
HET GOEDKOOPSTE
KOU DE "'ACHTEN.

V&:&W4JUI

De Kamer of het Bu;,

atl_. a7/-.

Gena revi,
Gena rooi,

atNnd ..... t,
f(AAI'qAD

DE ondergetekenden, behoorlik
Tmamut.a.ir in de .Boedel 'fall wijlen
H.ODf_.\li, zullen per publieke yeiliDg yer:lmnllD

VVOLVEFO

Op WOEISDAG, •• 2 stl 1£1 t "-

II t 1111'8 l.I.

ND8FONTEIN,
groot ongeveer 8,000 morgen in bet:gebeeL

1-Te WOLV.KFONTEIN, op'de 0PataI, ttut eeD gerief.
lik Wcocbuis met 7 Vertrekken onder .~k, en met planke.
vloeren. 2 Buitenkameft. W.genhaia 6 Karren, 8tal 'YOOl' JJ
PaAlden, onder Zin.kendak mel grote De 8ial êIl het W~.
huis maken ook: een gerieflik 8cheerhok uiL Twee Volkabuiztu.

AI de Gebou .. en zijn in goede orde. ~' .
5 ~ lruwe Klipkralen, 5i voet mlltll'. i 11: mei nodige balen.
3 Standhoudende lopende FONTEIN ,'áéD met een st' duim

Boor~at, -!O vt. dat 45,000 gala. wat.er _ dat leven. Ook eeD 3t
Boorgat ,; j rt., met geleste '9'OOl'rUd 'fall 3~OOO PU. per dag, dat tol
de oppervlakte gebrach1 bo ttOrden door eeD pomp •.

Lad VOQT 10 mudden aad, met 1 lIJOJ'ga cmde.r LUCERNE,
ommuurd met Bterke !dip muur. .

BOL)}IGAARD mel alle lOOrieD e.n keurige nuchtbamen ea
laning", 2 Leid.oDlum. , . ,; .,~ ,. " '';;:',' ...;;-..:::'fi.!~I1:'-1.1 JlI'I:jt~lfI'!IdE!lbl

~ WI~ DAMMEN, een grote bij de opáal, die water in voonud
houdt voor 12 maanden, en gedurende eie Jaa~ 8 jAftln slechte 'foor
eenrnaanddroog "aa ~ he1 .. ater uitgeleid werd op de I_oden, eea
windam in bet veld, en verd~ nog een dam die met min werk heel
gemaakt kan w~rden.

2 - Te PHAARLANDSFONTEIN, staat een' wOODhuiamet 6
rertre k ken, Boomgaard en Zuilimd, 'f(J(lJ' 4 mudden zaad, omheind, Uil
Stand b .iude nde lopende Fonlein. Een grote Windam, houdende water
'Mr; maanden, en een Leidam, Schuur voor 1,300 Bo~en, goed en
lterk onder ijzeren dak lID KlipknaL Er ia ook een lopend Itandhoudend
water in het midden van delle PIaataeD TOOr -';88.' . .

Lo ... Goed ......

775 ANGORA BOKKEN, meen alle Ooien, met Zomerbaar,
8Omml~en te lammeren inMei en Junie en anderen in AnguatuI. (loecl
getee IJ. ,

1~I) AFRIKAANDEB SCHAPEN, gemcmgd, Ooien te JammeteD
in Mei.

125 BUER BOKKEN.
VERDER.

700 GOEDE BASTAARD eD MERINO HAMELS.
Andere opgaven van vee sullen later gegeven ttOrden.

BoePderiJge.... d.chap,' .nz ..
ID31'litende 100 IJzeren KunppWm, Blaubalg, Ploegen, EggeD,

Ze€ppollen, Kruivragena, en&. _

Kondltien van Betaling van d. "'aatL-
f 1,500 kan op late verbaad tujven tegen 6 percent, twe&-derde

van de balans van de Koopechat op 2de nrb.Dd tegen 6 percent, iii hft
reste rende te worden betaald in -rier puimenteD, een nerde in kontant,
en bet overige in drie, Z88 en negen mUDden tegen 6 percent renten.

Voor het Vee.
3 maanden zonder rente YOOr elk bedrag boven £10.

Naaste ltatl., VkrtoPia W.. t.
Inspektie wordt UITGEl(ODIGD.
Voor verdere biezoaderheden doe aanzoe~ bij eie A.fala~

YElamNIH: Datum van VerkopinG, W04tn.aag, 120 .el '90~.
CLOETE& xtMPEN, Afslagers.

Vicwna West, 14 April, 1908. HET BOREN
., .liB

WORCESTER DISTRIKT Wateren Mineralen.

DARLING
. . '_/

.ZAADJ'i'A;Rm-

H. M. OAKLEY':& Co.,
& ~. ......:.--<Y'"

Iogenleme. foJdr&ktturl
. lOOf het BonD.' j

,: ..

"KOSTBAAR VASTGOED.I . -

Dl: ondergetekenden, daartoe g~1utldoor de heer CAxn. S.
h, EN, zullen publiek verkopen, op de plaata Z8111',

Op \rOENSDAG, de 27ste MEI .l908,
'8 :MORGENS OM 10Q'01l.:-

U:ll g-deeltc van zijn woonplaats DOORN RIVIER, gelegen
Ill- bo ven, groot 66 Irorgen, 533 kwd. roeden,

De grond wa. vroeger begroeid met doornbomen en is Al>lIU: .,..... . .
gr:\"J!i-;rlikzeer vruchtbaar .. Het eigendom is geheel omheind Pottbwl730::lt.UPSTA!>., .Ó '

[!let dr:l.l'!, en diegenen, die begerig zijn een eerstekluatukgrond ~,. '. ; of r-

in hH,' jill te krijg'AD, zullen we) doen deze verkoping bij te wonen. __ ·_B_i.l.l..b_8_lne-.;t...."_. .:...i!~(~.;:;·~T....,.;::;.....,l~_.,.-?-"...;:;.,;'-'f~~~~

\\'f,rcbter,
~l~!el 1~OR.

J. J. THERON & ZONEN,
/ : AFSLAGERS.

:BZPE::lUCT.



.• 0'

Toor

ADVERTENTIE 'l'~F.
(VerlrDH.)

Geboorten, Ho'tt'tllikeo eD Sterf~
..neil; 211. 6d. ..oor elke Adftl"ieDt,18i
bestaande uit. niet meer dan 20 woor-
den; voor iedere bijkomende regel la.

Gevraagd, Te Hour, Verlontll, G&-
"onden en Di_ Kleine Ad"erteD-
liëu; b. voor 8 woorden of een ge-
deelte ervan; deMlfde prijs ..oor elke
ptai ng.

Om vertraging ce ..oorkomen mee-
WD Adverteerden yooroit betalen, dieE". lopende rekening hebben.

'hooiraad, Sntherlud:
I ___:_
IOnderwijzars(rwen) Gevraagd.,
I --"I

i APPLlXATI.IB, met getuigachriften
fn kopieën nn oertifibten,.culIeDdoor
fe ondergetekende iDgewachi worden
tot op Maandag, 20 Junie, 1908, .t'OOJ'

ae volgetlde \»r;vate Boenm Scholen
[n dit distrikt, naDltllik;
Koornlandskloof, ealaris £60

Jaar, met mj logi'll;
De Plaat, ealaris .£5.'l per jaar, met

trij Icgiee;
De Vrede, salaris .£40 per jaar, mei

hij logies.
Voor de twee eentg'!Dot'mde acholen

~nlt Muziek ..emist. Kennis "an beide
Hollaude ,on Engela wordt in elk
ui vereiat. Diensten te beginnen lDei

'et Julie kwartaal.
w. L. ALBERTLni, .

8eJaoIItari •.

DooDBERI" HT.-----
LOL"W.-Zacht ontslapen op W_

aag, c.le Gd., d.,,,,,1', mijn innig gel~d
echtgenoot ·Yarth,nw. Smuts Lou'"
B.l!!n., in de ouderdom VlW 49 jaren. 8
maanden, 16 dagen. Diep hetrenr,!.

ALE'IT.\ LO rw.
n~ de YiIIi ers.

Bt.ell<>n!l;ift Groot Drakenstein,
8 llei: 1908.

VA:\' SCHOOR.=-O,,{'rlH:lpn te Mal·
IIIP8bUrT ol' de 300 Mpi, 1908, mijn
ted"roo'i,;IOd.. I'Chtgenoot, Melt "an
I3ch()(Jr. in de ouderdom van 40 jaren,

0.. bedroefde echtgf'note,
.\LBERTI:"IA ,A:s" SOHOOR,

!!!!!~!!!!!!!!II!!~!!!!!!:S!!!!!!'ée!!!!!!W!ll!!!!f'rt!!!!!!h'!!!!!!!II1 Victoria We.st Sc~oolraad.
GEVRAAGD

EEN gecertificeerde ODdentij- 62 8TJWrD8T~AT, KAAPSTAD.
leres Toor de PriTate Boeren N< .' :
Scbool te Brakpoort., diat. Victoria aam ;.
Weat, gelegen een half uur va.n .ddrl!' ~ .

BBr ~ii;.a. eD alles vnl; ..
Moet bekwaam ZijD ondenrij. te
geven in Hollaod!! en Eogela. veDdracht HogeVIer kzaamhedeD te beginnen D
Jnlie kwartaal.
Applikaties met J:opieën nu

GetuigllObrifteD te wordeD Il8SOtldeD
aD de ondergetekende vóÓr of op
de 3ieJuuie 1908.

J. M. MARAIS,
Sekretaria.

Sutherland,
8 Mei" 10C@.

ALLERLEI.
- WYLLIE'8 CHAMBERS,

GEVRAAGD een "" ..oegde Kleerma·
ker ..oor heren, 1'oor snij- en Da4Id .... rk.
Moet oppuaend en fatsoenlik !lijn. 00-
gehu ....d persoon zal de voor'",,' hebben.
VerllIeJd I&laria ..erlangd. Men ~nde
lI'8tui~hriflen aan C. J. Dil a.lnT & Ce.,
V'redenbn'g, Saldanha Bui.

TE H,(TR..-Een n..t ...n gt'ri..t1ik
woonh1lis I!."J~n lan~ :s"antea Straat.
Paarl; 4 'grote kam...rs teetkalIl6T, k.om-
buis, dispene en badkamer), 2 buit .....
~ebouwt jes m..t 3 Wow "",,,n, ooplant
met .-,0 vrueht bomen , all .. in voila
dr ...·ht. Ook ... n pr soht ig pr iéel dat de
bonrd e r volop ,...tdruiven wl 1'o",,,hat-
len.

DO<' aanll()(·k bl)
• F. P. J\f)ff.L}{A'l,

Xan u.s St.r aa t,
Pilar!.

School

~~ 1Iiet .. ~1ïamaakael
"1l..BOVBfL it'~ea raadTlea en
.ÏI .. ~_htp'" YOeCUel.
Hoaat. Bo-VBIL 'aIiijd lij de UDd.BENODIGD

Vicj;ori. Weat,
5 Mei 1908.

,.j~
I
I

t
i,
iF.F.:"\ F)Jrol""''' ~f'('('rtifi('f'6nl .. onder-

"';jZ<'r voor =e n Privat<> P18Atssohool
IVoor vi"r kind.' ....n , om Hollands en En-
gE'1. ond"' .....ijs 1>' I"",,(>n, ";"1' nUT t.('

psa.rd van Prif'flK",
Salaris £r,O p<'r jBar, m..t nije kost

--cm lo~if'8. Appllkati<'8 met ~tuigachrif-
....n mo-ten an n d... ondergetekende
ge:oond .. n ....ord .. n.

D. DF: H.\RT,

Schoolraad, Willowmore.
BENODIGD

1. EEN Gecertificeerde Onder-
wijzeres Toor de A3 School te
N&hoogte, elf mijlen TIUl bei dorp
Willowmore.

Hollanda een Terei!!te en Muiek

(P~~l~enpe-:j::.eliog. laraisburg A2 School.
2. Beu ~ficeerde Ouder- _

_jHl' of ODderwijzer,'s ...oor de EERSTE Aaistent (Munelik)
A3 School te Klipfontein. Hollanda Salaris .£160 per jaar. KenDi.

~a:i.~i06 per jaar. 1'=Houtwerk een ~8te. !r-
Applibtiea sIecht.s van E'brope- pl_I~_~ ~~.? ._~ nnl.D

t K '.. C ru'fiL t H.........ul oe ipre.en en "'"uuue iJ-sen me . opl~D TaU e lLa en K' TOllie 801-fa eeD
eD GetuJglChrifteD moeteu wordeD zen. ~DD1ITU .
~t:- Voor Nah~ .aD aanbeT~: •
Mor N . .M. 8. Ferreira, Nahoogte, Applibtiea,gemer~aLtzpdanig,
Will Kli f . vergezeld ftD ...gecertUiceerde ko-

owmore; eo TOOr pOlItein, .. certifikate tm-
aan de ondergetekende niet later p~ ,..u . a en ge-"
dan Zaterdag, 30 Mei 1908. echrilten. ~en mgewacbt wordeD

Plichten te wordeD aan't'lUU'dop tot 16 JUDle 1908.
13 Juli Werlrzaamheden een .. nftng te

e, a.B. C. H. GROVE, nemen Da de Jnuie Vakantie.
Sekretaris, PH. A. MAR4I8,

Sek., Maraisburg School Bud.
MaraiBburg, K.K.,
1 Aprill908.

SchellkiDgen 'van land] .
voor onde~ij8 doel-

eiDcleD.. .

BENODIGD
Toor de

)lidd..hnW,
Priesu,

Pk. Glen AJlen.

BENODIGD. P.
VOO!' de Hugt'noten y ..isjell Hog ..n

School, WeUiD~on. in Julie:
1. bn g_rtifiN't'rde pn "rnT ..n ge-

gradueerc.le onde ij7A'N's mor Hol-
lands. G rieks .lI n nan be....ling ~ijn.

2 EeD onder ... ,Jw...... "oor :\Wheei8,. .
geschikt om )latrlk\llati~werk ....Bal' te
nemen.

Goede salarissen "uilen betaald WOl"

&tn aan b-k .... mp ond ..rwijwr ..sse n ,
Doo aanzoek bij

DF. PRIXCIPA.Ll:. Willowmore,
30 April 1908.

BENODIGD. KNYSNA SCHOOLRAAD.
EEN O:s"DERWI.JZERES ..oor de

.A3 Publieke &hool t.(' :s"iekerks Hoop,
25 mijl van Prieska StJ\ti .., om _der·
wijs te j:(t'YI'n in de I"..won ...... "en ..n
bandwPrk. Keunis van Hollands en

"Toni" Solfa" is <,<,nllanbe-:."'ing. 8 ..18-
ril £86 per jaar. WHkzaamheden te

~nn{'n nanstannd kwartaal.
.A pplikati""', m..t ~tui!Q!"hrift .. n , moe-

tRn ingezond"n worden niór d .. 3de
JunÏ4'. e.k., aan

J),; .r. It lDO LYF BnW.

GEVRAAGD

Xiokr-rks Hoop,
Hay drst rik t .

BENODIGD
EENSde J&al' GecertUiceerde

. Onderwijzeres om ....naf be~ Julie
1908 kwartaalonderwij!! te geTen
in bet Engel!!, Hollands en Naai-
werk (aan al de kinderen), Muziek
(aan 4 kinderen) 'VaD Standaarda I
toi VII op de Goevernement!!
8cbool te OlifantB Been, omtrent
15 mijlen Tan Adelaide, tegen een
Salaris 't'1Ul .£60 per jaar en 'Vrije
inwoning. Doe aanzoek nie' later
dan 30 Junie 1908 bij
Mev. F. VAN DE VIJVER,

Olifants Been,
P. K. Adelai-le.

ltrUd Straat
eo.

Um!lD.

RIVERSDAL SCHOOLRAAD
IDJtnlg- 8D WagODmaker

BenodJgd Foltfrende .~~Pij_
. R1iInltiek~··-~

BENODIGD
MEISJES Al SCHOOL,

RIVERSDA.L:BENODIGD. GECKRTIFICEERDE Auia-
tente voor Stand. IV 'en V. be-
kwaam om insimkiie in Tonic
Sol- f. en Tekenkunst (oieuwe Sylla-
bus:) tot Stand. V te geven; Naald-
werk en Hollands Tereist.

Salaria LIOO p.a. Logies ver-
krijgbaar in School LogiesbaiB
tegen .£30 p.L; applikante deel te
nemen aan toezicht over 1:000tleer-
lingeu.

E'EN ODderwijzer(u) voor de
Private Boeren School te Vetfoo-
teW. 8alari8.£SO voor een geeer-
tifioeerde en .£40 voor een oogecer.
tificeerde. KeDois!Tan Muziek eD
Handwerk een aanbeveling. Ni&-
mand die niei teD minste St. V II
heeft gedaan behoeft aanzoek te
doen. Appliceer, met bewijs .,.n
goed zedelik gedrag, Toor 13 Junie
bij
Ds.J.G.H. VA.NDER WALT,

De Pastorie,
Middelburg, K.K.

GEVRAAGD
EEN Gecertificeerde Onderwij-

Ier Da de Junie nkantie, om acht
kinderen onderwijs te geven in
Hollands, Engel. en Mnziek, nu
Sub-at. to, Standaard vn. Sal.ri!!
.£SO per jaar. 6 Mijlen van Cath-
carL Men vervoege zich to,

P. C. OOSTHUIZEN,
AardotJ,
C&tbcart.

GEVRAAGD.
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SI~'ARETTEN~
~ I •

J:e~Imaazi.4eUk8e som'· VaD.
&100 J'Clt ventee. 4001' de
'ODi 'tobaooo 008; (N.>'le-

No.• UIKPLIII, UAPlTU. per aáa dle :aok~r.,·.~ _:.m t

.{api taal £20,000 : * .. om ~jutate

~~::: ~~~:- £146,888. j GOUD 0.·PBRENGST,.
boven £3,039,4"1'l. T ..

'V&Jl ~ '1'rahsvaal IU,jDa
«.tARSOIITAl Vll UIUIlIIiI. L beJoekenell.

i I t \I!! TSCHAPPIJ I'8ÏIn Pol~ -
a.t ". Waarborg Toor de EsdikheUl, Deze wordt Terdeel,d als vblgt :
JF"' ut bv.d en Getrouwheid Tan T.,..
teeë . L,Ir. ... ldat.eunl en AdmiDiatrateun, I I" (bl ·-)1• 1£50
£l-l<U,,"Uni en Voogden Datief, Cura- .1.1 IbijaijD,de •• PIIII
tv" Huol. B..lju .... L&ndmeten, Be- •• .,nlll.de II 25
Itler'Jt'ri en Sekretariaen TIIll Banke_,
L"g''''. .-\&iurantie en andere Haat. " " ,,10 0 •
ICh.pp'Jen, Afdelinp:;sraden en HlUliei- 7 10 0
p.Llel""". Schoolraden, KJarIum eD IUI- " " "
jer. l.l" ..mbten in dienst Tan Firma', i 0 0
'0 l'ubilek:e Inrichtingen op 't'9Ordelig. " " "

2 10 D

publieke Verkop~g~
DE ondt rgetUende, behooriJk

gelll8trueerd door de Trustee iD
IL;01vente Boedel VaD J
BA R KS D PaINS, van KI'UiI!lDlllolrl
Rivier, difitriki Piketberg, -nllell
pubile 11: doen verkopen op ,de plaata

"Krulsmans RIVier,"
OP

DINSD!G, de 21ste 111.t908,
Betloneode om 10 uur '8 1DOl8U'''

u e r VOLGDDB ~

ll er gewone uaodimeat Hui..
!1I.A •• , i,esWUlde uit: 1 .Dobbel Bed,
1 Kil: 0 Bed, Tafela, .I.ulen, Bak-
~ '1 LDZ., enL

\\'fROM P & LE ROUX, ~fslag8rs.
Vr.·.leuburg,
1 ~lei 1908.

KOLO'NI.ALJ:

WEESKAIIER EN TRUST
MAJ TSCHAPPIJ.

D",e Polissen worden iA ónt ....npt
.eu' m-n door de Imperiale eA Kola-
,,,.1" HOI;~rlDgen en alle employeamen
j"or .:"beel Zuid- Afrika.
\·lrrnt>D van aanzoek, eu., op MD-

G. W. STEYTLER,
8ekrMaria.

KOLONIALE

Weeskamer enTrust
MUTSCHAPPIJ

KANTOREN

Na. 4. KERKPLEf .. KAAPSTAD

t' li: Ba. 142.
T"l~gaá... eo Kabel Adret:

" FIDELITY."
...... 31 Maart. 1866.

Kapitaal .£20,000
Reserve Fonds- - £146,388
Fonds6n onder ~U~

boven .£a,Oa9,4??

DIREKTEUREN :
I'HL D. VILLIDa, Prokureur,

Voomtter.
H a r r y lkll ua. F. W. Milll.
L:eIH HJ. Dempera, rd
L W R. H. M. A erne.

l' ~1. Bernard. E. J. EyP.
Dt: MAATSCHAPPIJ Deemt de Ad·

li.nl.tutle op llich T..n Boedela e~
l-:'gendommen ala ExekuteureD, Adml'
o,strateun. Voogden, Kuutol'll, Trua-
'- van InaolYente Boedels en onder
Huwetika Voorwaarden. lnapekteurs
G~vo1machtlgden, Receivers. A~nten
voor jngezetenen en niet-Ing~teneD,
Ld"..,da.teun van M..atachapPIJen op
.hndelen Tan Finn .. 's,
GEEFT GELD op Eente Verband

. &D Grond Eirndom en On,derpand op
li .potheken belegd K ..pitaal, koopt
-0' verkoopt 'Grond en ander Eigeodom.

VORDERT Verb ..nden, WiaeI.I
,"J~r. Schulden in.
ZAMELT HUISHUUR in, Int-erett
p \. erbanden en andere 8ekuriteite.n,
eo doet Iedere soort. "aD Trust. of
I~entabezigheid.

G. W. STEYTLER,
8ekretaria.

;HALlIESBURY
Exekuteunkamer III VoogdiJ
en Brlnd·lduraatle 11.. 11.

OPGERICHT 1864.

tfifT ULO KAPITAAL _. £8,220 0 0
RESERVE FOlDS .. ' ... £42,600 0 0
Dim END PROTEC1ERUD FOlooo 0 0

II. ~ ,Imer ondern..emt de Admin.
' .. \ "0 ilo.·dels als Exekuteuren.

I ~ ."11, Trustt'8s In Ill!lOl"ente Boe-
• <Il Optrl'kk:en van Schepenken·

'" II. Transporten, Huw"lilu Kon·
. ',,', 'I "11 Algemene Agentscha.ppen

, I, Illl'O do Kolonie.

Y"'IUU'"" LM- ... V..... tet-
alUlkt TIr'1IMIl.

lI,. Ilelr:d Hoor :\lCB. CaOIlJlIlll,
\"00"" eter.

I' .. 11",Ed Heren: G. W D. Rll8t,
II. I J, T, Roux, IL J. M. de
.·,,·tf ,\ .J 6"-"'1On, W. D. M .. lherbe,
\ II !','uw

Al"DITFTRE!'J :
:'. 11,lr:<I Hor ..n. G HoW1le en A
I:· .11.Iak

'" D" ..ktl'lIrpn ,'erg...!e ....n elke
,'! l~ 's "f"oorrnHldagli. in de zome.r
1H, In d~ wInter ~ 10 uur_

~1 C fO{'RIE, L B ,
Bekret&ria.

'\ 'lol, rl'u I. IJ Il ultlJd L"(lO nOf-

T -'''t \o'nr ti ....uudt:'nL H0e8t,
, ''I' "11 killkhoe ..t val1.'11 d..

\.1 'j, !'11 ,'rli:,tig;e zwk.t.f'
" 'I \ '..,r ,I.- oudf"ts l'r ,'Uti W'"

I ~'11 !,n.·fn~·'II\n~ rut'" t:ham-
I" ..·..r (;1·n~t:·snti.IJ ..1 voor tip-

1,,1 lIJIi kr"chr.J"didJ"ld
"Ii het III"Jdt-I '''m aJl'JJ

, ,.1 'd" In ht-t hll"'gezin geven.
.' r" \n krl,Jgbaar.. (Advt.)

DE ROUB& VAN .

o •
o 0 I

" " tt

I"otlnti«rzal immers natioow lIijn, (la: Iil!Jurtilllii.
nKl>t maat één politi. panij of
tiui 'Vertegenw~rdi8\'n. Daar .. " bo;
boeft','tooh niemtnd .ee tJVij(el~. In: .....
-dien liet -rolk als geheel niet wordt
Te~geJrWoordigd, slaat men de Srond .

r~ht,:!a~lge v('~oiging onmogelikó
ZO iet4i kunnen wij'. echtel niet; ve;-
wachten. De parlemed'ten Jrullen ZOl'-

gen, d&~ de &f~aardigden op de best
Nauwere v81'enigiDg. -~ mog~like II).8D~ &eJi;ozen ,wJlen wor-

~~ ~~ verdsagde de in- ~ resolut.ie, ~riu ~ ~ ~ ~~~~~~~~~S~i;~~~~~~~i~I~llt~~:r1~~~~ti~i~ter,Jroloniale kouferentie haar zittiu- venti~ opgedragee wordi, i" ko,osullt·II:::i:L:n:-·-
gen tot. de 26ste dezer, wanneer ae met: de I'I!(!IIlringftl te bepalen. w&lke

ánu~aal zal :vergaderen, doch dit- stappen gedaao moeten worden -na de lre~'.::;.~:t~~~
llI&al in K ....psta.d en niet te Pretoria. publtkatie .nn de·kDlI86pt kQI1St.itutié,
OoJi;pronkeli1c had me!! d_ wijze '1'1111 l5Chijn~ .onl. niet dui.delik genoeg -de
handelen bepaald., De konferentie -procedure neer te leggelh' De kritici
tou 'bijooDkoOlen om de brede ~"" ... ~~ ....hebben bier E'811 punt,- WlIa.rop een .aan-
len :noor' te le~~. v"lb~ns ""·,,,Ika het nl geluakkeliker gedaan bn worden
nieuwe tarief _t "I'or.len, opgesteld. dan op enige der andere.' .Het '.
De konf_ntie ZOU d,n v.llro:!a~en.'en h~n die ~neigd zijn achterdocht
_int~n :wu, het JMU~inent van meer ~V1'edi&ing.
gia ~I lrorte 1iiCting houden. Onder- gt'geVi!n. als el' duidelik: was
~-~izouden de experten dali b&zig sijn I~d dat de .f;nale bekrachtiging'

• !bet 'tarief ujt to werken. en na afloop het 'Voll.of door de parlellt&!I~n DlOO3t

van, de ziU,ing 'I'Il-D het Orangi« pede- ge!l(:jlill'hn. De bedotlling 'ill' ·;..ek'or
ment .1,OU de k~nferontie haar ,ittiJf.. niet. dat '-de rege[Ï~~ ZUlle;
gen ·ber .... tten ter overweging van het sen, Óp dit PUlli verwacht Iljen Jia.
kellliiept tarief. Gednrends . --de loop date tooliohtinl\ en die .' Zal ~ be-
van: verl~'lfl'ek werd ochteyllit vredigend .jjn. He~'bootje VIUI v~r-
Pretoria onoffieiëel bericht, d..t de eoiging is nU van U'..I gelJtokeu,' en IJ?"
;konferentie U'na~ijnlik .1 baar werk 'ale blijkt uit vele berich~u." is·het ,,;a'·
tegen Zaterdag:W11 . hobbeD IIfgehan. tel' gsns niet fSpUlgelgiad. .Wij ·ver-
deld. Het idee WM, dat dl> goodk.u- ·troulfoo ecllter, dat het veilig Zlil aAn·
ng van !het beginsel van ua".were landen bl de 'haveri va.n . '.0 ~\7~reDigd

vereniging de ,veg zo effen luw g'&- Zuid-Aft"'",. '
maa!it,1iat. er zich geen noemenswaar-
d~~ moeilikboden zoudeo voordoen
hij _.:~ beha ndeli ng van de tol- en
spoor \\'egk we8t'('. De niening werd
dan •. ook olloffieHiel, uitgesproken, dat
het ~;j.ri<lf in hoofdz.tak onveranderd
Wil blijven, -en alleen de pfêminent-
ste onregelmatigheden «'II wi.i?-if>ing
zouden ondergaan. Het is echter ge-
bleken, dat d_ beSchouwing niet ,,01-
komel! juist waa. Immers de werk-
lliiii"'Il~leden der~ buIc'rentie zijn nog
niet geëindigd ell het oorsprênkelike
program V"ordt aitgevoerd. ){en ZlJU

dus ~unnell aannemen, dat dé konfe-
rent-ie voorlopig op hrede b~l;\inselen
een vergoelijk heeft getroffen ten op-
zicht~ v..n tol· ('n spoorwcgzlFken, eo
dat de dElllkundlgoen taus' bezig zijn in
die g~t de 'hiezonderhedell uit te
\l'er<ken. In hoev~ ~t de konfenm-
tie gclukt is tot een ~delike. ouder·
Iinge 'regeling 'v8ll <!eze uitstJtande
kwesties te @,'Ilraken, kunn~n wij, met
de scbrale i1lfonnatie voor "na. Jti,et
zeggen ..

zum;,Ai'lmtuN
~QJ)im

NS LAND-.
-

De Goud Opbrengst van de
TraDsvaalee Mijnen voor de Maand
Maart bedroeg <,

DINSDAG, 12 ::\00, 1908.

574,901 OZ.

De V'olgende zijn de geslaagde
mededingen:

66 a66 b

V oorleg~ingt'n moeten
post ge4aau WOlden op of voor de
20ste d~r maand waartoe zij he.
horen. , '

Openi ~voor mededingers door
geheel Zuid-Afrika.

...

DE
I D'EALE
TH·EE..-

-VERFRIST

A ~>__• R L JE ~ •

lIeUeradrltt Bonbtak. '%'

~Iweer kunneD wij· de stichting oon
een nieuwe Bondstak 8t1nkondigtm.
-De-- N.olJel'$drift wk .Nó. 7 is in. .-:"I~Wp~!l:fI;ab_ltaailli
buurt VBD 'de 'AÉ.!leilhkolooie le

mas'gesticht in -bet distrikt Kenl)a w:'~=~~~~1r~
Het \l'ijbbe$tuur bt>stut ·idt 5 leden li~;';;:I~~:~;--iI
met-de heer G.. teijn ala voorzitter IlIllO1'9rl~tiDe"".t
de beer 1L &eyes als' sekretaris.. De·
afge'f~a~ naar het' distriktab&-o
stuur: z~n de hOlen bak- 0:0118, sr., cd
J. ·P. G~U8. Dct:e Bonas~k xal·óndc.r
het distrikts'-tuur van Kllfa,mas res-
sor\ereu. Wij beten de·:J..eden en bet

be5t ..ur 'van deze "Il.ieuw~' ia:k welá:OOl
i~~~~~~~~~i~~~~~overtWgd 1Iijnde, dat het _taan T~

1;1- tak _I zal bijdragle1l tot. "1'liCbJlllai.llltTO ....
ont\\'illiling en opToeding Tan .de· om-
~.vin:g WUriD >bij gesticltt ÏL

,DE

ST~RKEN.·
Om deel te nemen aan dese

Kompetlitie zende men ons per post

lOT;THRËi - .HERSTELT
DE

CASTLESll ZW~EN.

DOET
I
I

OF

II FLAG" :-'DE

TERNEERGEDRUKT~N

HERLEVEN.I _.

SIGAR.ETTElt PAKKETTEN,

en scArijve duidelik op één der
tien Yoof1tukkell uw voorzegging iD
cijfers (niet in woorden) teaameu
mei de volle Baam e. bet ItnIat
adres (n~t POltbul .N,ttmmer) &aD lfICTJR BOElJIS,THI UNITED TOBICCO
COIPIIIIS (NORTH), Ltd.,

PUSTBUS 4,574,

JOHAN N.E8BURG.

Hebt gij ingeschreven inde

" SPRINGBOK "
TABAK

llM ERICK?
IclRfBUR, ITII~S & co.,

POSTBUS l,OUS,
I

\ i' KAAP.AAD.
EaigB ZWjl~Afriba_

-rctil'tft Nectar n.........
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"OVERZEES.
(REUTD.~~.)

·NATALSE AGENT-GENElUAL
lIET HOF.

Londen. 9 Hei.-Giatercn ",!!rd 'rOOr
~ hoofdreeheer Tan Engeland bet on-
deftoelt geopend in een door ~ngellA
ingesteId~ "lnle 'Wegens 8JDAad8chtih,
~D air William' Arbuekte, de agent.·
gen('l'1l'll nn Natal. Het .erder en-
det'_k in d... zaak ..."rd tot Dinedó1g
vetJi{tag,d. -'

''c' l.ond en, 9 Mm.-nt .P.hawar wordt
geeeind, d..s-de Mohmands een jirgah

• hiel~D om de Britse voo.nraarden te
• beepreken doch dat de jirgah gewe-

geril bee/t. de A"telde' voorwurdOll
un te nemen. In verb"nd hi_ed"
heeft generaal WiUcocu bev~l on'van-

• gen.Qm dad elik mot twee bri«aden te-
~en de lIohm.ands op te treklr.en. De
tijandige Xohmands, die een uit·
dagend e honding blijven aannemen en
do jirgah ni..t bijwoonden, brengen hun
~an en andere ei.ge.ndOnupell in vei·
ligbeid, daar zij do ~nraartle !>ewe·
f:illjl: der Britse troepen .1.
lik oo8,·hou...on.

De Emir van Á fghaniatan beeft twee
muJllabs V"&Il de grens teruggeroepen.~
DE SCHIPBB.lXKELISGES VAN

DE "PErER RICIOIERS".

Liberale meerderheid

Londen, 9 Mei.-Het n..bij Long
t.land r,-etrande. zeilschip "peter
Ricknm"S' iJ vermoedelik totaal ver·
loren. De op het schip aanwezig ge-
...eest zijnOO meusen zijn all'êD go,red.

HERROEPING DER 1ER..<;E BETEU·
GELI~GSWET.

Lenden, 9 :Mei.--GiJteren paaaeerde
het ....etsont ...erp der Nationalia~D, tot
herroeping der Ierse Beteugeltnga ...et,
in bt>t huis der g<'meente~ de t...eed,'
1('£;lIjt. De boor Birrell zeJOO, dat ge.
noemd" wet ZO SJiiiedig 'mogelik herree-
pl'n dient te ...orden. Hij lceurde ree-
_,,(}rijven; .f, doch meende dat d"
lAae bevolking over 't &lgemeen Treed·
aaam ...&& en de wettel) gehoorzaam.
de..

HET BEL.L'I(GDES RIJKB DI MIJN-
WEZE.~.

Londen, II Mei.-Lord er._....e ...."
gisteravond de gaat op een f~..tmaal,
aangeboden door het mijn- en erte-
knDdig instituut. In zijn
..._ lord Cre ...e op hEot grate
~ rijh in mijn ......z..n. Een regerings·
departement, aldus wide de spreker.
kon een onderneming aan .. akkeren, en 1..i<)4jg;evt_.tt.
IOIan~ hij koloniai .. Sf'ki-etaris Wall 111)0

hij til!! uiterste doen om mijnonde~
mingen te si<>unen. Bij ... rak de hoop
uit .. dat de depressie in de di.m.nt-
induetri«, 1f1lAl'bij twee grote kolo-
n i~ën zo ..rustig betrokken .... ren, spoe-
dig vvorbij zou "\in ..u welvaart ter1J~
zou kere n. Yoorts ....ide de spreker. dat

I de rt>jl;..rinll:...en rijbkollege Ta.n ,...ten-
sehnp en t<'Chnolog.ie ...enste te .tich·
ten. als in de .. e""ld ongeëvenaard
waa.

DE lTSSE.'I,"\"ERKIEZL"i'G TE
DL:-'''DU.

Loud en. 9 Y ...i.-Y"n~ de beden
te Dund ee gehouden tU&II8IlvM'k:iesinl(
.bat all e bf-.zigheid stil. Er wordt
druk Il""Wmd. Troe~n mensen irek·
ken door de 8tnten, sommigen ten
gun.te ""n de heer Churchill, anderen
ten I(\IMte van d... beer BasteT, d..
ka.ndidut der Konservatieven.

SCHlTTERIDo"DE O\'ERW~IXO
VMl DE-BEER Cm.~HlLL.

Lond ..n, 10 !I{..i.-De uitalllj!; v~n d..
81.t'mbu8 t .. Dundee, die laat in de

,nsebt bek ..nd w .. rd, ...&& alll volgt:
, De beer Churchill (Lib.) '7,019

Baxt+<r (Ln.) 4,310'
Stuart (Mb.)... ',oa

" &rymgeour (Drank.
~erbodspartij ...

X.\KL.\'\K Y.\" , r.'X(,Hl':~TER EX
WOL,'ERH ..u(PT(l~.

Londen, JO )1"i.- -De I..ree Lig"
h ....ft '<:-Il manif''8t uitgey"nrdip:d, 11'8.&1"
in h..t af~ekNlrd wordtr dat Je l&rl'o
hun sW>1Inverleend hebben aan de
\'nioni~ti(·"" knndidat e n te ~hncheekr
..n Wolverhampton, Jlit '"T~, dat ·Je
K.tho\i ••ke scholen daardoor rn gevaar
zullen worden gebral'ht.

J.APA~ LEF..sT (,HI~n DtPLOlf~·
. TIES DE LES.

Lond ..n, 9 M..i.-De .lapa""" regering
heeft diplomat iese lll1látregelen ~rol.
fen om te voorkomen, dat de Chine-
"en de Japanse goed ......n sullen boy-
eetten.

TRANSvAAL.
KOORDOP UN KOftSIBB TB

I'ONT&IlIIBN.

YEILI:\G \A x
Londen. 9 Mei,-Op de giaten>n g&-

. houd"n veilinj!;en van schapevelIon was
dl' mededinging taDlelik goed. VCl'gelc-
ken met de voorgaande veiling, ware'l
marktprijz,pn als volgt gedaald: P..Utr"
I.ng· en langgewolde WMtelike Prn;
"inei.. een pl'nny lager; kortge ...olde
van een bal .." pénny tot vijf.~tate
penny lajl:er; geschorene van een

.. Invart penny tot dri&-achtate penny
1ag..r ; IAn~.,..oldo Oostelike Proein-
eie een penny Jager; gesehorene van
oon kwart penny tot een h.lYe peDny
lager; nn"ge ...olde een penny lager.

ZOSGEDROOGDE \~COHTES UIT
lU..APKOLOSIE ~ AtSTRMJE.

Londen. 9 Mei.-De "London Timel!"
ZoPjtt. dat het suk.se8 nn wngedroogde
vruchten in AWitralië en de Kaap-
koloni .. , onder invoerdon in ~and
Uln ~Bte de .andaeht hoeft getrok-
Ken.

STOOMBOTES.
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Met ootrekking tOt het ~IIPPC!~
de in, Februarie j.t;. te Kwipillllod.

nlchter Ma.udorp)., gaderd hebooiuie .l:U.t~koloJlja1e.
. I tel:e.ntie over u.nivenitllÏiliuk"'eli,

CHR1Sr. F. L1~RICHE l's.' .,De Unie" het ,volgena~:-:;
M. J. LE RICHE ..'"''''U·'''''I'''.1 .. "W~ ach..ten het- ta.QB de, tijd

over dIt> rapport, (jat woldra
Bet. hbor in deze aktie, veJ'l'Chillende parleBlenten ter'

eiser tsehe.iding vorderde op keurillg aal worden ~oorgelegd;
"f'l\n ye eerderesaea ovenpel - brede te 8prek~. Een enkel
kere G~1 B. Albertyn, werd voorlge- ecbter. m"""'n wiJ' niet 9J1'DPi~ellletjkt
liet. . bi -.,.. I

Adv. IISearle, met he .... adv. Joubert., VOOr ij IlIten gaanJ D.. :
..,. welke Hollands, zOwel iá de adlD.iniiittJL-was weiler Toor eiser ténrijJ adv . _I d viI b d

rPingt$' met hem adv. Roux,'. voor tte ....s in e 8"u8 \1& van 0
lende eksamens in -verband, mei."erwee res VJ:trad. . .
woorgeatelde ~'Zuid..Afri_~ Uuivtir-Cath rina iandtlT, een 1Ill8ter van siteit," inlleemt •.

een ~<!re ge~uige, verklaarde, dat ~ klausule dienaangaande
mnr. Albert)'ll en vorweerdores elkaar I....

nacbtelik. ooz<Jeke.n braehte.n in' bun T0'tOv
:

L ' __. d" De ekaame~ "an de
.lallp"aJllers. Ook hsd zij ~ezie", at 5U.lleu Jl':!>rdengebouden in
beiden !>p verschillende tij en in oen uitzondering van de ebamena
bed wa n. .Op verzOek van verweer- Hollandse taal en let'terJnrode, .
dares h zij niets daarvan verteld de. vragen in Engers eB Holl~s
eiS1ll', d h ~ deze haar er naar ge- len:'gilSteld en de antwoorden,- In;~j a,d, had lIij hem medegedeeld der beide talen gegeven. worden."

.Mart M. J. lo Rich.e,· verweerde- . "Hierui·t blijkt' _~!la, ttat, ,,:olgena de
if;!e, dat de laat&ttl- uitspraak van deáe ko.nferent1e:

<a) Engels alleen.' dient erkend te
kindere iden van -haar worden. als de ofliciëte taal VlUl de toe-
waren. ,Zij had nooit met ..... " Z 'd H~!'I'~tef~
overM""'1il gepl.....,.a en Alben.yn kOJDBtige universiteit.. Uil "UI -1~~"'~~.

e-v -..... Afrika ; "'~,_"'.··'w""~,..... ,"~"""Iw'Ó.t~ltrl.,..,
als een tlid van het geein behandeld. (b) Hollands als vreemde \aal '"~~~:lr~~~~~~~,~
Bet getuigenis afgelegd door Pe~r le beschouwd' en beh81l,de.ld, te worden, '1 Te.!o!rol!ht
Riche ~ van de gekleurde dienstboden vollllJ\a.kt or. gelijt:e voet !net andere
was geh~e1 onwaar. . weemde ta en, met. dit YQj)rbehoud

Na Ictuisverhoor van deze getuig"", echter, dat de vragen bij' het B.A .•
derden geboord John Hunter Ken.nedy eksámen in de Nedêrlandse taal- en
en ~rge Bllinbri~ge Albertyn. d t.._ 'L' h
Laat,,~oemde ontkende ovel'1lpel met lettakun II per wge gunst 00. rn et

... d Hollands mogen worden gesteld, maar
verwe eres gepleeg t.e hebben, -, niet eens in die taal hoeven te wQrden

Nadati het pleidooi geheuden 'WA~, beantwoord'
zeide ai' lordschap, dat bM hof gliM'n (c) dat de eksaminetoren van
enkele en had om het fl;etrnigeni. Universiteit van Zuid· Afrika

aetuigen al.s' onwaar t~. be- rd B il .J_ h __
stempel ,terwiJl er ~l redéite? .tom woo . 0 an"" oeven ""
ren om aIIn v_eerde_s en A1ber- nen, teneinde dé lageu eli '~;:~rf:a.-l~~';"~'~

eamens in verband met de "
tyo·. nigenis geen geloof te hech- te kunnen afnemen, omdat. van de Iran.
ten. r wae gerecbtigd op een von- didaten moet worden' geëillt., dAt êlk.
nis v echtscheiding en op de Yer- een aijn of haar eksamen, van het laag-
klaring. I dat 1"Ilrweerderes ane> "oor- ate tet het hoogste, ujt..~!uiten<J'in het
d..len afteleid nit de ge!n6ellllChap van Engels zal moeten afte~en;
goedenlq, had Terbeurd verklaard. (d) da.t. in de vergac;reringen, zówel
Vonnis jwerd dienovereenkomstig ge- van de Senaat ala va~ de Raad Ivan
geven, ~rwij1 eiser voort. gelast werd de l:niveraiteit van Z id.Afrika boe-
£5 per maand te hetalenl VOOF het on- .. 1 rd
dE'Fhoudi !ler twee jon~8te kiuderen, genaamd geen voor.urn n! "a wo en
hanaendll een nad ..re oorder van het gemaakt Toor het amJ;lte ilte gebruik

.... van het Hollands. voOr mensen, hoe
hof, . bevoegd ook aloll1'een woord mee te

Het bpf .-erdaagde hierop. "preken. over onderwijs-zaken, -die .iab
niet vlot en vloeiend kunnen uit,druk·

i ken in het Engels, sal er in deze ge-
:DERDE .-\FDELISG. leerde. Raadl dus geeu' plaat.a sijn I - t'lh:allllillt

Maar genoeg. \V8I'e dit rapport vijf
(\' ,*r eie ....nd. boofdrechter). jaren geleden verschen"lI, toen alle.

in Zuid·Afrika. ondel'8teoovén lag "IJ
TOELA.1'IXG. al wat on-zuidafrikaans en anti-hol.

A,h-. 'V. p, Ruchanan verzocht cl" Illnds 'Was voor goed on geldig werd
t""Inting ,.an .John Cheese Steyn al. verklaard, wij Bonden ons niet in bet
proknrmjr. not.ari. .. ..,1 beëdijtd vertaler, minst erover hebben verwondord. Tans

.-\d,·. :1>, Bllcbanlln trad op namens echter, in het jaar l~, nu Zuid-
het We~sgenootSC'bap om zich tegen Afrika ande-nnaal zijn nonna le gang
de apPIi,' -atie W venletten. De appli- IIChijnt te zullen gaan, komt het rap-
katie v r toelating 81s prokureur port van dece 15 experten, waarvan
werd g weig ..rd. omdat npplikaitt wij nouweJiks kunnen aannemen, dat
niet vol aan had nan de voorwaarde. mannen als dr. Brill; r«:chter WesSl'IH
dat hij z~jn I..erjaren had doorgemaakt de- edele heer W. p, Schreiner en de
onmiddelllik voorafgaand.. zijn toola· hoor Harry Hofmeyr op nlles "ja"
ting en bovendien omdjot applikant hebben gezegd, ons, op het .tuk 'Vsn'
als prok~reur van h"t Hogehof van de d .. talll altans, voor als pure pr8atje~
Z, A, 'Rj!publiek nog geen prokureur voor de vaak.
was van I het tegenwoordige hogebof Wij vertrut};w ..n dan ook, dat zrj, aall
in de T~an8vaal. _" wier oordeel b,.t rapport ter bekrach,
KAAPSlhDSE 'TR ..UrWF.G MAAT- tiging zal word ..ll voorgelegd, tonen

SCHAPPIJ vs. S. H. -MARKS. zullen, dat zij langer in Zuid-Afrika
gew..est en beter vertrouwd zijn met

Op v..~zoek vali ad ... Str,,""n werd ile f,i"'euaardige toestanden van dit
...~r ...""rdl'r·s boedel finani in<olv .."t ...
TI'rklaard. land (Onzijn hevolking dan de .. expel'.

ten." die h"t wagen konden, zouder
M0STERT n, W. B.\SSOS. te bIM",n. met Bnlk e..n drie!lt, hela-

Ad ..... l J. liara.s vroeg, prOVIsioneel dig ..nd en in ..xpert stuk voor de dag
aan op fen verband ,'001' £130, met te konwn/'
inter ... t. vannf ) Augustuo 1906. Too-
gpstnan en hpt ..igenuom ger ..chtelik
te word..., verkocht.

JHlES In. OR.IH.Uf <'. FHA~CF.8
" I C, GRAH.UL

.\.1,.. Ru_I trad op ,oor ..iser en
a,lv, Dist.t voor "pn, rderes,
n""" ,kt lP hetrof n ht·rst ..1 ,-on

hll\\,(>hksr.·cllt ..n of undl'l's ,,("htwh .. i·
ui ng, I

Ei ....r ¥ide h"t vorige jaar mpt ,.pr-
wPt'rd.'re$ ... g..hu,.d tp zijn met hu,.",
lik"·oo,,>1aard ..n. :>;a<l"t enig .. oua8n-
gC'1I8I1mhhl..n "'''ren voorgevallen hal]
"('r"'~~rt'J~'r~8 lu>t huis vt'rlnten pn
'H'i Il:l'TlI.. Izij tI.n' t ..rug t .. k..ren.

Zijn I'jru'chap .1<..ld" <I .. h.. "le pAr.
tijen in H.. gel"" ..nl"'"1 fIlf't ..Ikoar te
'pr ..kPlI In h..t bntoor van de kl...rk,
t..n Pindt, tot ....n ,chikking te gprR-
kp", om t hiJ h..t Jsmllwr oord ....lu ...
dat h..t I V£'II"Hn t "'..., jongeli ..d..n OIU
zulke 1"",z ...I.,·htllle ,,'d ..n"11 ZQ1I ge-
rllllH'erd I word",".

TOf'n " ..t hof ......d ... h"Htt" hl...ek
hN. dQt ln<-n "I(·t tot ,..,,, oV"1'e<'nkom8t
J.:<'raakt ,·a.. \' .....-.....rd.'F<'R zeide voor
el..-r he~l'''''sd tf' ZIllY. I!"ed. ""n-
mnal hadl hiJ haar v,~n ,.prk",i8tin~ h,,-
....hlllfhgd! "" g..dJ'('ll(c) haar t.· slann,
'~n 1.IJ ch,rfrl~ Ilwt 11lPer mf'f'r hf>m to
le.-en.

Xl\ rf"ttdt'r J,!f'ltllig(ttJ\1prhoor_ "'prd
"""""f.prd,tre, ~..Ia~'t \,(,0,. Qf op Iii
.~ng-.l~tll~1 tot PI""fl'r lert1~ tC' kf>re-n of
hiJ III g.,jhrl,Re hhjvPI1 llanrran op 2s
A nf!;uf(t 11"1 rt·df>1l op tt"' ~f'\"(>n wnnr-om
I".! h ..... .-ihk "i,,! ZOII ontbond.'n wor-
,1('1l n·rkll1!lrd, f)1l waarom ('ispr niet
d., \'ool("IJ ovpr hpt kind ZOII 1",),,,,,,,.
nt ..mf"flf' ~';Jnrom \·pr ... ~rdt>rf'... nipt
Up \,Of)rd~I"'11rnn hpt Iltl\fp),k ZOll 'I' .. r-
h~lIN"'t..

PF:TlTl!f, s.\\In:l. 'In.ES DART-
I u:rr.

\d ... I'llttol1 n""l!: ""mPIIs p<'tttlO-
n~ r" "Hltf z"kprp Pf'T("YJ)oll~ln. Bart.
I.,tt p<>rfP(hkt<' t.. rJ""n da![\'Mrden
'~nor "'~I~ '"('rklurlng .nll I'e~hh'n met
hto>r..kk'lI' tot zek ...r .. ".·Iden III han.
dt"n van lf' ~lf't'st(lr. Toe~('I"\ta"an pn
.....r,.al,lu~, l"'paald op 1 .hlnte.

~fn,LFlR .... \fORTnrER .\. L.
I TOTHlLL,

Ad .... ~llIn ..ns trad op TOO!' pppii-
kant ..n d ..., "', p, Buehnnan voor
rf'spond£'n, l)e applibti .. voor ()('n
or""r, .... rbij re'pond"nt belet werd
om til"" heid .. LP komen in het ge--
bnllk, d r npplikRnt gemaakt om
z..ker .. d rgang tussen de eigendom-
"''''Il """ Ipplik ..nt en respon,I,,"t in
Kn.t.'pistr at, .l\al>p,tad, _

D.·z... za k kon lll ..t p<'r motip ~~Iist
wor,I ..".. applikant' mOO"rt ....... aktie
lI1 .. t...llen,
CHAFFI -J,:R. v"', HET KOL. OOF~

I n~R.:W~\1EXT,

:\d,- ~Jon"" WIde t......r"<'hijJl~n
III antw op ....11 kenllisgev11lg Van
\'!:~k, Rar!.i] het goevt!rnt'JJ1~nt
w.'rtl opge oep..n redenen op te ge.-roa
"'Mrom b ni ..t zon belet worden om
"ppli~lInt, deporteren. Applikant
WBB niet V[r!JCheneo en werd ge'last 'tie
kosten der applikatie te be~en. "

WOROE8TEB~-•\'AlI oue ~orr.póil&til)

st: DIET OVJ:RLIDD'.
"'''Jda~ DlorgeDi. men, Bap,-..chnre

'an .. ,.100 dl. 1.000 B1IIo, ~_'
0,er 1. i.o. T.rwiJillij haar ODlbln ua chi
• '"IU' ,an ruevr. vaD der1l1jJ. lUl "le '!t
cp 6<" to,.oel. wy, DUid", lIJ
.c H.II. en .... 1 Met bebalp ....
~'"~ n: "&Ar de alaapll.amer op hur btCI
~,,,,n.·Uw geo_~UDdir halp .~
~"tJ"d"o, doch tOeD dUI oJldMlde 1!'" al
er ",1 lil." ZIJ D"erJeed 0lIIItt" W
Jlr 10 ,i. luorlltn. lD~i« madecefGfi
.w lt .,to~od uiet "e pleegdochter. 1Ilej.
J'A J ...... u andere betrekWgeD ,u de
o,ttleJtlIHI

, "r:.I)E (IPBR&"GST.
:1 " I ,~. dank£,_t in verband

\ . I••.r 1\ er k hooft, zove.r
L~A) of't!.<'brncht, lIen

.• 1 ·1•• ",''" tot dICht bij de
_ •• , 1.. <1 \I a u n....r alles inga-

. " I III \ n:I':'<;TELI K HElD .
,I,. 1\ 'd"I, zal op het speel-

rl"rbl jo".LP" phuud ..p
I 'I • r hee I ,.....1 bl0t9l1t'n sul-

liJ" IS tll'IJfelacbtig, maar
r ,tll.ll..! nail ale ~rten "an
", ."I'I"kt'IHi zijn za], dat
.. ,!lt ;!rotp roorbereidselen
I .,.,kt I II verband met de-
- r., ,,J l.IIll"n ..l'Ol'dkope ,..is-

.:. '0' \.K.e. hpoonnJgen,
'''II Utt~(\r\'lkt worden,

\. 1'.'0- HOG~;Rt,; SClHOOL.

il

\.

K •.

. ~ ,d\l+ ..tllfllt'lI I~ men ten .tee-r-
, • Ill.:d dat ti" beer Paul J,

I, \ lot hoofdonderwijzer aan
_ .... In 'Le rp ""bol(; I aangeo<teld

,'" -, h....1 IIl.akt in de laatste
\ 1\1 !t'flllg en met de beeT

I r n- IpaHI 7..a1 die inrichthlg
,I.·f t"('f1 fl ukse stoot, vltor"

li.'

I II n: DI F.:'\"'TE:'i',
. r ht, d.,t N .... O beweging

• /." " 0111 In de :'\00. Gel',
.. ~, . 'w,,,, "'pi aa ", van drie
'" Z,,"JR~ tp houden, H~
r,-~"!~ ~t"\'(lrd.·rd is in deze.

, Ijl .. -k-ud. maar tt wordt al-
, """,1 dat 't onmogelik ill

, r .,1 r om dr-ie pna&.f'n iede-
:., I",{"f't"f'n.

. r

r- I

J C

1I11SIH:.zOEK.
-JJrI Yt.,lp n ndere '\\fI'rk7AUlm-

I, .J. Vdl"'N tau. ook he--
..•." d.·r K"r~ te bezoeken,

_..' r .. i-."I,k \·"I,Itt' .....lt l'f'n Tan
~ II..."T\ 7.IJII \\.·!.:~rwaanJf".
1\1.1J1)~; TI.JDI:'\U .

;.

II
\ .'.

1 l'"!' ",It h,·rl<.·ht wordt l"~r-
" lwt iuet d.. jongeheer

......11 t IJd ~t?leden nAaf
\ I rt rokken IS, ~r litoed

.t Ill) d,Hlr een goed ambt
11'1 1...·nn"l zich op t't'n

, v r t :.'t ~l II11Jlon Un lt1cll-

:.

Eenklacht uit De DoolDS
Sate Hei 1908.

Aaa d .. ".di~ur.

~ .Jbeer,-Oolugt zei de beer PowalJ,
L.W\', :e Citeuhage. dathet_~jam_
li, dot zo .0 mooi dilltrikt aUIke alecbte
... gen beeft, maar wat SOli die heer .. ,.
geo ,odlen b'J eeu bier te De DooI1lt
i'..m of liever iD de Ri'fier VIllei, eD
OD" beaf j ....g hi.r zoo aiea., till bij _ er
ILL aV" verwonderen ale bam bekead
......... t bd ....tiDSbttal.n in het 'nlIk0t'D~
• bip j&ArlJ It. iDd. afdellng.,aadU.. b&-
tllen.

MIJobeer editeur, ik bDud Dm 'lAD
i:.~eo eo v.r .. ijtiogen d08D, m.. de
~l,le waarop wij hier door de raad beha.
~,I i .. ardeo i. Ichandelik glllloeg DID tot
Oll:.r .Iogeo t6 I.omen; wij motteD 011'
,ile Jur tevreden stel.len mei wat men
00"'" "p ....erlr.. VaDdaag worden wilw9-
gelll"-"!. dat de Jlloeg padmaken blei''''
eo d, ,·ol.;oode darn wordt men DOl ,_
Vet",etenfljl( K~..,aar; vu- weensijdea .aa
i,w.~wordeo een beetje atofgroDd lilt
ldpp<lo ~.oomen eo iD het midden "U
hel p' I ~cwor~n, waardoor de toe.&aod
er~" ....).JI. BovendieD wordt nag door
de IU'p""leGr no w~~ClO aao bet tubliu
.... ;••• w ..... t, dat .. ij peD behoorli p-uia
.1000G. Dtt i. allemaal nOll8llDI, wij
:"""eO "Innen ... n mijl aflltaDd 'u bet De
Doora. ,tatle, het be8te gruit dat iD- bet
d"l"lt \\' orc.. ler kan s."onda wordea.
D,: '. , Lt wit banket groi., .D ale een-
"u,1 .le kooten znnen gedaAn wordeD om
d. ...., ID de winter een degelik bl&cl
!tvao te ~p<eno dan ben ik .. lem .....
I.t e" 10 Vijf jaren tijda Wei.Di« of Dieb
aan J" weg behoeft gedUD te word ... ;
".ur 10 ~Iaat. daarva.n worde o_
"ur verdiende penningen op een ... dere
Wl;Z" vermom.
1<... rlang niet dat d. g.bel_!! w. op

'~I·•'.'" ~egrui.ad zal wordeD. ma&I' wat
Wo> KOD. !.'JVoorbeeid VUl b~ áatÏon tot
"0 le Kbeoezer achool waar tocb a-n
", Ier ~T "ft te vindeo I.. Hoger op n.tuur·
u,.' .·t b,ter, zoala er taIJ. sewerki
.•.,,:: ., de hoofdweg, vooral het genoemde
~·dc.i'e. ""0 acb... de voor d. ins-tIDeD,
" .... 0 ~ev.. r TOOtbet reiMod l!ubHeIt.
j, weel Diet of ooie belutiDgbetalen

ti" ·WW1l.t ZIJn, dat OUIIiII \'Ute,O~D
10 ~., ,. !di<orn.tacbap gevalueerd S1Ja.op
~:- I .,'7, eo tegen ld. in het £ IterliDS
""t'''D WIJ J&arIiU £574 ISt. 2id- II"
L', "':"00 der b&lutiogbetalen die bo
~,,, \' -.' c&t .r Jaarlika maer dan .£160 un
.1.1. .. ~." " ... paodeerd wordt? . III: ...oo!:
'W"'el maar wat ik ...... ta Ja, dat WIl
, ," >l, le" di.trikt8D moeten opdokk.n,
~, ".ti •• veel lager zijn dan de ou ...

:., • )'d, tijd dat wij begioDen te oot-
""i\~t.:1 prl p\)~jD8eD &aD.endea om eeD
" :<:.,. I. (e aC l.ling te Word.D,. on ..
.... , .J~;'"aaiogeo:zelfapanderencm ik WD
., ''''''r '·an. dat .. ij eeD wei konDen beb·
. '0 , ... \,i.Jerley.traat iD Ku.,_ud, met
'\ \~ ,0(. r'en surpilll io haDdeD.
•. J.' 'er geuoeg.

D. u .. e
A. P. BURGeR.

Chrr~(e1ike Jongelieden
Verenigingen,

_ \i

BRITSTOWN.
." v.o eeu \'argaderirg gehooden
.," ""

"t logen nn eeD ~J:allg"er ..
:-0·, ... \"»)rzllter de ..... g.derios met, ":

!,. 'ea d~r vorig. vergadering wer·
,. "'. ea goedsekeord.
--, ,,,Jr de avond. 1. Recitatie:-

~". '.".rt getiteld ••De Bcboonlrt.
"" .. " ..I mejj, I. Tb.roD eD B. M.
~ ";"A.t-

I \1 '; -~eJ. M Btaod.r. CriticiIl" '.:, ier Morw. eo mnr B. Kemp1D.
J ~''''~ -M.J. It du RaaD, "'weaig

100 i." '-O"lAgevmg of plaalaver ...aog~r.
" '·1,1 mej. J. vaD der III.IW&-

~~rj \ :--:;.\ n werd de IJekretari.e ~
.• ~, .: le noden w ..arom maj. dn

.,~·i·.•.:"" ...erl. leverde t.rwijllij in

\ li '. oor - Mar, J. Vi188l'. HDr.
: "",ulp vao yerocheid .... aadere

~.: '''l" . '-"ng. Critic. mur. H. Kem-
~r\ .. ~ :-.-.:'eton

rt, -~or. F. L. Vilj_, iD
t, l.:l.: .........; liver vrieDd.chap. Oritici
:;::-,.' . \'~ eo J Bceedt.
I' . \' ',\I'. vao d. heer B. St.y~.
"Jl, ~...i _eu kommi... uoge.teld om
:" :, ,. O~ Le Irakken Yoor cl. se-

.. , lf' de ISde JODie.
~"U van het laalate "en "aD

~'4 ~:i .: l it! hetr Lnclboff de .er-" J., ,
F. L, Vilj .:,

B.i.relarie.--;\. '. \ IIf:T \·E.L \'A:'i DE
" !il \r:\ AF IS.

" IJr ;;1...ldon'. Magneties
;: ; . Il ,·t ... 1 alle pijn en'.r,...." .... 'ld"r"n, en gij ault allee
'Ad" , ''',·r.1 verkrijgbaar.-

. \ -

,lUN:OEl;.8~RSL40:
, .....__.._..,

VERSLAG VAN DE ~ ..
PANT VAN l";aN!DlIOUW ·KOo'
OPERATIE; VOOR DE W'JIZ&
G&HNDlGD 9 MEI UlO8.

K.U.PST.!D.

lIeeft U een Nierkwaal 7
ZIJT GLJ LIJDEND AAN ZULKE

KENTEKEriEN ALS RUGPIJN,
GM VEEL, DllIZELIGBEiD,
QEZWOLLEN LEDEMATEN,
REUPJIOBT OF RUlU.'J."IF];E
PUNEN I'

Een zeer bekend dokter heeft ver-
klaard, dat nimsi~ de noodlottigste
van alle ziekten ill, behalve tering. De
rNen hiervan is, dat de symptomen
van uierziekte zo dikwijls verwaar.
loosd blijven, of ten onrechte gehouden
worden VOOr een andere t:iekte, zodat
de kwaal ongemel'kt erger wordt, tot.
dat bij eindelijk diep ingeworteld is.
Elk symptoom van niérziekte riter,

ofschoon het u onbeduidend mag foe-
schijnen, is ernstig, want het toont,
dat uw nieren het bloed ntet behoorlijk
filtreren, eo dit is de oorzaak van de
meeste ziekten. Het komt er niet op
aan wat u denkt dat uw ziekte is, be-
veilig de bloedfiltrercln, de nieren en
geef ze hnlp met Doan'8 Rugpijn Nieren
Pillen. Dit ill een speciale niere-
mediciju j hij helpt bet filtreren van
bet bloed eo versterkt de vermoeide
nierweefsels, Doan'g Rugpijn Nieren
Pllle.n genazen nierziekte, omda.t ze
Je nieren juist die bulp ge ...en, die ze
nodig hebben, alvorell.8 de gezondheid
hursteld bn worden.

Maar al. u een nierkwaal gelegen-
heid geeft om voort te gaan, als u toe-
I""t, dat nw bloed onbeboorlijk gefil.
treerd W()rdt, dan r;aI u spoedig bemer-
ken, dat U altijd suf gevoelt, Wilder
energie of leTendi~heid. en '8 nachts
zal u rU8tel006 zijp ..n niet kunnen
slllpen; uw baildeti'l en voeten zijn
!tond en u hoeft rillingen; n wordt
rumat.ie.., &enuwacbtig eo knorrig j Uw
gelaatskleur wordt geel en, vlekkiig;
uw eetlust blijft weg en uw geaicht
schijnt zwakkE'r te worden. AI de or.
gnnen van bet lichaam lijden gebrek,
w"nneer de nienln mek "ijn, en u kan
niet wel zijn, totdat de nieren
genoeg zijn om de vergiftige alval weg
te voeren. De echte Doan's Rugpijn
:'>lieren Pillen Itijn de mOOi-e.ijn"OOT
~wakke, .ueke JI..eren en door het gene-
zen Yan de nieren wordt tegelijkertijd
de goz()ndheid weergegeven aan de
andere organen.
. Venr.aarlOO8 nooit een teken, dat &0

duidelijk nierziekte aatI\\"ijst a18 Rug-
pijft, Pijn in de zijden _ lenden, Ora.'
veel, rrinekwalen, Bezinkael,. Duizelig.
haid, Onregehnatige werking nn het
bart, kOllde rillingen, rulll&tiue pijnen,
wallen onder de ogen, opgeswollen
enkels, bleke gelaatskkl'1r ell "enuw-
achtighC!'id. :&~in met Doan', RogpijD
Nierell Pillen b!il het ~t~ teken, dat
~r ieb verkeel'C' is, en behoed u eeU
op die ma.nier voor ,·eJ'g.ere kwalen.
noan_;" Rugpijn N't.ereu Pillen wordea
veri~ht door elle apothelml'l en win.
keliers. ol direkt door de J!.'ostM
McOIeI.lan 00., 68, Lóopriraat>; Ka.,..
stad! (poetbus 1,291) "Pri~Bt. 3d." ~
cfoosje of 11s. Toor :_. doóejec. Z04
efYoor, ·de echte Doiu!". til! lri~ .. ~ .
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BlIT· Z. A. KOLLEGE T. BAMJL..

TONS.
I)(' spelers waren:--:-
Hamiltons : Burmellrter, F. AJe~n·

der, .R. Wallace, J. Alex8nd~r, E.
Habn, W. ~{ilh!, Rattray. A. Rel~ De
War,W. 8leigb, RioJmiond, J . .l'"ock,
F. Dumiay, M. NeQthling.

Z. A. Kollege: 1.. Pienaar, R.
Pickord. F. King, W. And('rsonJ P.
Fuller R. Lnyt. F. Luyt, W. SCbrei·
ner, i. Gons, A. Bird, T. Moll, G.
Steyn, ~l. Wahl, T. Reyllecke, P.
Steyn.

Scl,p iaf'recbter: P. Jones .....
Moo ,,alt naar deu wedstrijd niet

Teel belangstelling uit, daar dese beide
Rpatmen op de vorige Zate~dag. ~ vele
blijken gaven van bebendlghlHd. "De
onderstenners ....an de Z. A .. Kollege
apeiers koesterden de,. beate verwach·
tang, ~Il die Tan HamlJtons ~v~ -.De
~ broeders Luyt aijn dit .lIeuroen
bu..itenJ!;ewOOl1flink, en dMl beeft bet
Z. A. K. span nog PiilDa8r en ~i.
ner om op te rekenen. De ll~tslag
bleef onhe ..list , Het valt echter !liet te
ontkennen, da~ het KJ"(Jt-en~eeU toe te
scbrijven is aan de' twee b.roeders
Luyt, dat da Z. A. Kollegé DIet een
'nederlaag hebben, W'leden. ~. tw~
uitmuntende .pêlel's "'aren &.!tijjl b"
del' band, en .~leu onrerm~id door
de ganse wedstrijd. .;Aan de ~lI.t van
Bamiltons moe~."lJ ·llurmelirter met
lof .l,iUondeu'u: . Dl! beide .t\l.alÏ:Ilfli111
speelden ttl&t 'I'eel' kT~cht en bellel~"ig .. 1
beid. De ganse strIjd W88 en
hl't i. moeilik om to teggen TaD
de twoo spannen bet! best wail! codAt
de marieten wel mogelik beati400r de
uitsillg worden ~fed~d. . .

De "Znk~." beglln,(en het spel met
0011 sttlrk" aanv&.!, die ecbter werd .,.
gewet'rd, en een IItrafsehop . ...-erd ~e
Hamiltoll" toegekend. Ha;:nltoM Vl&-
len op hUD beurt aan~ totd~t R. Luyt
de bal tenlg7lond Daal' het tenein -ran
de Hamiltons. Bet Kollege span be-
gon een sterke aanval 'en, men sliond
een goede kans om «lê streep te halen,
doch F. Luyt tastte mis naar de bal.
Nu kwamen Bam.illioDs "eer aan d.e
beurt, an bijna slaaa.'élen ~. om ~n
drie te behalen, was het Ulet T,f)()I' n.
Luyt, die hun in de :weg stond.

In het begin ·van ,de tweede helh
bleef saken nog om bet even j geen
van beide kanten kon iets behalen,
iN'n bad iHamiltons het voordeel; .en
dan .eer Zo. A. K,'., conder .dat
eebt<;>r iets uitricbtte. De uitslag. was
dan ook: Zuid·AlrikaaMe· KoUege,
nihil; Hsmiltons, nihil.• ••
STELLENBOSClH T. PROOR.E.ssIvm.
In het 8PI!I- tullllin Stellenboeeh en

~ive8 behaalde .eoentgenoemd
'psn do. overwinning. $tellenboséb
kreeg ntlJllelik 16 punten; ter"ijI de
Pro.grossivll6 slechta !hie r béhaaldeJl.
Dese drie bebaaJdén de·'!'togK. echter
voordat Stellenbo!lch., iets bad' Terkre-
gen. Dit s~rde laatstgenoemden
aan pm de !IRAk in' .lle ernat op te
nemen, met ~ geTola. dat. men ..det'
malen de streep .~~kwam.
SO.MER8m WIBT v. VILLAGERS.

De uitslaf in di' .' was:":'" "l:;l~t::t~Som~rset- ''\:flst ...... , __ ." ". ... 6 ...-1-.toMtli."
Vill~~ ." ... " .. ;..-... " .... ", 8
Deze nit8lag kwam als

aing, daar nJIetl meenden. de'
~crre1l'eg de beate kaD.ti .tonden''in
wedstrijd legen fIomeDet, West" .
....ensen Some_t Weit' geluk 'plat ~n
kranig .optreden en, vt»:t.rOllWOO,. dat
lit> de roem dool' ben behaald anlllj1l
itlijveq handb.t1.l'cn. ""

sPOR1sJID~.- ; .....
~"

:DE OLntPI:EIIt ~ .

DOEl' DE PIJN ONMIDDELLIK
OPBOUDEN.

Th, pijn veroorsaakt do Jl' een -bm·
cling of brandwond, pj onmiddellik
.enacht "orden, indien Dr. Bheldon'.
Magneties SmeeYIIQIaangewend .endt.
Een _1' nuttig hui.holldalik geneea-
middel om rJtijd 1Iij de hand to het..
ben. prijw la. Gd. en s..~ Tel'-
luijgbaar.-{.Ad-n.)

Roewel het ...eder op Zat~rdag·
lIamiddag "eel te wensen overliet,
daagdell er -toeh duizenden op om het
apelen te aan.chol1wen. Na.8f schat-
ting moosten f>t' ruim vier .. dni>ill!tid
mensen aan_atg ge...·t>6!lt clJD-, toen
de Gardens en de Diocesan Kollege
IIp&nneu op het veld kwam 'D. De
spelers werden no.ar gewoontê met har-
telik ":pplau8 begroet. . /'
, Joleu· had de beBte venrnchtlng ~
liet Biahop span, daar dese, boewel .
op de ~rige Zaterdag tege.n bet V re-
toria Kollege een nederlaag ,moest' lij-

• ~,,.sl00t' de tegenwoordiga.id ,,~
J~ ~ Geldenhuys aamnerlr.eltk
'Rr'Stet!kt wD. -De uitslag' was echter
~ti, TOOr het G.rdeu ~, on;der
'1l.& bekW'llJllll leidiJl'l1:Tan lfiUar.

41: _e •

~ .••peIers wanon do "olg~ndc herin :
aarde.n : It. MO!\terl; W. Mtms, lK.

'1' . :B. 'l'bOmIIim cu T. MnrtlD;
W. Mol16;.~'W" MilIlD'
le B. Trutei'~ lt

. ~all,.: J:

,BARKn J!lN WALKER.

JohIUUlNlbu:rg, 9 llri.-{R.)--Op Il!m
Tar.gadéring van he.t konute.-Too.r. de
Olpnpi$ q)<:lIen.• werd beflótell.
hr. j ..lf. Barur ook!>p te
Z. A.' 'IJpé.D, . dat
Ollkosten . _'l, ,......."""•.
!MJt
stalld
De

SPORT.
VOETBAL TE ~"EWLA.""DS.
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