilee P.rk. worden gt!iGspektMrd. ; .

Aan een "rmek nn de beer Krau. Dat een pi~8nijder! woo, ds
ter (politiebeamllte) om 20 dennespsr- duime pijpen en M.der&:
ren in Plr..r!le Berg te mogon kappen eM., TOOr r.,._tiedoeloinden, Yet-
kan niet worden yoldaan. begen .ullen worden, en d.t ...eJ'IChei-

He~ ,,-ordt de 'heer Harry de V il- dene werktoi~n. bij de ~toorgebou-
liers toegeetaan om onder toesicht. weil .angebouck.n lUllen 'It'Orden. om
nn lid de Groot de rei eikeR op zijn bet £'ebnIilr, w.ruleer- oJlmiddellik ....r-
eigendom aan Hoofdstraat, Bol'eq ein. te Tergeuulldlelikepi
P.arl, te mogen moeien. 'Dat. _ ge&ehikt ~hrift .,tee-

De volgende worden voorgelegd .en ui wot'den &an Qe beer A. K.
",,",_n n.... de atraatlrommieaie: voor zijn pl"' .. rdeerde dien-

a. Tenden voor .traa~beaproeiing; sten en de energle en takt door
II. Rapport atraatopziobter en ge- un de dag gelegd, gedillendé liet. bou·

80ndheids inapetteun; wen Tan de nieu,..e waterwerllen._
e, _-\an7.oe&Dick en AUlOp om plaat- Verscheidene zaken werden verwe-

.ing .....n een of meer graniet palen !leD naar de k:omitee!l;, .een aantal
..oor hun bezigbeid aan Marktplein. briefen werden getast tie worden ge-
d. K.laoht-door do heer J.,H. de Vil· notuleerd. i .

lief1l, !P.W.zn., oyer etenk in municipa- De "Wlik'hié voor de aankoop nn
le &loot aan Marktetnat; . ml1nicipeal Iand werd ,.......ozen naar
e. Klacht door de beer J. 8 .. H. BuM- een komitee en de applikatie ...oor een

man OVer sleCbte toeIIt&nd fan onder- waterleiding "oor een klvekerij werd
einde nn Schoolstraat. geweigefd.

f. Klacht dool' Adriaan Pr-edéricb I

-er slechte toestand nn bo'r6neinde --- ... ---
Yan Bergsthat ; .:.

g. tilleebte totIet&nd nn atraat aan
boveneinde fan Zionstraat ..

b. Klacbt door mevr. J. Y. Stein-
berg o"'el' sloot bij Pearl Hotel.

De 8t.raatoJl"'Ïchter klaagt dat de
mangaten aan de Hoofd&irattt niet aan
bun doel beantwoorden. Deze r:aak
bljjft oventaa.n, wachtende op het rap-
port hieromtrent van de voorzitter der
st.raatkomi~e.

Schrijven gelElll'Alnt"a.D de sekretaris
Tan de "Paarl Operatie Society", ged.
~ April 1908, aaru:oek doende om gra-
tis gebruik van de r... l oonm~
's weeks ....oor oefeningen. .

Wordt besloten dA' stad&zaal aan hoo
af te staan op !!elfde Ironditieën en
voorwaarden als aan het Zang- ,eu Blaas
Gezelscha-l', vo'lgeons notulen 17 bee.
1901 (pag. 2(5), . ,
VerweJlen naar de waterkommissie :
•. Rapport water-Sllperintendent;'
b . .-\.anz.oe« door .-\. G. VÏ88er (oppes-

ser aan Victoria Reservoir) om aan-
botwiog v.n keuJre.n aan zijn woning
aan het reservoir.

Op een .schrijven van de beer E.
Barmester. Kaapstad, ged. 28 April
1908, 'Wordt' bestoten de beer Burmee-
ter te verzoeken ien~nd uit te wnden
op voorwaarde in I!enoemd schrijven
vpnneld, teneinde te zien wat er lI-IU1
de straatlampen schoolt, doordat ze
met winderig weer niet zo ~ bran-
den, en zijn rappOrt erover III te die-
nen. .
• Een sohrijven wordt ~ele2lOonvan de
sekretaris Paarl schoolraad, ged. 4
M..i 1908, re schoolgebouwen aan Paarl
station, welk" voor kennisgeving wordt
aangenomen.

De heer B. Brink, sekretaris van de
"Paarl 7A\ugvereniging", fetschijnt ter
"ergadering en VTaagt de raad om de-
zelfde V'Elrgnnning, wals verleend
de Zangvere.niging, re het -bonden
5 konserten II lOs. per aV.Dnd, ook te
...erlenon aan de "Brass Band" en "Or-
dh<>8tral Society."

In verband biermede geeft lid Zuid-
meer kennis, met de volgende vergade-
ring te mllen vooriJtellen 0111 bel' hier-
mede in verband g~men besluit op
11 Yaart 1908 in revisie te brengen.

Een schrijv<,n nn de heer A. WaNl,
god. " Mei 1908, re oprichting nn een
acytelene tOestel in de 8tadazaal wordt
voor rappórt venr_n naar de alge-
m..ne bee. kommissie.

Hierop gaat !le raad over tot
houden mn een 8peciaI.. vA.......,1<>HnO'.
en behandelt de volgende
om OOn handelaarslicentie met
als volgt: .

Allen Harry Gittleson, visbandelaar,
Lady Graystraat, tt:JegNta&n; Alie
Ederooe, Bredastraat, toegestaan; J,
P: H. Louw, Hugenoot station, blijft
overstaan.

T.l"LBAGH.
~-~-

Vergad e ring gehouden ó }{ei lOO!!.
Tegenwoordi(l: . de burgeRUM'Swr ..

raadslid P. J. P. ~farajs, en raadsle-
den F. Theron, G. Theron, W. "O!I,
W. Wit'IChi en C. Albertijn. _

~otul ..n "an laatste V'l'rgadering
werd..n !!f'Ie7A~n en goed$;ekeurd, '

1. WaU>rwcrk"ll. _- EE>1l schr'ijfen,
d.d, 28 Apr)1 1908, van de 'Onder-Ko-
loniale .....krt'taris en auswoord van..,de
... kretnris daa"'!,. van 29 April .. voor_
g<"leZ<'n, De raad ontving bericht dat
de r..geril\ll: gt"en fonw...n beschikbaar
beEoft onder de 'Le-niogs akte. . /.

Re ~oort VLO pijp t.. worde.n ~d,
werd door de heel' de Witt aa.nb&-
vo"'o !.'('n stalen pijp, "ijnde de good-
koopo;t.. en / duurzaalJL~te .

.\ nd ..rmaal zal gfSCl'Il'6v..n w~roon
... n ,t-:. ,.eItreta.ris V1lJl publioke wer-
ken om de tI;oodkeuring van het d~
partement aangaande het ¥OOrgestêlde
schema, zodat met .het 'l\"erk ePn aan-
""ng kan worden gemaakt. .

2. {),. rRad '-loot b~t a".tZOék :vaR
d.. h_r l!d. 'I'ornba.k \"oor een alg ..m._e-
ne haJ\d..laan licentM> VSII de hand te
WiJTR11-

:lo Raadslid G. Theron r ..pporteerdq
namen_ d.. .trllatkommissi". dat 9-
dUlma pijp<>n gel",gd zijl) <m!r de kmi ...
.tra~ ..n 9"" Commercialst.raat, vo<n
be~ door~oen'n va,u regenwlI-ter.
GliilUgekpurd,

Hpi B&tu,,, .. k van de heer M. Smith
"oor NOn pijp ov('r destraat-cten noor-
d.'n ~"11 zijn botel ....ord vurwer.en
nnar d" komm iliA itE'. .

Tijtl .. liIk \'erl<>f ~taall un eie
)}N'r John lf' ROll. voor h..t inplanten
Vnn ('<'n· paal voor £ijn be<r.igheid.
Dito aan ,le lw~D de Kie. en Wal-
\.Pro 'f'Or .,.,.n IIitha.ni':bord. ,

4. De kORtmissie werd opgedragen
,.ta Pf"'R t.. d""n ,oor IK:t repa re,.,n
van schuda ..",1 ..n ,"",*,rvolrmureU .
.i. BOllwpfan C, J. ~f_ .. I~..DS . verwe-

y..-" naar dn. bOl.1wkomm...."o.
6. Sta.dbui.,-Voor~egd 00n

>"tI d.d. 29 April 1008, van
".kr ..tari .• hi .. ro!ntl',mt, Goon roIlIUJ<COU"
"'tjll ~hikbAAr op 't ogpl1blik.

7. , ...rlof t0e-g<'8t.a.n aan de dasne~
\)pOOr""d .. 99n de Kolf Bal klub om
l!:obruik t.. "'.a1;..n van_ een gedeelte
"'" h .. t pI ..i" ,-oor hun ApPI.

STl':LLE~BOSCH .

D.. Htgadi'ring nu d.. raad werd
gehoud ..n op de 2"Nlte AprH 1908.

T"I!-1l'nwoordig : n.. burgemeester
(d~ be..r .T. J. P. du T'jllt.). etl raads-
I,.d<ln .T. Rattray, P. D./ C1u,er, C. F.
Runt "" ,T. J. C. Heynike .

Hoe -..eel bet_ gij u a111~geToeten, ia-
dien u ... maag in l[Of!CL, toestand il.
Dr. 8heldQJl" Digeitievei TabnleD sul-
len uW' dlgeBtie onmiddellik verbete-
fen.-01wal Terk.rijgb.. ".-(Advt.) .,

_£3

WEG ~ IU!R ~~81i~, \; J

• I IRllllE "lOF•.. ' :.

f

DE KONJNKUJKÉ
NAAR'

GOEUE •GEZONDHEID.

AfdeliD~d ~Ioor,
. 8..tlend..... .

,,. Aprill ••
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. . 'Worden.'
~ ~le:,',_'~ __"~ * .. ;........

• ~Bbige dagen, • geledë!! :.behan:delden
wij de Weurige t-oeatatrd, w~ 'dll
Wiijnbóeren en de gehele Westelib
Pro..t.nne w!i yerkerell: 'Wij: hebbe~
bévonden-, "'-ci.t een groot deel. 'II,n de
bevolËtng in he_ Westen di'r~1}

g.beel de rest indirekt. albánk;' m&Nltilird

lik sijn van de w.ijnoouw; . e~ . dat,
wanneer, dese lijdt, clepressie. dadelik

de . steden begint te h~l'I8D, de
hande111ap. wordt, armoede begblt.; te
nijpen, en. _de druk der tijdéil '~ich
ailer_ge-lUt g_len. 'D.t~: in
allel' belang i_, dat de ~l'ebe;.I?Ik!M
van 'dit deel der' Kolorue.:-v'* 1,·0WI,,:.(1t! u~b"'i'~jJlijr.ft ~de wfjiD~l.iil!~~~".:!'~'tk
grootste .·gllPeélt~
varend ~"!iJn, stemt ied.ereen-aflt

too, wij hebben .get:rae~,t
toJIen,. hqë. de: haohélib
di! ..wij';1~u:'·"'jnduatrie sich
Sf.:baclefik werit op de geP'118-
in het Wee~iI,.·, !Het ja ook .
lik, dAt de ~t.aawnkDlD8ten
ander lijden. Doomat de

. gé~ .•.~.ge"ordell. en'

ge~gelik' Ook· ev.enrediiJ '111 ~~19~~~~~ë~i~!~I~~.j~~vl!J'li&t ,de .Iiclia~, pen
aan inl'oet'~~ing en' "il<t)ftr_,"",~

voer, dJp,at ~ bel\lngiij1i:- '& JII!"''';''c_
Ulflvc,lkiin", der Koloni,e in .de We~telikl..1

ProTinéie .gé"esiigd:18~' ~;=~1;~~~i~5~Ê~~i~!Ê~hannateden gevoelt
;- der tijden ~tit~. Een cl "

OOI'Zaken is dt treurige' ~4< .
01ldste industrie;' cLI' wijinbom". (:."'11]1.. - ,__ ]t'

Men 1_ inaar de toespraak.

W'liarnemende ~rst:e mjnistér, ·~~;;(~::-=~~~~!l:jf~~~j:t.:=~
DohderdagaVQPd fi&houden: eD\.lqén _ •.'~C'''''.
be~~ ·hoe beJ!8fd ,de" tooli.J1det1 J!I~l!IIIt,~:~:~~.E:~~i~~l!
in C:I& laatate it'J'tlJ1c sijn geworden.'" 4d l~~~"~·~~~~:~l't~=~~·~b~:~~·-;:~~;;~;;~l';==",,,<,,· •._ •.o.'~.'
aksijnsbel"ting 'krijgt de séh&tk~i cl CA·~"."_""
ZbW.át £.230,000; per jaar, ten '
de wijnbouw> 'Doeh hoeveel'
~ .niet' aan andere ink.omstell, ~~ltl'-

onder die. VBII de 8poorweg~n en' Ill,

110 een' belangrijke- ~~~~~~~=:.-~
spelen, ~éY,?lge vari de depressie i·ii dill~",,,, ~

de W8lItelike . Provineie ? De ~lieSau.

~ier-géllenal uiag eicb. 4~ j..,él· af·1~~:a~~St~!1;~
vragen, .~ de· hog~ .b~ c ~
voordelig is voor de . -.,.
men de ca&l(,. l'eeWjdij ,l>_e*!!ih~lri,JI;~~~~:~:;;::~~~~~;~~~~~J
komt men ';van liel'erlede .tot.
volgtrekkip.g,·-dai-bei met
de achatki~ nOocb:ak;lik it

bou .....bevolkiJig ,..er:lkbtitin~.!g··~~~~.te:·;~·l~:Hf~~~~~
het&jj door .he.rzoepmg 0 .

van de akaijllA, heuij op

Wij sien,' det. het. Kaapee ~;:L~J~~~~:~r,~r~"I!ieI~.:;'''1i
bestuur VlUl de Afrikundér iJl

volgende als' beschrij!ingsp~Dt f~i}~:~5i~~t
nallr het áalrlstluttlde<BOJ'!l.t:1'

kontres : " liet Cen~al.

n~e dE' ellelldige toestand van Oillle'·"~~.~!It:~;~~.~~:~.,iI~a;k~l~wijnhandel ..in o..etWeging beH~é I' ~A,i~.<lIo101!DOC'i
nUlUregelen ter ' .

OlUle w'ijnWeren, door' de ~~ll~~§~~~~~~i~~ii~~~~i~~~~~~ï~geJecilteli~e afschaffing van .de ....." ..... " ...
of op sodanige IlDd~re "i~'
m(\(!St doohiu;tig u) blijkeit)··.

~~, die ~ t~ - ti~.~~~'~~~.~i~~~ili~~~~~li~li~I~I~~I~illi~~~I~~uit de "00- • eu I gnanJ:lstrikte'll' :
puWjklltie gezonden zijn, héeft .JI'~en_':,,_.
kunnen opmerke:li., h~l!iel . .
daat gevoeld wordt met ~nae ,,,,:>inl.....,

re,n. Dese ,sympathie is niet
volg van sehtlDien.t alleen noch
~-el \Ii~ het . ~edegeroel,
boeren Dl~ elkander bebhen,"" ":':t~;: tJ'!Ii!r.!':".~·~
\ïj olltspruit .mede ,'uit J),e~
-belang, d&i' ~ ,graan.- e,n. ~
hebben bij. de wijJlhouw •• $"OIllvéni
....ijDbon.didri~n .

'1-enbe,llmg:rij[k dM) ~ ,hAl,"A'l_l""

TÓO'r da produkt~ Ye
en de (lPanbOert.soaat-
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- 1

voor

I-NDJE.

n...~~~~~~;;~~if~~J.an nl""lI't!l~de
~111 _lo
klatiJlg dat

CJ. boelten~~~~~!e~~!~;::'I'OON een or~t '
bi.!IDl1l\ red~!ïke
btJéén té 1'08pti\ •.• ti .
Iili; puditeerd4, ~~entl)ges(::
.Januarie 1901 'tot ~her é!JieJ\l~::~:~~~~,';1
te leggen, I ( ". '
. Adj. &lhja~in, lOet hem "(n4l'W:,-:I':IK"!"""'IIIIJ"""II<!"!OJ'
verac1100n '9'0« eisers eQ: adv_
bijgestaan dOOI' adv, Long, "oor .""Ië'-I,be1:_:hl'iift;··
_rder.
Eiaels ",aTell 'W,-ndham

ford John Batgé, Daniel·

ri~ H.'M48p60,b~~~~:I::~tGeorg. Bateman, allen ..
in venrllnmde :m.. ~ppij •
'orig\lliIle 8t.a~Uten w.. (I.a,. de .....,~_•." .....
opgenomen, dat .lle· ~:ilte,relt
tabel "A" der del'lie
Wet op 3faatlc!hapP~D,
seuden worden. te S.!JD opigellOUHm
d. .rtikelen der
80nr dese nio.
met de originele aF1~.. ,itleI~.
Eisen· meiden, dat '1Ip. 8

vorgadering "efd gehouden met het
doel "re nieuwe artikelen te paS-:

serelt, welke Tolgen. 'hun béweren niet· :=i~~~~,~~a:~s~:~",Olgelll wet w~ren. opgesteld." .'
de bepalIngen' der wet hadden eller.
bet recht de boeken en reKeniJlr;en n.
te sien, doch de m.. tIII;happl1 had
auUts un eerste ei .. r ge.eigeN,;. Ook:
'ft8 de ma~.happij in ge~e' ge. '
I)le..on eens per jaar de beboorltk: ge:-
anditeerde bal.outaat" ...oor te
en op l+..lnnie 1907 gelaatte het
dat een vergadering tot dit doel
belegd ....orden.

De nrgadering werd gehouden, doch
de balansstaten "erden niet .ooige-
leJ[d. " ,
VprwNl'nde maatachappij beweert,

op ~.n vergadering ... n' I> Junie
zekere nieuwe statuten wetden

.angenomen, waardoor de beataande
niet meer Tan kracht waren, De ordei
Tan het hof werd opgeTolgd el! de
bal&ruistat&ll wprdel). -voorgelegd. Tau
hadden eisers niet liet recbt inzage der
boeken te eisen. .

Wyndham Bishop, al. getuige ge-
hoord, seide aandeelhouden van ver-
werende maatl;cbappij te zijn. b
waren 2ii,OOO aandelen, 'WaAn.n Barge
en Starling 800 hadden, De artikelen
waren nooit gedrukt geworden, BOals
bad moeten geschieden en de -rergade-
ringI''' wn1-en nooit geregelJl gehouden.
Yan de tijd dat de maatsch&ppij WBB
ingelijfd tot op h",t einde van 1906.,
WBren geen rekeningen voorgelegd,
behalve, vOO!'.!le' eel'8tl> paar jaren. ~
tuige wa. lid goworden in Oktober
1906 pn d.lW'tla ondorzocht hjj boo
maatschappij beheerd werd. Bij ,
er over geklaa_td, dat geen rekeningen
", ..rden Toorgt!le~d en werd met een
kluitje in h'et lIet'gestuurd, met q!)
belofte, dat de reken ingen opgefilllllkt
souden worden. Hij uad' getracht in-
zag'll dm- boeken t.e verkrijgen en
eindelik had bij het aandelen register
gesil!n, doch de boeken der maatschap-
pij ble ....n gesloten. Terwijl '" karres-
pond ..ntie over het verkrijgen van in-
zaf(" aall de gang. was, werd een-rer-
f(luk-ring RPhouden, w8arop de -
statuten werden gepasseerd. Getuige
lIlaakte objektie tegen Terscheidene der
niellwe statuten, wlulrvan sommige
ten dOPI hadden de prijs' der aandelen
to verlagt'lt. Voort. objekteerde eiser
"r tf>~..n , dil t de rekeni tlged li iet ge-
311<lit«,rd ",ar('n door een op de alge-
mr-ne ,...rgatlering henoomde persoon.
C,·tuig ...'. prokureurs, verkre~eu ee'u
ord ••r ouder rille 333, waarbij ilRllge
gelaat w('rd, docb de maat,;chappij
wa.. iu gebreke geble"en. Zonder, de
80llchei pn boekon kon hij.,ruet nagaan
of dil re-keningell behoorlik geauditet>rd
"al"('lI. Uit een ..fReMift der rekenin-
gen kon hij afleiden, dat deze niE't be-
hoorlik waren geallditet>rd.
. Xa kruisverhoor, werd Mt TM'dero

p;etllig ..nrerhoor TOrdaagd tot de Tol-
goode dag, waarop bet bof verdaagde.

hllftllIItII ta ............... "
....... 'M•.

zalleJl wiDter _ UIl de moedere
"'11 def$.ii lIlOOÏ.te Ideine kinder,
tjee en. in Zuid Afrika· D&-
13 #: 1906. de deg, waaroP
dese ,,_ mjn uk. IMpIlD .Kaap:....... :

Het kiaidje met de eente prija krijgt £20
.. il .. tweede .. If tlO'
"'l' "derde"" £6
Ze.entien 8IId_ krijgeD elkl £1
IHtl-40 .. _- ...... _l_

,.rtff1J<,\_'" fN"'~ __ .. ,-

Voorlde deelDame wordl DietsMtaeJd.
ZeDdiujn pDl'US iD, liefll& in kabin.

fo~ ; doe er het lIeldenrde papier-
tje bi' dal op eeD bnUel \'UI Wcioda'
Groot epermUDta-iddeI ~
ut (dit a er al kr~ doac. Cie- ,"".
tel _ r miallteD lD water te ...
len), nr_ .. JNIPlertje. u.- de
lI&UIl bet kiDd, sijn ouderdom eD
adrtW, ook de Daam eD het adre. \'UI
de> e.er of wiAkeller wur 11 de
bottel ..,hobt bebt.
Alle portntteD moeten bel hoofd-

hntooli \'UI de fabrikanten, Stran~
1111 eD 1(21, Ih.patad, bentUeD teaen
de 30ate JUDie ...tallllde.

Di! :Eten sollen iDde eente week
nil J ie beoordeeld wordeD door twee
_lbek Kaapeeoocehllwde lDUlDen
Het iela aal daanaa onmiddeDik p-

zoocIell worden naar de moeders of
Toogdeh ..an de gelnkkige kleinen' 811
de );!jlrttetje8 van d.ae 1Ii~1i tootoon-
getIteld lof gepublioeerd worden op _
bebóorllke manier O(l8D Toor het pu-
bliek! ala II Afrika'. TwiDtig allermooi
.te kiIl4ertjee." ADe portretten die in.
gesoDd~ worden, blijven het ~igeDcIom
van W" E. Woode ti Ko., lig1lDaartI
Bept.
Deze lIredatrijd ia op het tonw gezet

om de wweld -ta laten sien wat
mooie ijnderijee wij ill Afrib hebbee
en om <te moede,. te overtuigen, dat
Woods',Groot Pepermnllt Geneesmid-
<MI d~alz.ijdlge bniamedecijn la,
dio er . .Waar bet regelma1i,
gebr' wordt, dur sijn moeders en
kindenll gesond en sie er goed uit
en met ~jn bulp wordt 8611 groter per-
ceDtage 'VaD d. kindere. die geboren
"ordeD, voonpoedig opgebracht.

Wood~' Groot Pepermunt Gen., ..
midde] Qevat geen vergif a! IICbad.liIte
beatanildelev, wonU gemaakt ia .6 frika
door uw eigen landgtnoteo. '

~
IJ. ft,uluiU:ltde eigmaa ... ,,.

fahrika/Unl :

W.E.W.D'.IC ... ~""
F..... __ ........

ICUPIUD.

DEw>E' AFDELiNo ... ---
\' (Vobr ~hter LallrenC9),.. ,

,.-- " .'

TRmIDGA n. ,'D, .J. 1rf.AltITZ..
Adv. P. Jo~ TJ'ekreek een proviaio.:

neel vonnis op twee Ilypotbekaire ..él'o
benden voor >£1,800, en order tot ge-
recbtelike verkoop van het;. eigendom,
alsmede beslaglegging op de renten.:'

:BT~ BANK"n .. OH.
.. 1 A.OLJ.\1.Ut 8TEVENB.

Adv. D. Bucbanan" verkreeg vonni.
onder rule 329d voor £21 Iif, met in-
tel'list vanaf_Oktober 1907 ad 8 per-
cent.

:P.ti1ITl'lE KIVlE. '
AdT. P. Jones verzooht verlof ae

dood aan te nemen' TBll Jan Kivie,
[un., alias' Willi.iDs. De applikatie
werd gemaakt CJOOCO Eijn Tade~. De
uitapraak luidde, dat de !lult mOO8t
blijven overata'lln VOQl' verd8ll infor-
matie. - ../ I
Hof ..erdaagd.

LENNON'.
IDUAIISE IUICIJI£I llJI lUttEl

EI reIT_!
Vsnurdiwd "OlgeD' dezelfde recepten

ala voor 60 jaren.
Lut 0 Diet onrredeD om fnig ander

maabel te oltva~geo.
I,... lIP tENNOlI'1 UIl.

zie dat LeDn~D'1 DA&ID op bet ~je or
op de lies staat.

DONDERDAG, 7,MEl 1908.

EEllBTE 'AFDELlSG ..
1 I

0(~r ;:;~Iter Hopley). i
BISHOP fEN . ~RE.\" l'S' NAN-

. srocr; BPT. l Il==~~:'De behOllcleling van deze aa k w~ Il
voortge:ae~. .

Als get1lige voor eisers werd ehoord
Harry Gibllon, accountant. di .aeide, ....01.. "-1·_ :.áit.a ... ".A1!ft11i .....
dat' do lIt-lI:.eningen der mnalapPij
niet. het medel in tabel" A" olgden
en dat d~ auditeur .geen sou ng.
Er UlOOflt'een winst- en v..rliesr~kenrng
zijn, zoals bij de wet vereist.' Ook
was het nm gewic~t· te weten" wel.ke
I!Cblllden afgesehreveh ,WBren. Of,tuigé
-JEeide, dat hij de rekeni'ogen il1iót be-
hoorlik geauditeerd kon noemen. '-
.·N~ krui8vet:(J~~, werd opgeroepen

voor de verde(hgmg Oreste Z8()ha.riab"
Nannllcci: die zeide do audits en rap-: •• toJiIGII_N"
porten van Moust nis beboorlik ge.
auditeerde rekeningen . van de maat-
scbappij te hebben ontvangen, . De
BOI1CIja waren álle ter beschikking vim 1:".II~iiNlbalt1
Mou,t en getuig, had' nooit geweilterd
80uclies te geven. '& werd een ~el~
'Volldige boekllollding geToerd; omdat l,v:":;A.:l:-.:i.:::
dubbel boekitoliden te veel zou kosten;
In het overgt>legde." ~k kwamen de
balanastaten voor elk jaar Toor en de
aandeelhouders. bJldden; a{schrifteIi
daarvan' outvangen. VOOrdat }lisbop
lid· der maatschappij werd ",areD eF
nooi.~ moeilikbeden geJ:il!zen ~mtrent de
datums der vergadeJ'ingen. Voor die
tijd waren Starling en getuige gl)ede-
vrienden gewél!st, docb later was er
onaangenaamheJd ontstaan:, ~ omdat
Starling getuige's "!!loon tegen heib
steunde. GettTige had nooit gel\-eigerd

inzage ~ geven der boeken,
er goede reden VOOr bestoud.

. Op, .vt\rgaderingel1, geboud en op li en
'1 JuniE' 1907, w.. rden niellwe statu-
te:u.. aangenomen door d'e moorderhe:id
der aancle.,.lhoudm, .en in diu 8tatu-
ten \vas liepailld, dat lieden, die ge--
inte"aseerd waND in k.onk\lrrente fir-
ma's,1 geen inaitge ..,n, de bbá~n·,sou-
den ontvan~en. Er WBreU"enige gehei-
men aan riJD 'abrie);: verbondjm, zoals
b. v. 'bet - J)roce,~ om "brand te voorko-
lJIell, wll)lte oou ·~.eiecn~ aoss, St.-ut.-
taford's ~e,:"er en chem~ ~l88er; ga;'r-
ne EOUWIllen kennen. Oét. - ontkende de
bewering van Biahop, dat II1j aijll pri:
vate I!Cbalden opgevoerd ba.!l al~'-schUl-
!len «Jer maahchappij.

UitgaYtm:

.:. ./... ,.. :. ~U;~.U
H",.rélkwartiel'lm ... ... 478 > ~

.op o..~c.bt. :;'-116 ',"4 '

T..wEEDF.l AFDELISG..---
(~oor .I.. wud. hoofdrecbtep, sir John

Buchaaau 00 rechter MaalMlorp):'

DFl KROON VII. BRUWEB.
A.w. Orper was voor appellant on

adv. H. Jom's voor de kroon.
De zl'ak betrof een appel van e6l1

vonnis van de r.m. te Bredasdcrp;
waarhij appellant hescbnldigd werd
.. egens ov(·rtreding van sek~ie 75 van
"'et 28 v~n ]883, wegens h"t handelen
ill sterk.. dranken, zonder daartoe
liel'Dti" te !>ebben. en vero«deeld werd
t,. tso b6.>te of drie maanden bechu-·
n\R.

Ajlpellant zei.e. al.. wijeboer het
,....,Ih w' hebben wijn ill .hoeveelheden
VRI1 4 gallons tegelijk te verkopen.
De ....nIediging kwam in hoofdzaak

hiprop neer, dat de-penonen, I\8n wie
de drank was ,.erkocb~, in de dagvaar-
dillg hllddpn hehoren vermeld te wor-
d<>n. Ov.. rigen~ wezen de feiten ·alle
uit. dat appellant in de mening bnd
,·prk ..e-rd, dat ',ij onder de nie-uwe Wl't
gel'P<'htigd "'as .m .ijn te 'verkopen
.. 11 d:lt hij dns te goeder youw bad
gehandeld.

Adv . .Jone. zeide, dat het niet no-
di/l: was d" 1101UtlII van de'personen,'
aan wip drank wa. v"rkocht in de dag-
vaar<lin!l: tp ,·ermelden.

"" rpplipk zeide recbter Bnch811lln
hij be-t doen ran uit..prank, <lat 'r
drie gronden voor het appel werden sp-
gegeven. Do app4'lIant werd in: de dag-
vaarding be'IChuldigd vali overtredinf(
... n ... ktie 75 Tan wet 28 1'lUI 1883
door ontech'mati, en onwettig te
haRdel"n in, Terkopen en te koop "uit-
<tallen ..an stl'.rke draDk zonder een
!icenti.,. Sekti .. 75 dl'r wet was bijna
in gelijkluidi'lIde bel"oordingén "~e-
steld eli bepaalde, dat ie1nand, aie in
strijd. daarmoo-- bandelt, ondqrhevig
zal K'JII aan •.ekere straffen. '

Rt....ellllldi~de ,had !I:.... n licentie,
hpt "'ns dllldehk uit d. :wet, dat als
"en gelic.>ntit'tlrd persoon, die dunk
te koop. stelde op een plaats waarvoor
hij gee. licentie had, strafuur waa
een 11 iet geli ....ntieerd pel'S1l<Jneven~
ze<>r strafhaar zou zijn.

M..t betrekking tot de ekleptio door
appellant opgeworpen, dat de nameR
Tall dt' kopers in de dagvaarding moes-
t4\ntl'n genoemd r;ijn geworden, merkte
"~II lordschap aan, dat de aanklacht
-I""bb sprak vaa het te koop uitstal-
1.. 1i" .Appellan. bood wijn te koou ,an
van Z'JIl I"agen op ile publieke straat te
"'npi ..r' eR beriep mieb op wet 8 Tan
1907. r>..z.. wet nu gaf wijnbaKen het
recbt Itlli....re nattlllrli~ wijn bij, &oe:.
,·....lhE'd"n "an minstens 4 gallolls te
..erkop<'": tldeh' dan mooRt die ~rk!)Qp
plaats vIIIden op de plaats zelf tin
"r.nneor d .... ~it besteld wBjl. H,t
OI"t lIo..mt»l der namen der ko~ haq
"'pp4'lIant niet benadeeJ'a on het applll
werd geweigerd. Het hof kon de boet.e
niet ",dureren, doeh een peti~ie kon.
aan h~ goe"emement worden gezOJl-
deft.

R....hter Maa.'ldopp
lIIe. delle uitspraak.

DE KROON ..... MI. ·soaMIDt: l~ëB.dËi;li;~iitAd ... Sallipsen' trad o~ root' 8IJlpel~II
lant. en adv." H. ,Jou88 VdOJ: !le 'krOoll;
Dit "M een appel, aatlf.et~kend op

eon "'nnis nH de al'.S" residént mai'" f,1(,41_"'•.
straat( ~n K.aapste.d. .Ap~ni
be'IClntldlgd ~eworden wegens. .het on... 1!~!e!~~5!!
aebtu:am ~ 1'IUl een automobiel

VERBANDLlJSTEN. "

HUll APOTHEEK,
:It D "omplete huiaboadelike MedicijDell
KiBt, met ~k vnor gebruik8UDwijaillj!

moet zljll in DJ(~ HUISHOUDI •••

L£N"'N'S BEPERKT,
A:pOTHEKlDR.

1aQItU, ~ EJIZUtO, Int LoI'o, ...... -
•• 11'1, E" &l1W1I1_, hart,
111•..", F ..,.1110, hll .... ,
.lIlal'l, Ill... 111110"',IIrtu,
1rIIfI-1l1ld, 1I11.. ,ItIIa,. BaVftI1 .at
IHIdWI.

DR. SALVANG'S
SANTAL '.

PERIJES.
Ee. ..,odll H Idi' I.
........ I.nor aJl.DrIIaJn

••autIIl.D.
KIehIt en Smakeloo ..

a...- :UIIOII • .,RIT,
KaaJ)lltald, Port BlisatA1th, Ooet
LoDdell_

t
IKimberley, Graaft-Rei-

net, A' ft Noord. Beaufort
Weet, afekiDg, ÓUtltahoorn,
Wyn~, P ..... I, StellnDbc.oh.

ZAAD TARWE !

TWEEDE AFnEL~G.

DARLING
<-OB'RJBTOFEL F. LE ruCHE VB. •

MAIl'llKA M. J, LE RIGBJ;.'
Di"; "lIS een alttie foor echtscheiding

op grond van o\'el'Spel TlIn
deres; met seltete o.o. B. Albertyn:'

Adv. Séarle, met hem :ad ... 'Janbert,
"'11.8 v:oor ei6er -"'0 adv. IJpingt0'1, !

bell\" ad ... Roux. voor t'erweorde~ .
BJ!jkons .de dekllUtiie,· .. "."", .....

partiJen te RietfÓlltein
",.a.I'WJ:

ZAAD TARWF1
Q..TVANQEN.

Vroege "GL UYDS "
niet veJ'llCbeeptwogeus de slechte ltwaliteit



N

_'

-e-u ,

,
;

cao • ~
elle U

" ft
_,.

r--

r.1] llJ ..t
\I.1.1r ,k da r,
r JZA:'11 "II lulh ke
,!.cd " h de
h.I,lr 111\,1 f nan
.t.. l" Il

DI

EDKOOP.

le n

D., !J",'r K. F. van cl""
rvur v.r n df~ ~l'd. Ran
H' ,k.1 t.' ."mot rdsm.
[l" h' ...r (). -nm rli

fl k t cur van het. ureart voor
Jill ,·hllll~en t • msterdam ,
\'r \f. W.

~"krt'lar11oi cl r
1;,·1 ,,- .ond--n .
\'r H. C. Ob 11,

H"oIJ [ ..tra (, 'e-Gravenhagp,.
'(Mlr di' Komissi voor de
l'uI1tJ.·k
Il,·"jp I: tat~ ..

-4'11.

g

j. D .

• ""lle:

j),.

'li ...

II!)

" 11



8

De WereldbibliOtheek.

•

EEN DItfNGJlJND VERZOEK.

gep....."""I.
fk w""" t.;MS op d.· b.eide deelrj ..s

7",lfk.'''I'. I'<'tI prukt res bo<-kje VQOr
..-i .. op dr- hoogt« w i l ko", en ..an d.
h •.oendl\Il;f.'I" Holland ..... chrijvM'S.

Clara \ï,·bll! is r oor ZlIld·.\f ..ikn mig,
",.hlO'll wat somber. "0.- .Hriknn ..r
]"cht vee 1 te min. al. men zijn heerlik
kl.maat pn blauwe ht'm ..l In aanmerking
IU'elllt. Lar-hen is !I"",t \'001' 't hnmeur
.. 0 d" ""tllISt.. ....... hreef ~ i..o Bofmeyr
nog onll\nl(8.in rt" inl .. idin~ tot zijn
Voordrachtbnn,"'1. Ik I",u dus wel wnt
hUI"'''!!: d... omberheid van Clam \ï..·
b.,,', .\1.801\'0 1'.. sun t_., b,·....I...n; Dlaar
Clam \·".bili; i~ een der D1.>est S..I..".,n
mod..tno ~:ur0f*S" sebrljfst .. rs.

D« W·dil"llt<>u ..n n Bildordijk. Frnns
Ba"tiaaIlOl<'. dr. tA ...ard , B. K08l:er,
\' iet or dp la :\10ntalotnf' ,'nr.. fn der.elfd"
inI.-i<iillll; "an "il'O Hofmevr vind ik:
"In rt~'.A!1 tijd van gi~tln~" pn wording
op (••t tr-rkundiz f('.bi..d In on. land. is
he t hoog nod'IL. wn t nacht.-p1en.mufii('k
m ..t 0" .... ko.-I",..k,Jt'lIl1tj.·. W "Pl'gelij·
ken." W"luu. ~rg""Jk zO' dan ook'met
d.".., h",di('!ttpn.

Van "u!tnt,"i'. Vorst ..nseboo! en
!\fax Hnvolaar I: hoef ik niet te IIJ>I'&'
ken. D....... I....ide erken r.ijn de meee-
ten t':-II minst« bij naam hekPnd,
T,.lhM ,,"('('r komt lilt Zuid.:Urik.

Il.. nI's!>! ria.;.,. Hollandse toneelstukken.
Op \·..rsehillend« ,kong;rt'88en is dié
kw.",ti •. r ee d. hf'lIprokeo. 0.. W..reld-
brbliot h....k hoe ft al 1..",1 wat toneel-
"prk"n ul~~"\'"pnt waarolld.>r er v('l"
zi,tn dl." ook in 7.IDid·AfTika bij ~ri
O!,v,,..n-ng on~twijf9ld 8uk_ y.nudetl
h..obo>~, Ik noem sl.-cht.s ~ophocl ... , An-
tl~one; IbM-n. EPn vij.~nd ..an t
Yolk. :\J'olli;'rp, 0., scltt'hneDlltTelu!1~
van Scapi n (d,t als men I~ "il 0'
y,iJn ··~.. lt>érde Dames" .

Th h .. " t,,, rs ~ptracht in een t..eetail
art.k,.I .." " enill: d"nk.,...,ld t" J1I9n"
van de-.. - W .. r"ldbib-livtb ....k. Door d...
v",.IIIPid van ,,·....k"'p, die .,....,d8 v.. rI-
&<_'ll(>ll~n 7.ljn. be n ik Jll&&r wat vlu("~
hl;( 1......nIill'Iopen 0"'''' d('UI boek",rij!,
}laar h(At ~·a,. m« meer om de verdni~
Iiking r s n h,·t ,<tr.(.\'""n .t'-" dOE-D .... WllD
n ....r nu de ,...,]"kt,,· miJ in het ft"O
de I'IIlIlltA· r-rvoor wil afstaan, dan 8

II1IJ voor .0 .. Ike paa, maanden een
~n pr"H t it~ t(' hOlHlt"n O'f.. r g~lkoIX'~
11:"''''''' Hnlhlnd"" boI>l>P-f'; }H'el kort nar
tIllIcIik. ", .. nl <i.. rurmt» in """ Z. olr
krant i. ook maar ·,t..~..ds nipt ruint-
j1;en~. I·k ,.. .... t dit Uit oude onderl'lnr
ding.

lli ....chi..n dat ik dRil ,I.. ."". k~t
....". It'!" kali ""rtell .." WBt A. lijkt ~
An \'ol~'I1(I •• maal iots waarin B·, of
bt>la.njot ~tt>lt. "F-Ik 7".1",...1 .,." scho~' 0
...at naar zijn smaak Irjn~D.."·, ~ :

Tot •• lot .... n polAr ('iife!8 '-OOt heml'
tot Yl .. sl«ilit. I-~lanen 'fir ..... u. y tl~

cl.. €'<'rst& ~aljZllng OOr W"N>ldbiblior
th<>ek ....erden 1•• .'j{)O ""'·Ir"n vt>rlro{'htl,
en vI\n de tw""!i,, r<...w IIZ,e:m Van dl'
nu ~de d ..rd.. jaa,~nll: i. de OUlu-t
n,,!! bo>1.. nfQijk v-e""root Y.r zijn ...e,kt>~
III ...J('.... bi hlloth ....k "",dmkt die in di>
gt>"'ont' uitIt""" sedert jarpn niet lIlE'E'r
v ••rkocht werdo>n. "'\ bi] de W er el4-
b,bh~ il"li! w'n boek m..t oon on-
~ •.nd ~,,""''S:Dt-- uitll"\"''''' h.·l1ben bei-
spourd, dat hpt puh""k ....n under ..... il
bo t ..... smaak had d~1I ti" jj:r4?w ~m(,IlP
b.,t tOPSf'h,....,f. I)" W.-r"1rlbibii~tb ....lc
I"..-ft r-en t .jd Ii!i\'~Il ook ""n8 ill Zl~i",
Afrika r-irkulai ...... rondjl.'zonIl..n. W....r
TilOl'1Itp<.ld.> ,""nu'!l" Jat pr nietM 'van te<-
~·ht zou komen. En :ti.', vijf p"roent
~r om7'(\lldhru;.',-en kwam met twAte'l)..
lin'lf'1I tf?'nl~. OJHliN1'W l,:\d "mlPn" on-
~Jr.ik.

[h. v..... I.,'p ~vo4rt- ... kIo;iul!'ln lMt Ik
&.'1n BlIJI1 lt>Zt·rs over.

SPORTS.
EEN GBISTBLI1(J!: ALS 8PORT8M.AN.

------ I

1>1I1'bu, 'Hf.; (R.)-De Be•. Bie~
lI0II, die fllD derl:l!ll"D ja cfja Z A.. .. ,
nrtetreu'l'oordil'ltll tfij d.tea •• wed.trij _
_ II ct. OlytllJ»- Il"'lfm, al op de l'
~ D..... KDgelllld vertrekken.

WIDRENNEN.

Load'D, 7 Mftt:-De gilalag d... T_
euiaend Guin •• '. wedr.n .... .t. volgt :-

Normao Third, 1; Sit Archilnld. t;
Whi&e I .... , 3.

M..u.KT .ZERE LO:;\G!Y GEZOND.

. Dr. ShoIdQD" Nieuwe .Om.d&kking
'I'OOf Boes~, Koude ell Tering il! de
m_t. wonderbare ontdekkiog in de
p"eeUUIldige 1I'eteDsclu.p df!r 20ste
eeu,... Bet i.heLgeYOIa no pn-r' de 20
jaNn medies ond&;ZO!l~ "an een der
..oomUill te geu-oo.r~ 'l'an"AmuikA.
Dr. E.
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