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De KfJ1'Mr of het Hui&
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•
VERWARIIIU.
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KJmp8 Fabiu:tJat'

G_ rnd,

Gen rooM,

In
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"

dtg~~

*D:tlCAN'rEN .

8chooo,
Verplaahbur

••

ALLIl.IOO_T"

.

eD

'-:111.,

VERKOPI

oolrud,

~hij.nadorp...

Waardevot

TD.
Onderwij_
School \&
'. Onder2 kinderen
en Redmet vrij
beginnen

-T1il-

LOXT'O-H

Ko-

en getuig-

rgetekende
3de Junie

lam,
. vdale,

·Prieska.

1001raad.
GD
.·ke Scbool,
Qter, diet.

Julie 1908.
te on-

.uds

wor_

en eeu hal Ye morgea lucerne.

verper jaar.

unnen

uderdom ell
'loeten wor-

abc bn ftell
tigachriften,
tekende toi

worden.
OLO.:\£ON.
~ek.retaria.

.

BI

g S.v.P.
Beendermeel
le meet tans
'1gaarden en
I he'
echte
ce priis te belch direk! tot.
ART & Co.,
1ge Agenten.

ce.,

Loxton,

2 Mei 1908,

KEREN.

J..1..1 K.

~~. C. 18£81111£1,
. .Ifslllir. '

PUBLIEKE

Maat.ch~
~,.,

VERKOPING VAN

Kostbaar Vast Eigendom,

5&
.nd Stl'\\8 lo
-Kaapstad.

IN DB ftAU

Land,"
uis gegeven,
UIlI!l~1, te
als 'Agent
Ons Week~I'\ Hoop"
is

CALEDON~
Op ZATERDAG,

de 16de MEI 1908.

gegeven,

Il BBRB lG KY,
L YOQr "OOI

lad" en "De
lSteld.
lnu. gegeven,
te

, AJent voor
'{eekblad " fD
is aangesteld,
MURRAl"

'Ikt heeft.
l::IULTZ,

Sekretarislen en Co.,

apsUd.

KlLAIf,"
Bid

-; jaar,

De gehele Voorraad

',.

Koloniale Weeskamer en Trult

Kerk Plein No. 4,
POIt·

aten.

Kaapailld,
U April 1908.

DEJfPERS,

u.s44,

c.

{Á"VST.4D
:£!'t'!!'
.100M

'-''-I"",DooJlill

..

'i,..'
I

Er kan met r.ekerbeidgesegd
dal',!. gelukkige ~,
wie
bet moge zijn, iD MMjafODWÏD lal vioden eeD roemrijke
piaats eD ~
ran de meest belonende besiltiogeD
ui deu KolODie. .Matjel:follleiD
hg t vier 1Jl9D ftD Lc..xtoD ea OJDuenl eeD uur ftD d, pomreg ~
Beaufort West.
De poetkar verlaat Beaufort West elke Doaderda« IUD. Daal'
Loxton eo keert van Loxton terug oJ Za~
middag. Van VICtoria
Weat elke Donderdag aYood eu keert ftD LoxtoD terug op MaaDdag
a vond. Dus een kans voor ~
Tan verre. Bljmigea
mneD ~e:rkregen worden tegen billike beuling om de plaau te besies:, op aansoek
hij de ondergetekende bijtijd&. .

TERMEJC

A.

.1

ouia

Onderwijtegen een
ar. Werk.
bij de her-

CA.DLE,

1£1111'111111£1'
'III£IU
B£'IITEIEIT.

De Beroemde PlMu "MATJESFONTEIN,"
geleg~D iD NieuwnM, Afdeling Beaufort WUI~ groot 6,761 morgen.
Het ZAl niet oTerbodig zijn ala ik Ilttr dal Matjedonk.ÏD een VaD de
PTachtigate Plaatsen is in hel Nieuwveld eD iD tiel diaUiJR Beaufort
We"t. eD een VaD de enigde kamen is, die iD hel leven te krijgen sijD •
De .. Zak Rivier"
loopt door elil Bigendom, eD dna beataaa er kanBeD
deselve uit te keren, w~'met
geriDge~kOlleD KJ:Ote '*.f.ro_&ÏÏogen
lUDten gedaan wordeD met het "Vloecl Wa.tel'." De GrODa is goed
~("hlkt voor en~ lIOCJrt Graan of Luce1'De. Er beetaM,reeda eeD voor
die uitgekeerd
18 gewordeo,
waardoor de tegeDwoorclig.' ais·aar
2 morgen beDa~ en veel meer bo doen.
ID dese riVieJ' bettaaD
3 Standhoedende FODieineo mei een Ne* "Co&tAp" 1aDga de ririer,
De Wei velden sijD no m~i ell seer geachiki voor Groot>- en Kleinvee,
met overvloed nu .. Brak.» Twintig minuteD \'all bet opáa} ia e8Jl
pra"btige Dam met pijp iD voor ~iDg,
met Nelle"~"
drie vertrekken en drie klipbalen.
Ot? d. WOOD~L
is eea aoed
Woonhuis mei 7 Yertrekken en kombUiI, 2 bui~"."
waaJU
voor ~ rijtuigen, dAl ,oor 8 ~
molenhuia me' purdemoleo,
kom pleet, in goede orde. Verder 2 N elle " Collagee" met li venrekkeu
el k 5 goede klipknlen. Dip Statie.
.'
Er zijn veider 4 Fouk.ÏDeD, elie nooil faleo eD toege~
laud voor
8 mudden zaad.. BoomtuÏD, beplant met! over de bDDderd-. nuchlbcDeD

",

lOU.

1.lntruDE"

!J

HET VOLGENDE' EIGENDOM :-

Emopese

\6

~ ~

Op ZATERDAG, de 13de .JUNIE 1908,

908.
ftD

door ~e'Bxeku\eUtT~Wr

:\lET instruktie&, ~

EoeJtl van Wijlen MAlUA.DollOTUU DV TOIT,..,b. hOODll·IJ1[, .. l
de ondergetekende pu Publieke Vei1iDg aanbiec1eD, om 10 uur v.m., .

au.•

48~;

VaD.

en ,kopi_ van

om

te

vertraging

yoorkomen

tea Adverteerdeft
vooruit betalen,
....
lopende nbuilll hebben.

die

de ,"!gende

frjute

_Boe~n

:. Bc&.olea _.... .1

in dit diItrikt, namelik:

.

-~

per

KoornlandakJoof, aaIariI
£00
met vrij logiee;
De Plaat, ut.ria .eu per_jur.
nij logiel;
De Vrede. ealarie .uo per jur,
vrij 1ogi811.

GIEIlGqRTEBERICHT •

-.....

oer~ __tenj;i(QlJia.!~

de 'onderpt.ebnc1ill 'inf~ldllt,
moe- toto op Ilaanda«. JO Juniet 1908,

.B,.

jaer.

.......... __...

DOODBERIC "TEN.

met

Voor. de twee eeratgenoemde
echoleh
Mu.siek nreiat. iKennia van beide
HoDanda en Engele 1I'Ordt in elk
val VenMai. DieauteJa te begiDllen
met

wordt

BOSMAN •......zaeht ont!l.pen
in de
Anna Maria Margaretha Bo8man
(geb: Joubert),
in de ouderdom
van
.~n-en-vijftig
jaar.
'
,
Wij blt'ugen OMe dank toe aan de
dokters en allen, die ons bijgeetaan
bebben ~Ul'eDde
baal' smam.lik
lijden' ook in 't biesonde r aan hall'
.1U~r,
die baar &0 trouw bijstond.
De bedroefde echtgenoot,
F, BOSMAN
en Kinderen,
Kuils Rivier,

EIeer

Inrartul.
W. L. ALBERTLJN,
Bekre~.

het Julie

Sutherland,
8 Mei. 1903.

M.ARCIlil\l},-Zacht
in de Beer
te Kaapstad
onWapen,
de ëde April
1903 onze
teder
beminde moeder,
lIeie'n. Alida Marchand,
geb, Retief,
in de ouderdom Tan 77 jaren eo 11
,maanden.
Zalig zijn de dooden, die in den
Heer .t.erveo.
lJit naa-m der geaamenlike kinderen,
B, MARCHA."i'D.
Queenstown.
VAN DER ,)fERWl'.---()wrgeplant
op Hemels .. bodem 009 geliefd zoontje,
Jobann.es Hendrik Thoro, In de ouderdom van zes weken, te Grosnfontein ,
lIiItri Irt -Oeres.
J. H. PO ~. C. V,D. MERWE.
nét' du Toit.
Oroenfontein,
Il Mei, 1908.

IN MEMORIAM.
BLlGNAt'T,-In
Iiefdevolle
her inaering aan ons dierbaar, onvergetelik
.oudste doehtertj .., Myn, van ons ver:
bui!ld naar betere oorden, op 13 Mei

1~,
DAVID EN GERTIE
)(
Y
IR
A

BLIGNAm,
Paarl.

Victoria Weet,
6)(ei

1908.

Schoolraad,
BENODIGD

oedig in dees' aardae dreven.
vrig, wakker, heel haal leven,
mt zij nu in sachten Vl'eê,
an des Heilall<J.s boesem meê,

IJ raeht haar de Engelendienat omhoog
L ieltallig boven wolkenbooR,
I n 'l verblijf haar t-OE"geaeicI,
,

Gunstig
door de Beer bereid.
N U .ingt &.ij 't lied des Lama meê door
. A I d' eeuwen TOO_rt io 't Hoge Koor.
U it dit ondermaa.ns gewemel
l' rad 'Il omhoog <'n in de Hem.1.

ALLERLEI.

KENNISGEVING
:Er il Logies

voor jongelingen,
di.
Hoge School te Stel·
lanbc.ch wensen te komen, tegen £all
per jaar
(goode behandeling).
Doe
_k
onder letter. S. B" P08tbu.'
18, Stellenbosch.
lIaar de Jongeos

GEVRAAGD een bevoegde Kleerm.,
ker ~oor heren, voor snij- eo n•• ldwerk.
:Hoet oppauend en fataoenlik &ijD. OD,·
gehuwd pereooD al de voorkeur hebben.
Vermeld .. Iari. verlangd.
Men Eende
getnig.cbriften
UIl C. J. 011: 8111DT & Oo.,
Vredenburg, 8&IdaDh. Baai.

Willowmore,
. so April 1908.

/

ll'E an'R.-Een
net
..n gerieflik
woonhuis, fl,t'legen lang8 Nantea Straaf,
Purl; " grote kam~ra (eetkamer, kom,
bnW, diapens en badkamer), 2 buitengeboUrijeII met 3 grote erven, beplant
met 110 vruchtbemen,
all e in
,"olie
- dracht. Ook een prachtig pt'iëel dat de
huurder volop eetdruiven
£111 venoch.f~
'en,
Doe aanzoek bij
F, P. HfMTI!UUN,
N.nt.>e Strut,
Pa.rI.

Grof· en Hoefsmid Benodigd
Po~~~r!:n~dustriële

School te

SQhooJraad, Barlly Oost.
GEVRAAGD
.

-

BEN Gecerti4ceerd., O~lriizerea Toor de P. B.·

ONDEBWIJZER(E8)
~oor de Pri- ~
DiR. Prink
Yate Plaat.chool
te BaV8ll8Cl'aig. En- ~a
le pT. ....I'wee ~~~l
geja, Hollaadl, Musi..
Salaril: 0.. ID hel lCQela.. Muziek, eh

oertificeerd,

£lj()j

£40; met nije
bat en in_ning.
Men doe unsoek.
met Kopieën van
Getaip:hrilten.
bij de lleer N. GurVU'TUJI. RaveDICuig,.
Poetbntool'
ModMIb',

'UQ p+ -.

~erk.. ~

Niet-(h,certilioeerd,

Fo::_~:~~Ooet.

IDWOIIIDg.

'.

\]Ol-iQ,

.

te

W.haamb.a.i.
me& hei Julie 11:........
Applibtieé,

.'

mj

19C)fk

~

...... '..

~~=Jjl':d~

.

I

,

TE· KO OE.

Moet beJn,um siju JODg8111 le
ONDERWIJZER(ES)
voor de Pri- bereikeo"f66r of op de llde J.... i BIl d. 9Dderp&ek...a.:
onderwijseu. eu gewillig te helpen Yate PIaatllc:hooJ te Eagle" Crai,. 1908.
.'
.
'
,'16,000.
,GeëUt
Stokba Wi~
bij he~ toezicM houden iD het Engele, HoIlaDde. Muiek.
Salaril:
(Applibot
moei teil Buro- i' ~.
algemeen.
8alaria £16 per maand, Gecertificeerd,
£110; Niet-Geeertlfi·
~D).
~;=
,~OOO ,G~
Stokba 1f.ll'IDiiilflre.,I
. af ---ee.
l'~
1:'1..-.!r.:... ...._
a,,'_L~"
-me.• eeu woo nh ul8
ceerd. £40; met vrije koet en inYC)1 G 8N'UlI:A.B "
'..,,,_.~
..,_._,
'..... ,op
Applibties, met Kopieën nu ning. Men doe .. ~,
met Kopiein
••.•
'
I ~
RQ~
:. ',i .,:
GetuigIChrifteu,"wordeDpsODd~eulV&n
Getuigachriften.
bij de heer E.
P.J!.~~'
. i GePriDC)
. ..,a,"'\Iu..lei
UIl
C. HOLJUS, BUperÏDleDdeDt, W. P. GWDY. Eagle', Oral,. P.K.
JOZUA.LE R.JiU,nI8." '
.66r 31 Mei 1908.
Moeheeh'. Ford, Barkly OOIt.
.
P..K. Siaaocidi
" ,
-:0:iViaP .... L ~
,

.~I.-

...
,

Benodigd
VOOR de Industriële
Potcl1e&ttoom.

Moel

siiu jODgeul te ooderw.ijzeu

pie, Hollande

8ehool te
bekwaam
tD ge-

willig te helpen bij ~t toesichl
houdeD iD het algemeen.
Balaris
.£15 per maand met een woonhuis
of toelqe.
.
Apph'htiea,
getwgachrifteu,
UIl'

~r

C. Holm..,

BupennteDdeD&

on Muaiek.

Gecertificeerd~
£60;
eeerd, £40; met vrije

:~BOe:;;.!7if::::·:~~~t~~
--,
Eglinton, Sterbpruit,
ly OOIt,
-:0:-

ONDERWIJZER(E8)
Scbool te Honeyn_

Salaril:

P

Befutini.

f

Salaria:
£90, Men doe
.~,
met Getuigschriften,
bij
heer
J. H. G.IrTLJNO, Honeyneet
Kloof, P.K. Clifford. Barkly OoIt.

-:0:ONDERWIJZER(E8)
~oor de A
Sohool te Doordrift.
Enpla
eD Bol.
. Voor de Hugenoten
Meisjes Hogere
lande.
Muaiek, mra.
Salaril:
£90.
School, Wellington, in Julie:
Men doe aancoek,
met Eopiei!a vaD
1. Een gl.'Ce,tifiCf'tl.:ue en ..nIlren ~
Getnigschriften,
bij de Leer M, hOeLgradueerde
ot1derwijzl"l"I "oot"
Hol- IIUOIIT,
Doordrift,
P,E.
Clifford.
lande, G,ieka zal een nan be .... liog &iju, Barkly Ooet,
-:0:2. Een ond,.twijzerp8 V'OOrlfathelliB,
ONDERWIJZER(E8)
~oor de A III
~hikt
om Miltriklll ntiew er k "anr te
&11001 te Smited.le,
Engele en Holeemen.
I.nde.
Salaril:
£84,
Men doe &an.
Goede salarisseu zullen betaald wor-S, met Getuigschriften,
bij de heer
den aan bek .... me onderwij ...... ssen.
J. LUlino., Leeuw Spruit.
P.K.
Doe aanzoek bij
Clifford. BarkJy OOIt,
.'
DE PRIXCIP ..>\LE.
-:0:-

termen

sektie

VaD

}.lOO. 'f'OOrDe1DtDI il,
,beIutiuf le Weu. YOOr' Waa ..
8 h lriad d

tD.

~
C 00
oeleaad~ ..... :'t jaar
1908, op eeu ~gf"worcI.a
geh01adeuopDI.8DA,G,181UDiee.k.'
10

Hof.

uur y_Ift'"in
--

,.,'_,,'

' .:...TU

i

L......
V.":.-l.....

,1IOJ1o.._......_

op t....

.

~

,

I,'

'I!II; :·1&"·.·.'.;

. ,', ... , ' ~, .
;.'. '. ;""
I

!

.

!

SekretUia.

Afdt.liDgarud Kanto", r- Kootap.12Mei
1108.

BRITS·TOWN.
.
,.....

Municipale Be1astiDg.

Sae

r

,

m

m.atoor

'I .......
_..£___

De Pastorie,
Middelburg~ K.K.

-------

TE KOOP.
12,000 GEëDle GrotDdruif op
Armou Rnprema 2,600 Hane.
<witte op l~quez bij de
W. D. FURTER,

Zonaebloem,
Bimoadiam.

8 M.ei 1908.

yu·at

.•

.

KENNIS geac~l
bierm~a
, ONDERWIJZER
(Gecertificeerd)
CIat de J(U\li~·e· .~ .. Bri~
voor de A III School te Reedadell.
ermg, Jehoadeo de
Eogels en BoUande,
SalariB : £120, op een. ~
}fel
teQ eipaiarl beJU.
EEN Ouderwijser( eli) voor de Men doe •• nsoek, met Eopieën \'&n
hel £
bij de heer J, E. tiug van Id. (eeu ~T)
Private Boereu School te Vetfoo- Getuigschriften,
geheftD heeft op &lie ft.de ~_
~,
Glen Lyon, P.E.
Wartrail,
teiD. Balaris £60 voor een geeee- B.rkly
<X.t,
élomm.eu, geIe~ iD bei dorp Bn.
ii1iceerde en .£40 voor eeD ougecer·
-:0:town, VOO~ de.:ctieDI&tD ftIl Le\,jaar
tificeerde. Kennis: V1LD Muziu eD
1908, betaalbaar YaDat de l~
De werkaaamheden
io bovengenoemHandwerk eeu aanbeveliDg.
Ni~
Scholen eeo aanvang te nemen op lulie 1908, au het
mand die uie' tea mÏDIte SL VII de
d. ISde Julie 1908,
ondergetekende.
heeft gedaan behoeft aanzoek te
AppJikati .. moeten ingezonden worF. L..VIL10D'. •
doen. Appliceert" mM bawij. van den tot eo met de Uitle Junie,
goed sedelik gedrag, voor 13 Junie
Stadaklerk. ·HniI·VW!1I'R_
School Raad Kantoor
.uIUUClt" __ 1 1r
,
bij
Barkly Ooit, 22 !p~iJ 1908,
Britatowa,
.
~- - --DLJ.GA VANDER WALT,

BENODIGD.

.,

.. :"';"

V.t.,
Olie eo an. '~
l'
..'
"
i. ~~ ~
~"
I'

1. TDOMSON,

-

", "~"":'

Uln *IOU ~':

_..,
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,~AI(.f~,II.
~.
'~.,
~lli~~~i=Bllri~~i;1~~~~~~~i!
tift iiiIliIiiiiI;.'::' ,

\".

_ID

HIJ nu .Wet
ftIll889 tD ,Sektie 72 ~- ,Wet
..5 ftIl 1906,cJaI de ~

nl te

MOIllI1'"

, .

UNNIS.geac.aubiedtmitl.1-_.

In

. acH.WP:T' O~_'

Hamng van lag..... . Sc......:ï:......
IMI lUll

Bark·

voor de A
Kloof.
Engele.

BENODIGD.

lontign. :

-

Niet-Geoertifikoet en inwOo

O.

met 1I:opieëD YaiI
en HoIl.nda.
" worden rsoaden

31 Mei 1908.
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dat
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_l! IDen daar IPustl'lelltt·
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die drt. niet. bijr&woond,
ogen gemen .beeft,
oen idee van ~
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~~~il~~:~:i:i~

Op@eo:fferdWordt4ll1hiore17'
k
e nd alles Sf'IIChi«lt. is :'
basend.
JerUllAlI!l1:l1 i.t
lijd ovm"Stroomd met
na
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At
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aniet'
hulle
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it

'0

nr

dR
, dit
Ik
{ het
J' ;.
.mae
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nr
I_
DOl

I

toe
taal

"_

die
. dit
•ijn
lOp,
lna
,lad
'Iti,
.na

.......

oe ...

, 'n

age

hM

uit alle l1e~1l .... 11 d6
\' au ",lie IdeUI'QJl en "all'
de &tra.1Am'Ontmoet. gij
n' n over de OceaJlOn en

:::~ifl

fillet.HbJlII8:o.'

,

des lands,
komende nn
Jlmliggende steden ên dolpen. om de
f .....stvieringen
in de ~
atad' bij te,
wonen. J~ru~Ja
il DOg _n 'midlhl.
pu n t van a&Dl,rddLi~
ell neem,t, ah
IIVI1""S

zodanig jaarliks toe,
"lI"ÏjJende op >dEO
tijd, .....nneer zij bet mi34el~t.
"ao
ganIOe narde zi~ .. 1 ·sOalll ...oorzeg,l door Jesaja (2; 3);' "En vele iol~
kei, zullen beeng, aan
Komt. Iaat ons oppan
tot dea
d.... Heereu, tot bet huis van den
.Jakobs. opdat Hij ons leere Tan Ziine
d t"..1:'I
"(,J.!~n. en
a 1\'9 wa.n...,len ih ZiJ·ne
!"ld"n;
\\"O.J1t.
nil. Zion zal de 1I'et uitgan n , en des RN!1'OO woord nit JeTuLalo m."
l1c beschrijf deze f!!UIten in
<I" ",olgoroo ~aatin
ik 11& bijgewoond
t... b... n
begin.
met
het
"Latijnse
rt"
d.i
d ft
CL
ee ~ •
.1.,
v.. n
e oom.
lI:erA,
"ant die k~rk wordt dnar de tatijnse
~.'n("'1I1(1. ~a roorlopïg
rertebeide_
c.hpn'h'" in de kPdI: van
bet belli.....
..,,I(I"Hf !l..houden te hebben
~p de mor·
I('~I ..an Goede '·rijd.g, 'kome-t)~Qte
"'haren
~n
lI&JD8Q,
op de
ta,
de

en~'

.:

waar men verondenteJt
dat. de rechtwui van Pilatoa aten".., 'en na"aar
HNO ''''zus
bet. kruis
droeg, '{ete
plaar-u
en gebouwen in deJI& om.,..
\'Jn!l Jrag~n
namen, W. Mn die ge.
bourteni s herinneren;
_la de "GéI.8lk apol," de plaats w ... r de Heiland
.g~
r:
g"",ld werd; de "binding
van
het
kril;';'
waar 't kruis pbonden.
Wllrd;
"F,coo H o(J)()"--"ziet,
de JDe.1I.8," en
""n gomt" boog,
die, zo zegt men,: in
rr-rbinding
was
met
de gereehtsáal
..on Pilatns,
waaronder
Jer.WI door-·
cinz.
"Toen Itwam Jer.t18 uit, draIYen-

e-

,.

.,

dl' 00 doornkroon en bet
purpenm
k 1... .-1."
De
na.:LlJl Tan de weg of
-traat, I e id"nde
van het
rechtahnia
na ar rl~ hf>uv~l ~tba.
is "Via. Dolorosa ," dat is..... eg mn ~,
een
m .... r t<:>E"p8!<58like naam Iron die straat
z<,k.. r niet hebben.
Op deze weg, 1'aU
Iwt rocht&huis nn Pilattu t« op GoI~ntt",. worden 14 '~atiell,"
of miltpk-kken aa~ezen,
.....ar de Here
J"ZII8
onder het kruis
rou hecw~n
~IJn.
:\.,ht all.... in gereedheid
i.o. begint
dl' optocht. van bet n!Cbtbuis van Pilu tns , ,. ooraan worden twee
grote
houren krui-en gedragen.
Het
was
lillj 1R<'r int"res.'8nt
te zien hoe begeng ~II"" w ....ren om te helpen, mannen,
H<)UW{'n en kinderen,
ja, er waren
lIIe<'r ~willi!l:e banden dan er vatpLek
w as aan de kr uisen,
Het toonde mij,
to, "'ij Proteste ntee Kristenen, bel ijd , p'n lidmaten VIlO de KlI>1'k, allen
I!~"'illljl; moeten "'ezen,
om het krnis
va n OIl7A' H...land te helpen dr~~n,
i~
,~ ware en geest-elike
zin, zoals WIJ
h·t ver staan :
zeI fverl()()('.heni ng, dra~"n r an alle
lasten,
de uitbreiding
"an God. koni·nkrij<.
de verzorgtng
van armen en Wf'ZlYI1,
bei110ort dat alIt,... ni..t tot bet kruis mn de Heiland,
"IJ
zijn wij niet geroepen dat !entis ~
(lrujre •. ja, wat meer
is, £nllen W1J
nipt !t"lijk een
Palllu~.
in d~t kruis
st
r,,.'m~n?
Bij elk van d~ stat_
men enige ogenblikk~n,
In n.avolglD~
1),
zegt mon , ,V"1l de H ..iland , torwijl
,,,'n
priEmer
oen
korte
tOO8praak
ho,,,lt of jl8bed doet, en zo gaat men
,,,t op GoI~otha,
wBarov ..r de grote
,prk
h<ok"nd .. Is de "kerk
.....n htlt
h"iiJg... lO'af" !(ebotnl'd i1<.
Hier wordt
'Hl ....." kmi. opgericbt
en bet t-ld
... n pen men""lik lichaam
eUJin gehan!("n.
Hiermede
eindigt
de op.
tOl.ht.
H.. t is nu tu,sen 3 en 4 uur
in df' namiddag.
~1t
volgt een pa~
lot nlll ticht tltIr in de avond.
Eer Ik
n"...r~.. te ~hrijv"n
wat in de avond
plflatwindt ..... enll ik eent Jets te ..ert.,II.. n "Rn Nin van" d" statIe!! a~_n de
.'tl'aat "''ia. Dolorosl"~
die op mil een
dIP!",
indruk
m"aktp.
'DIe ~-tatle
"'~rrlt
aBfi¥:"' .....".....n al.
d.,
plaats
~ aar
""'"
SiJnon
van
Cy.
r"!lf' ontmoe-tlR
<>il hem dwoOll: het
kru" t_, b.. lpen
dr..gen.
H.. t toQt'e!
wor<lt voot;!.8"teld in een kamer .. Een
oLandbt.oeld, l'oorswl~nde
de Heiland
m .. t b<>t krui .. op "'fn scbouder,
W8&r(>I\''''r Hij voorov ..rgebog.en st8&t. -'('h,,,r dIt .tnndbeeld een ander, voorstelI"'HIe SIIIl<)n, ook
voorove~~en,
h..lp,.nd" Mt kruis B('ht..r op I-? lich·
wn ..n vlak voor de Heiland, 'ProOI'
c. 'ffif't ~n wkdOPk in de h.and ",a.a,'
m,~lf' ZIJ bet bl~li!( zw .... t van taan·
"ew'ht
VlUl .fezu,
afgedrOOjl;d had, t&I... t. <lfdruk!IA1 van 't K8?icbt op
'l <1,'<'1<
H..t v..rt ..... is pijn .. dUI..ter ;
l''',1 ""n<>ee: Iwht, om d.,; standbt>elden

:n

dat
rdt
..".
'leD

)IUI

~~!:;:~tf:~

Z. A. Politieke· Vere Di-

MAAKT

ZER.E

LONGEN'

GEZOND.

Dr. Sheldon'a Nieuwe Ontdekking
voor Hoest, Konde en Tering is de
m_t
wonderbare
ontdeldring
in. de
geneeskundige
.. etenschap
der 20ste
eenw. Bet is bet gevolg .... n over de 20
jaren medies onderzoek
van een der
"'OOI'naamste ge_)leren
van Amerika,
Dr. E. M. Sheldon, een ge~u
....rde
New York City en Belfevue Uni,
t..,. d'o('n uitk()(l}('n Hl ('or rfi3ht.Eut
aan nn
Geen lijder aan longkwaleD
I'; ~..-v.. n. J.),. I';anst!' ~urteni"
komt ...eniteit.
om dit geneMmiddei
te
,ftlnan,l
I...vpnd~
n)Qr
de gt'(:loSt en kan nalaten
proberen.
Prijs ls. 6d. en 3s.-Overal
Illlil ..dn
f"'''''l1 rheJ*
indrl-Ik.
T (' ~ un" 111 f~
1\ ",nDd
,,-Of'tI(IIn df'l verkrijgbaar .-(Adn.)
f.",'otl.likh."I"'1 in <lP kevk "'JOf'tl!'''''i'
:\ 1\
w"rolt h.'t h<><>lddBt 10 dQ nam I' doJ.! aall 't kruis
gebJlO~en wPr<~ af.
gE.Jlaald. <'n op ren p-otP platt ... ~t""l1
~',Ip"d
"li"
.teen
<kor wlVlO1! jl;P'
Calvinia,
1I~I~d:
waaro,"f\r
een wit
laken
i;923 April, 1908.
~prt'l(l wordt.
F~~n pri~t~r
van h~
ran)!
komt
nU bi Ont"D,
~f:\kl~
1.n Aan dl' Pdite.,.
pra('htig
ambtSlflil1<'aad... .,~...,Id
.. "n
:Mijuheer,-Door
mij 0011 plaatsje in
t Wf-E\ und{~rf" priP ...t~N,
dra~pnd('. "pP<'&zult
.
If
,- ~. n..t ll"haa. .. uw v,,.,4telezen blad ttl vergunnen,
flyn
pn 2...' , W<l
...
.:'l r ltt"Ut"'
u ni ..t alleen aan mij maar aan het g&1.... \I.I .. ro'>kt ""
~.J\lfd
,,·ordt.
~ .dat
hl'le land, dat gebukt gaat onder
oon
dit .:<><10.11 i~. blijft ',t !J('h,1am 7.0
vervolgend.. en ruïnerend"
wet, yelke
It~n
t.4;"nnjl of"f'n prif"",tp.r ~n
ta.m .... I
zonde en rebellie drijft en de mens
IJl.ng" u_prn.k
oondt.
:II .. d..
t".·- t.et
in op!rtllnd brengt tegen goddelike
en
,.pr,\ak wordt h ..t lichaam i'j de doek
melloolike
bevelen, een grote dieMt bege'1\'olltiun ..n in het graf gC! ragen:
...ijl!i&n, temeer als daardoor de ophefHi ..r~
pindijl;<ko Id.. cerf\llloween
""n G~
\'ri118~. in 'V .. rhan<l niet d.. fing dier wet kan bereikt worden. HoeRoom .... keri<.
H,·t i- n",·hun.
"""r ...pl ik niet ~eel meer over deze tyran7
of te
h .... aam dit bij t" won<,n. H ..~ ,I!an- nieke wet wens w schrijven
I
n b<>t lijden de kru"II!:>n>I; spreken. gevoel ik lIIij toch verplicht
aa tonM" vn
H' '1.1
rdt
te IUOI'ten schrijven te~n
r;ulk naam·
,'[1 h,,~THr .. ni,
,.an de
el I\nu, wo
schrijven als door ''Bondsman''
in
7,0 I••,. ...ndijl.
wf\Tk,pl~k
pn 3.ansohou,t'i::"loZelf een
I, k t'()(lr1!:l'Stf>ld, ..bt
InPn.
ooder oon n ... blad van de 11d" .\priL
flondaman ben ik er van ov..rtuigd, dat
k,."nrli" h.....of ,'an die heilige gebeur...r pel'l!onen zijn die de Bond als .child
L,·",,·""II I!pbra('ht .....ordt.
.....·k
bi'
gebruiken
om de belal1{1.en van
·het
Hpt
t pede grot.e feest, .... t I
.r
Mijn grief tegon
woondl'
~9 !!:"en Paasfeest,
maar eedn l"ud te ondermijn"n.
•
.
t dat ook gednren
c d....... t is hoofdzakelik de administl'1\tie
\(ohnm",laan.
tees !
.
t beet 't da...,..,.an. Wie kan zeggen wat d ....e
Pa"," ""vierd wordt. Dit fees
r~ring
in de laataw 14 jaren
heeft
'F;"",t "a" :Mozes graf" ..n dlltlrt
gek08t eJl wat het volk betaald
kOOft
.... k"n. Dp )1ohamedane~
r.eggen,
:n
aan dipbakken,
rapportelI,
vooral
\{oz." h .. t h.. ilige land blnnengelrOWlb"
1$
.. n Jat
)loUlS begraven werd
na ,'J plaat&;ln ......ar lIl..n geen postkommnnikatie hooft. Wat heeft de boer al niet
d~ Dodp Zee, ......ar een. M08k~ Oftr ~t
di~n
.-.'rond ..rstelde graf gebouwd Ill. De BIl" moeten betalen voor onnodig
van ,,~zondtl schapen. {·nz.?
"Boná:JLPI I....rt ""hl"r dat niemand weet wa:
man" oohoort, te oordelen nlUlr zijn
7.irn graf is. ~Ii.i nrd
v....tlll~, ~at lebrief, "",ker niet tot dE\gl'nen, die be""toritl'lll'n
in JeI'Il!Mlem. W JM geb t lang .tellen in dE' WlJlvan.rt .van het
'\f'1l Ol{ fN:'st in 't Ipven TIeppD met. p
DlE>t
<l",.1 om op di ... wijze \"eie mensen van land, of t.et hen, dis sympati8enm
die van bun
schapen
._"
daard oor de arme kl_
.r"ruzal ..m W'Pj!; t-e .. ' Ilgen en .'
'"n moou-n !even, doch hoe 'het ook ti}, wat
l",t lC'.Jranl!; in dl' stai! te ~l'rmlDderd't
vrees
.." boL""j1;('n to voorkom .._n. Indum
I mij en velen lIlet mij een _pote
ia, dat hij het
wil
7.0 I•. <lan :oijn zij daarin
r;oed gesla3gd. heeft lUI.jaagd,
want duizp,,,.u-n mllnSéD. die attders .el- láten verstaan, dat de heren Sailer en
Malan lIieb voo, de wet verkll~lIrd hebkandpr in de straten
ftQnden 'Terdnnben. Dan toch is het mij niet duidelik ti1r",,"'Wi!a
gpn !lAan nU met het O<»terae f~
...at met de welvaart van de Kaapkolo11I\"~ d" Dod.. Zee.
30 mijlen,
..erWlJ':
nie bedoeld wordt, want voor de nadeli<l.-rd ..an J<lnlzalpm,
en
getl'n alao
ge gl!volgen dier wet kan geen oog ol
m""r nlÏmte aAn dl'l KriJteneD, die de
oor .... n enig
w-aaraebtig
ataataman
.tAd tw>r..,..ken,
•
meer gesloten ~jn. Dooh ik kan
wel
0.. opto<'bt naar het graf .....n Mo_
begrijpen, dat een partij, die nie.t bii:
",..rt ... kt uit de stad door de StephadrIllIgt tot 'a lands ba, .zich niet veel
n"" Poort tt' 1 ure in de nsmiddag. "Het
over
het vrrmorsen.
,,(.ái ..""n van <>8n kanon is 't tek.~n bekom_t
VOOr d.. dl>i .....ndén toesoh01l1rerB.
dIe ",im een mi.ljoen pon~ ift, 14. janm
ma&r _n
...etgete Diet, 'dat de
TI'<'d. ur ..n te voren d" .. eg, .. Aart.np
rif' pr"""""ie p:,...t a.a Il weerszijden be- tering diep 'W'Ofte.! beeft ~eschoten
het
gemood
1'1In de 8ohaapboer.
Nie·
.(.t ""bbcn, doo~ de
beek ltidron,

~,,;,d..

Brandziekte

vuurwet .

l;lI;k

t~"':

:Ii.

r

De IC Vo1krieJJl"
een
bU_t
_,,~_,
. .l.".' op: 1"
pf.ellll._
1""". b
...._.~._
.....,
u
..........,.
'nI:naonden werd door. seltere heer De
YiUiera, uit N.lrurll. (Britá Oost Alribj
aan een 'ftiend ~ RUlipJaau, ~iatrikt
I.-ijdenbtn:g (Tr&na ..... l).
In bedOiDld
ICltrijven ·wordt,
o.m.,. het ...olge:ode
'geUgd:II 011' wilt;
ook weten of l'Ir.·waal
_.
~Om8n.
ZO lIeker als j'lr leef!
M..... nou is ,·Iiet orunogelill, ,want ik
bn: mijn rei.koaten
niet.
betalen,
maar ik' >hoop 'om dit binnenkort
te
Irnnnen doen.
1Ir en 'ft ,Ideb,' &lge1berecht "iJ'n beai~om een hui';;;-· bou..,
'WeIl
'fOOr een
gelBn:lu voor
en dan hoop ik, dai ik 'i land .. I Irun··
nen verlaten.
.
.
H
et gaat maar " .. aar om 'n rupee
in handen te krijgen.
Dit ia 'n .lecht
land. 'ft MeDB kan
.
wat hIJ" moet
hier is en er niM. weer
m.ige mensen prijllen het
hoM:om P Zij hebben hier
di
en 'III'O088n le te verkopen I
~.
~at pertij boeren al ja:ratlsn~
hier uln en geen één kan u 'ft enkele
"
h
Is
of"
rupee ~n,
wst
ij a
pr ijt gemaaIU heeft.
Zij moeten maar
.pnlferen
en krijgen niets terug.
Nu,
waar komt 'tt anne man in? Voor het
werk, dat zij hier laten doen. kan 'ft
.
d Indi
k
..,tman nooit te(Sen e
lër wer en.
Dingen sijn bier ilO slecht, -dat, alll
't ao aanhoudt,
geloof ik good, dat
binnen 'n paar jaar bier geen een meer
&al kunDeu le't'lln.
AI de Boeren l'Jijn Itlkr ui.tgeboord,
en ik roel jammer voor hen. Ik geloof
, al.& het. goevernement
meer voor
inwoners alhier wilde doen, dat 't
ook ni ..t ao erg slecht meer aou gaan,
masr de ambtenaren
schijn.en hun beet
te doen, 'om de mensen eronder te houden, want zij weerhouden ~" van allea
wai je .-ilt doen om '0 WlDst te J118ken.
Transvaal is vol vee"iekten,
Illaar d
land is houderd percent 8lecbter.;
ben h..t land voor het merendeel doorgereisd, en ik kan u ven:ekeren,
dat
ik bier meer veeziekteu onder het vee
sie dan np enige andere plek in ZuidAfrik...
Ik heb een man lIijn boerderij
waargenomen
voor zes maanden, en iu
die tijd zijn er van 300 beesten OlD'
trent 40 doodgegaan,
en de schapen
wilden glad niet leven, nog minder de
bokk.en.
De man heeft dan ook uitverkocht en is woor terug ná.r Engeland.
Het .-ild ....a. hier mooi en ik
ploof, clat het dit was, wat de mensen
a.nvok.
Maar, ik kan u verzekeren,
dat heil wild ook al tameli.k achaars
wordt, en 'n man moe. al tsmelik lij"
"stelen,"
om er een te schieten,
of
anders knn je van de duurste betalen
voor 'n licentie.
Ik weet er zullen sommigen sijn, die
!leggen, dat ik r;omllar praat,
maar,
ik heb mijn oren open gehouden en 1&l~''''OCIIIGOll'·'''.
alles doorgekek.en,
en
wie beweert,
dat dit land goed is, spreekt. onwaarheid.
De ....etten
zijn bovendien
zodanig
veranderd,
dat men nu slechte grond
kan krijgen. voor 21 jaren buur, niet
meer voor 99 jaar.
Beesten kan mpn
niet meer te koop hijgen;
schapen
ook niet.
op de vendutie ~aat een
koe met kalf tans £12.
Drle weken
geleden
braebten'
drie
broers
genaamd Tborns 30 paarden naar Nakuru
om te .....rkopen.
Ell daarvan sijn III
dood. en de andere lijken algaar naar
doodgaan.
Oom ,lfarthinuA
Engelbrecht
praat
of hij naar de Kongo Vrijstaat
trek·
un wil, al800k van de andere Boeren,
maar daa.r bedank
ik hartelik
voor
om nog verder te gaan. lit geloot niet,
dat één vali hen weet hoe Ja~t land
giJlg.
dÁ&r lijkt."
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Van weergaloze
Kwaliteit en Waarde.
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Het toppunt van
Volmaaktheid.
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om' uitbetali~·..n
~ODIpenutié. ~r
hoe !towt di~ ~ P , ~. 1I'erd toch lAIII
, laat ge~yén, .";"'~
Jpagi~ten
om

.......

1'" - ~

~le

toegek_d.t,.:

Bier mOet

betalen.

W .... bet ~

~éJl

uit

te

dill een fout lijD.

1Chee1t, aal'Dn .rel blij-

kea.

DRINK

•

.• OlIea. ~\~D;. OJ!I ' dMl c W
in :de poIi:t<i+k,' (::.}.rinia na.

,~

DE

NEe TAR

Beeh,a~der
pWlteD handelen
op
de ·~e of an~
manier tn'er meer ,protektie.'
TW... distrikten heÏianeru.
ul
n
aan de IlOOCIl..bliWid'
YaD
het Ter- "1I' ordea.- l.OO

zom-A.J'1UltAAl'

ONSLÁNn.
DONDER.DAG,

lj

MEI,

lplieht-mUeJli YaD
Bolla1lcI.
bij 4e
ciTiele dienst eDIIleM.'
Heel sued,
die veranclerlJlg,
of liever tilrugaan
tot bet' ou~ stet.eJ, i. DOdig. .~ ze-!

J.OO8,

punten
tutie.

Het BoD4akoDg1'e8.

Het ideaal van
Huisvrouw.

de

6an&t1en

oYer de BoJldlkotlltiwij' de &trekking van

'Dur

somm!..
~r
Toont4!llen lIiet weten,
kWlOon wij ef moeilik een oordeel over
vellen. Petro.1'iUe vraagt. om de _.

De

Yan! een permanente

stelling

rechti-

bander
Bond
en
:so._1ren!QDD.ld kommilllie..
; VllftDderinpn
wQrdén
wordt dit jaar geilouden te Robertson. eok Yerl.llI~ bij
nomineren
YaU
,waar er een sterke en ..... kbre tak ftft Boil~kandi~ten
én de b8paliog Tan

.ut

de organiaatie beetaat. De afgevaar4ig.
den naar het KoJItPW lIllI oagetll'ijfeJd

DRINK

NECTAR
TIlE!:
Levert het meeste
op in het trekken.

DRINK:

NEUTiR

-
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Centraal Beet.nnr elders in de.
nitgaal wordt gepubliceerd.
Beh.lve
de
'-:hrijrinlPPunten
k01l1en de ,_hillende verslagen nog
in behaDdeling,
alemede de aken waa.rYan bij het, begin nn iedere sitting bnnd kan wor.

geen
goekO&8D,

ni_
ambtenaren
Worden
daal' détr.eo 2 jaar •• nblijYen en de kielIing verleden jaar heeft plaats phad,
aal het Xo~
lijn handen
tJ8beel
vol bebberI. Wij weneen dill! in
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Wan t zij iJsde Thee
voor

De Rijken,
De Armen,
De Sterken,
De Zwakken,
De Hers~llenden,
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De ~eken.
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vóór 26 d_r!
'~L.
"'Yell ,.U

t.ooh schriftelik
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L__
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BoIIertaoa~ da~ aij tegeuwoord.ig
sijn. De regelinpkamm~
moet n:atun.r1ilt vroegtijdig
weten hoeyeel .af~
genardigden
~ IInllen komen, om de
nodige ~hikkj~n
-te makllll.
A..fp-

""nfi&den

I.

!Het ,""lijdt 0lIl,
dat eie
bela1lgen, .an
de Iandboll"

w.
i

dan ook goed aaJI het li.ebi gebráeb1
..-orden. De beJchrijYln{!liponten sijll OD.
gekllUllificeerd,

dooh IOUl·

,

ct CO.,
lVertegen.

zUi.d-A.fri~

1

.n.

de _dteht
van
afgVftal'digdeb nui
liet aanstHndêl
~
de kenllÏlJgeYl"g 1'111
CI& heer 1. J. iM:iohall. 1..W. V., w_&'
mende
IMlkn!taris
~
bet ("..ontr.. 1
~.
De :Bondana.nnen te Rooort..
~n 'hebben een ont1'Sllgi!t- _
....
linpkommiMi.
....teld,
met _de
Jaeer, J. J. deiKocIt all _rataria.
Jl).
wordt gezorgd .-oor Yrij lop.
roar-'
de .f~ .. rdigden.
Deee m.,.n.

gesien,
die in
_I schtijriogwpcmten
paft cijn vel'llCbenen.
De Dn!lOm,mi,rurl liW!l!e.lIteft,
van de wu.rnemende
'IeIUe~
,Iedlts de ondeJllFerpen
un,
tegi niet precielll _t in i~r
afaonéter-,LIi:"JL

.POS'1'8178- 1,Ol&,

.".

het

~.
W~ ,eeti~

MD

ua Ml OJIIIPna. adnL

lel lf BIJl,1_
En'

Daal'

~

bij W~
i:reiloo, ul een S8IOJl.... I~'_''''' ..... ~'IJ
gen 'ge
rd worden, 1IOd.~ M ,te I bl~_~
hi
Wo
ter niel'beIICMIretI 0'I'e'r te stap,;pen ondet-gêechikte plaats
-".
De,
komt
vóór. eo,nop
IEr f,zijn aommi(lla bMehr.ijyj:l1grP.l1~rte~11 ~n
aan~ doeb...de iII[!IIv~
van meer pI.atse.like
aard,
blijyen in. de trei. 'tot ClP1haf(-.cht
hoofdna1: Ml bet Kongr.
uur, wuneer
,aij door, ~ <m1~""l1a..... ~tititq;,:~~.
'VSn het grOOWte hel.ng 'fOOl' bei alg.. lroaunwie
af~aatd
~r*, '
;.~'é,,~!!Bi!!!lIi""~':'"
'C
_n
publiek .behandelen. Door
_en
te balpreken en inyloed op 48
regering te trachten lIit te oefenen maken eie Bondamannen
bet reclJte
gebruik van hei goed reclJl;, dat
elke
bUrgt'f bezit,
Door de
sullen de ware behoeften van b ..t,
beélgtan.
direkte

JllJge

~_

.;

de morgen vah 'de.eerste
lumgreedag,
Donderdag, 4 i Junie,
aaD
t~' komen
met :de tftin ~ om 8 uur
IJlOF8I!.IIAI
1'&D W~
'n!I'treitt •. De elgen/ .....
d~,
di. imet de 'trein
... n . bet
rnoorden komein~ moeten te 'Worae.ter
liiieke en maatlcbappelike
ukeri._Jhn ov.efttappen i~ Mlóriw~
die '(.I&'
~
aantal PQJJteo pa.n de _
ciaal yoor' de! .fgevaardigden
ge~
bevolking aan, temriJl .ndere meer'
~
suU •• 'r<rien. Voor .Ig_-rpaald de ,belugen
van de boer~d
digdea., di. ~
d& Kupee 11'&in tot

punten
hebben
vele onder.
,&Il
verdelingen.
AI,
men
~
Pakbttea ... BIikDa Mr.ib.
derdeel
ala
een
apart
..
bllilh.01lder fil Jani.....,., lCbrijvingapunt
beechouw$,'
dan'
die nog ni.,t een 1"I.n d_
boebJcene
mO@\'nontYl\ngen hebben, wOMt beleefd ., 71 punten ter behandeling" Wij,
Y4lI1lOOIR OlD 0lIl WIIJ. ~
.. die • beul slechts de tebt nn enkele '

_pl_,..mij

&J.lI R .L .'1

Xongret
tiee nit te nocii&eo, dur eeD eeu...
dane nitnodiging
moeilik van de baDd
geweSen kali W'01'den.
De beeMrij'f'inppmten
haDdelen
oyer een grote yenobeidenheid vaJl......

a-deD
~_ ..... BrieI
.. - ...,r
.., 9ft
ban. ~(1runaami~:_
lij _ _
_.._hoofden
nie ftO "NJ'.I(7r.
'Dale'
unaf

BondekOllttl.

om ~
"net_ ",an Bond.m.n.
oen, .Ia ki ....
en ala kandidate~,
bij
elekti.
tegen te pan.
Dese ...
'JWdieilt 'de aandacht van hêt' konl""In~
het ,nIeennalen
ga.i, ,.-la
IOmmige
ki~AgeII
tijdaa
.de
jonpt.e e~,
dan moet de orpIii.
aat~, er naat onder lijden; AJa BoDdIbroeders niet I YVtroq"d
ltnnnen wor·
den, dan wordt de voormannen ~ lUIt
om raad te pYell en te werken ontnomen.
De r.jat v.n oadarirerpen" is
10 lang, dat ~ij'o1'er
de reet nu maar
moeten ilw~n.
.

_
de in"oners
.,.n
~nen lIeJn t.eYena ~ dOM
,..eten- YaIlneef r.ij toa. Robertaon zullen
in overweging te geven, 't .. nkOPWin. ~
heel' Micllau 'Verzoekt
niet naar te _I _isle
fak·
de af~aard~
zoveel mogelik

bescheidenheid

Robertson

m. 2s eh,

dan 'Vervat ~

~m

te .JIeDleJl
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, geg6Yen. JJeiJoon er dit jaar
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DRINK

aaeer afdoende

Men

dUI,
dat
er
niet
te
tijd .an
dit laatate
beIteed
worden, ala het Ko.r.
degelik
bellprelren de
lijst van bel.ag·
rijke ~rijYiIl8'JMlDten,
welb doer
de ..........._ende
I8l17etaria vaD
bet

Het enigs~ Erkende
Standaard Mengsel.

Wij JaMbq
Zaid-Mrilra
illustreerde
boebkë,

een hartelike ontvaupt
te beurt ftllen
yan de gutYrije
in"oDers
vaD het
fraaie dorp met rijn vruehtbare
omstreken, en de Bondamannen
van alle
delen van de 'Kolonie Allen daar .. rme .harten en lieve vrienden &4Dtreften.
De centrale vergadering
begint 'I morgena om 10 nur op Donderdag, dê
Junie aanstaande.,
. Elders
deieft wij
mede welke re(glllingen p$rOffea lIijn
voor de ontnngai
en 't logiee van de .f.
geV'ftBrdigden. lHet KOngel kan moeilik I.nger dan f, af 6 dagen aitten. Tit
gen 8 uur per ~1ran
bet Ko..- dUB
maar OYer 40 uur beschikken. Bie"an
moet nog worden afgetro~n
de
.-lP in ballas pnomen
wordt,
gaelligheidabijeenlr.oluten
plaatseHke
menden.
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ZWARE

BELABTING

OPtlIr.-i_"""",

DEt T4BA.K.·

OlD·){Th1BTFlR.
VA..V AUBTJU.LIE
OVERLEDEN.

TRANSVAAL

_'

Londen, 12 Mei. - De H~ed.
C. DE RmRGA.."ITBATlE
DER POLITIE.
K'n~ton,
die Tan 1899 tot 1899.Mrsteminister wu yan Znid-Anatn1ië
en NlECWE
DIENSTVOORW.UBDEN.
m i nister ....n handel en invoerrechten,
m hpt eoerste ministerie
van
liet g&Johan_bul8.
12 Kei.-lnge-rolge
m..nebest is oyerfeden.
!
de reorpniaatie
der politie tijn tana
de nieuwe dien8tTooMvaarde1l
uitgeDE
VOS DERSBURG
LV
vaardigd.
Deze bepalen dat de OfIi~ ~'l)EN.
cierarang una vanuit de gelederen Vel'worven bn W'OI'den. De lonen zijn geLonden. i2 Mei.-De heer '"on Dem- rangllOhikt als volgt:
lAte klae .uperbnr!!:, <1"Duitse mini.ter ....n kolOnieën.
intendanten
van ,£300 tot £400;
2de
i, tp Londen aangekomen
en &ill daar
Idu .nperintendanten
van.e230
tot.
konf ..r-erpn met de hoofden vjan het
..£290 ; bte Idu ~eimten
.... n £200
koloniaal
kantoor,
alvorens
Zaterdag
tot Jl23O; 2de klu 8e~nten
van
"an.tundP
nUl' K.apetad te ~ertrek£180 tot £200; korporaaJa van £.100
ken.
'
tot ..£180 en konstabela vall 7th.
tot
9ah. per dag.
nR .. J.UHEOS
FiS DE BEER

HF!Ef-

LEMOD-"E.
R.-\IPP()RT \"'AN DE KOMMlBSIE
WEBiK£L()OSHEID.
Londen, 12MPi. - Hpt nil'~W'!Ibl.d
"lA' Figaro ~ dt>elt mede,
dát
dr.
JobannE8bnrg,
J2 Mej.-De komm.if.
.J a m..qon .. eldra ala getuige
"'" ver- aie op de -werkelJoeheid heeft een ~'rnijnen in de J..eoloine uak.
Hem is IrJa.riog llitgeTaardigd,
W&BnUt
blijkt.
j!"1"Taagd. om
tt> p;etuigen,
dat sir dat het aantal o~fende
bla.nb ar.J .. li n« Wemher
in Oktober 1905 Ilich beiden, dat veTleden Zaterdag
in de
nij..illig scbrift~ik
""bonden
beeft, mijnen werkte, 32( bedroeg boven en
om aan Dc> Been aUe winsten oyer te behalve een aantal jongens die diemt
!!:evpn. ....elke souden voortYloeien
uit doen bij het sorteenrt'rIr.. De lonen.
zijn
kontrakt
met de heer kmoine,
welke verdiend
worden, variëren
va.n
voor het maken Tan diamanten.
!Ja. -'d. tot 81. 11d: per schoft. op 1IOIIl'
mijnen bleken de blanken
beter
zo BmntIJDT MES DE VROt'WE- mip;e
rerk te kQnnen doen un de kaffers,
KIESRJiXlRT
BEWIlG~O.
doch op a.ndere wonnen de .kaffen Mt
weer. De J"'<IE'fneming met ongeoefenLonden, 12 Mei.-Woeete
tonelen
de blanken met de Gordon boren op
sijn voorgekomen bij een betoging nn
de lI'errei:a
Deep ~ijn niet g... l~
kie1lroChtdamel!l
te Cardiff.
~M&Dn .. n bodfcltIakelik omdat de IDannen
,rnet
en VTOU"_, die UDwes1g wa"ln, luidroldoende
yotbardingaverm~...
bead..n ""liet jl'" en schreeuwden:
''Wreek
~.
.
ilInlldee."
Zij verdrongen
t~
slotte
<lf> .preek.tt,re.
bestormden
hj,t ph.tVAN WERD'E DElIOl\iSTIM. TIE
forn,. yerhrijeelden ~ st.oelen tin tafels
iK:F.LOZES .
PO
.... r.p .....idden
....eeu ..."kiesreebt
lek·
t 11111' door de
11881.
Daa.rna .trok de
Pretoria.
]2 Mei.-In
verband
met
hend.. in - ~ht.
door
de atad en de demonstratie
der rerkelollen
nn
maakte ce .,ch meester nn de banle- de Rand .. ordt bericht.,
dat ongeveer
rom de r o11l"ni.oeerden van de \-roll ....en de helft nR het oorspJ'onkelik. a.a.ntal
rerga<1ering.
naar de Rand is teruggekeerd.
Het publieke "riten
departement
'heeft 60
DE ST:\~G
N
Irnl' SCBEEPS: mannen op BttdGwer1t in dienst gBDom&n
BOrW BEDRIJF.
bij bet aanleggf1n en onderhouden
TaU
Londen, 12 Mei.-Als
re8uliaat
van w'1l1Jl'.D, terwiJl de rest, on~:veel"
50,
" ..rder e konferenti...
tl1l1Sl'11 rde beer betloten heeft een toer door bet land
Chnrehill
eo afgenardigden
de te makien teneinde bet naagatnk
der
w .. r"ge."""
en
werklieden
I in bet werkelooeheid
voortdurend
voor
de
,,'hc ..psboue
bedrijf,
werd igisterell
ogen Trut het publiek te houden.
~n ove......nkomJIt ~etTOffen, w&aJ'OWr
tan'
door de werklieden
zal' worden EEN Z()KDERLI:NGE
ORGANlS.\TIE
~",t..md.
De nitsl.g
van de :stemb1151
O1lo1l)ER 'L\lFFERGEVAX~&'"EN.
knn ont 14 dagen bekend ••jp.
Pretoria, 11 Mei.-In
bet kriminMe

---

ITaD

nr.f:::\ WEDDEN MEER
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B~'~'·

OP

hof

werd

heden

getuigenic

afWei.,

RES· ....8lU'\lit bl_, dat er een flOlldetlinge

organisaiie
bestaat onder de kaffertze~neR
in de (JEIRtHle gevan~nis.
Lond ..n , 12 M.ei.-Het
parlement der
Twee get'1lugeneR stonden voor bet hof
V ~rt'n i!tcl.. Stat.en
heeft gi.~reo
een
tertdtt,
be&cbuldigd een. andere
...Pl.ollt .... rp gepa.-ro
tot veirbod vau
met
een
,..""J .... " in 't diAtrikt Columbtl.. Vol- -rangen..
drudnagtol
te bobben
Ver1("'" <)P,"O' .... pt. welke reeds doee de &Cbeidene g&nngenen
:verkl3ardeu dat
FJ..naat bEokrachtigd
is. wordt oot ....ed- ~t _~
geslepen
drudnt.gela
,J"n In private woonhllizen,
boven ..n
in do steengroeven
verborgen wa.rea.
I,...hal". h"t .. edden op renbanen, nr'of> ge-rnnqenen
hadden een
hunner
IIOd .. n.
tot hOofd benoemd "Il ".IlDeel' ~Otf!tD
WH, dat. ren del' kaffers 'Sten'ml m-t,
LffiJF. GKPT'T rIT VLOOTdan werd :het ronna' nitjtel'oerd. ~
'tA:-.IOELVRES.
der jEetl.l:igen nridaar4e, dat: de &é-.
ter dood ke1'OO1"dee1d -London, 12 :MeL-Als geTo,," van de achuldigden
lZ&"'0rd.P-1l
omdat ~ij)onsedJllile dill..dl ....p" ..mpen met de "Tiger"
en de T1!'n
~
deden met de jo~e",
kallen •.
Ulletilrnell:.
"(;"J u ." h«>ft de admiraliteit1beslot-en.

•. ' f

. VI!lKOCHT

",ember
l§8noot,
de plaats
bl38 en
dat Ri(!'g ~ar.
vooroohlete~. ,indi&!i "'eJntl~:lêr8!l
verbind ~~
ten
._- •.,.......
U'gde iRlggJ dOQh. iMcbte oncilel"-':fIe<I~g:F~"(,~jit:

".nIt...........,

Ovwwlnt .......

Yerlicht tpoedig
a.IIoIItIgIltld, f..........
eD

alle ODgelteldhedeD, die onutaaa

'dat dat vetbud·

door

I,I)U:

~,rd',

na

den bil' 0rerdncht
'het Doonie
TruglIlId VIR dl , , IngewInden
Vale eig&nt;fm op 'I'.érwee~.
Ni.ttegeMt...nd~,
verweél'lleres
inliti11kti.,.
en
'
had ~ll
aaD A, ~'H.
Teu,*'
.
geen TerbaJjd te pa.ssei'én .!VOfeDll
.apf'ÏJ1lkh!jllllli.
OVerdracht had I,»laats gehad, bandel- '
de Tenbes ill strljl met deqo 'lDltrolrties. 'De 0tórdraeht
"..l1li nog n)~
gegeven en ~d "er.wee~re88e
,het bedrag van ~
verhu.nd ·niet onWang4m.
Eisere; en hMr age.nt wisten zeer goed
cat venreetderes geen volmacht had
gegeven tóti bet pssseren
Tan bet verband.
Ve~~
had Teu~
~15
158. intéreB~ betaald op de £il50, welke volgens )vel'ldaring
"an deze 'betaald was door 'Ri§'i ten behoeve VB-n
veFweerderea.
Deze
...endaring
w.s
vals en v.er>tee1'deres vorderde eon order waarbij !de mgistrateur
van akten
gemlWb~
",erd het verband te kancelleren en tOnnrs voor tIS '1&.
Uit het S'l¥tui,genis van verwe«deroea
UN.ON. 8epkt.,. III ......... _.
_
...
bleek, cat loz.ij de blanco
tolmachtvorm
l§8tekend had op TOOrwaarde
dat de' overaraobt
tegelijb.-ri.ijd zou
plaats
hebben.
De koopbrief walt
nooit in
he&it gekomen.
&derf
VAN pro-risioneel I vonnis
tegen haar '11',,*
~w_n
itlldf:len haar prokureurs· volmacht gekreten
liet Bonnie Vale eigll!odom over; te dl'~.
Nadat get.~~
in kr1l;jsverhoor ondervra~d
\liB.!, z.eidle ~hter
Maa&DE ODdert{etekendeQ. mat ior..rultties begunstigd door de heer J. J. DU PRI,
Aie .. egens zieltelike olD8tandighedea daartoe geooodzlaltlo en het Erf te groot ja Olll dorp bij he~. doen van uitspraak dat
'e~ree
een v.ervolgiug instelde op
te behsrti geo, .ollen publiek verltopeD, op
verband,
ten! bare fAveure gell8Sll991ru
door venreetd9!'e6Sea
prokureur,
ingevolge een vo.macht aBn he.Ól gegeven.
Deze robnJ1<:11t we.rd door venre«deres
I. V ASTE GO lORREN :-Zijn
alombekeod
Woonerf,
gelegen
te Kerk betwist. doch; het was niet
m.ik
Plein, PII.&I'I,io de onmiddellike nabij beid nu de Zuider Paarl Kerk, beatunde uit om tot een ander konklusie te ger&een gerief'ik W oonhuis, bevattende 4 mime Slaapkamers, Voor hu!., Portaal, Zitkamer.
ken dan dat;;ij getekood had en daarDiapens, Keuken, en Badkamer, 8tal, Wagenbaia, alle oader U_en
Dakea, en iD de door gebonden was. Hei doel. nn het
belte .taat van reparatie. ziiDde all. vemieo. .. d door de TOlige eigtnaar.
verband was ~m ~ld te vcrktijgen OlD
mevr. RiggI', de "erkooJl'tel'
Beplant met oDgeveer 7,000 pOnte Amerilta&IUNI Wijngaard &ollbn TU de daannede
van het eig~d.om.
.te betalen.
Het
beate soorten, allOok een hoeveelheid Vruchtbomen iD IOOrten.
verband
we~d geldtg
verklaard
en
IL LOSS» GOEDEREN :-Het rwone
Ae80rtiment Huiaraad, li Koeien, enz., vonnis werd igegeveu voor ei",-"rell zoens,
al .. verzocht. ,
iJIiarop verdaagde bet hof.
Waarlik een UII8 voor iemand die een.til en aangenaam leV8IJ wenst te genieten.

Belangrijke Verkoping

Vaste Goederen, Huisraad,

haar

enz.

DINSDAG, de 26ste denr, om t 0.30 nur ·precies:

J.J. DU PRE.

A. B.

AFSLAGIRS

Paarl, 12 Mei 1903.

UNION

•

& CO.,

DE VILLIERS

en WAARDEBRDERS.

CASTLE

LIJN,

DONALD CURRIE , Ct., BeSIIerdn,

Ulden.

R,OYAL MAIL STOOMBOTEN
VOOR ENGELAND, vla MAD.tRÁ.

n • ua.... .Jl.

1908.
Mei 2O'-BBITON,
Hei
27-XILOOIUN UASTLB,
Juni
3-8AXON,
Jnnie
JIl-OARISBBOO& CA8TLII,
Junie
17-KBNILWOBTH
C.lS1'LE,

K~ Brown.
Kapt. tlecher.
Kapt. Bquolde.
Rapt. Bt,.Diatreet,
Kapt. Kortoa

na

Tueell StooJIlbot81l· Daal' ~
KaDarl_ J:llaJlcl8IL
Omstreeks
Omstreek.
Om.treeb
Volle

18 Mei AVONDALE
CASTLE,
Kapt. KaoWhiJmie.
Naar St.. Heleua, "-mn, Southampton _ LoadeD.
25 HeÏo- G OELPH,
Kapt. Bvoog.
!!laar Southampton eo Londen. i
1 JODie -DURHAK
OA8TLB,
: Kapt. Moaeley.
Naar Plymouth, SoutbamtQn eD! Londen.
.
bi~
op applibiie

_tru'
het
NatAl,D~lafp BMI,

ftI1nbeq

.ngeland. Ksapee Ha....
kri;g'-r

4e

ora-

_

BeUa.__ _

~

bij de

BOieD

lIMf

IIiID ....

Un1on-OaatleIail Steo.mship 00., Limited.

CAPE.
- ~

AFRIKAANSWBEIBLlD VOORIFRllillDBRS;
HUlarlstlase TUI.IIgID JU D. C.· BOONZAlER.
GEZOMDE

POLITIEK.,

-

HUMOR SCHERTS .EN LUIM.
ADv. M.u..u. Editeur: ftD "Ou Lan~" segt: "Ik waardeer de
tigde toon. ~
pOlitiek en het ftI'btmm ftderIUUlI..
fi::d doeln.n t.Tall Cu .. "

VERSCHIJNT

IÉDERE

VRIJDAG.

latBtBalnaSaBld: . 4s. _ar nartaal.
<Ii(

VRAGEN OVER WETSPUNrEN WORDEN QRAT••
BEANTWOORD.

Nl.1IDlDerBter kennismaking gratia toegezonden op
aanvraag bij de sekretaria,

THE CAPE LIMITED,
Bl George's House, Bt. George's Straat, Kaapstad.

Zuid-Afrika is een tweetalig landó Afrikaanders I raast beide talen.

1,..1II1II., lu ........
Fabrikanten

_ft 'IL,

van SohrijfbehO$ften.
I

•

Lit~olirafise en AlgemJrie nPukkers.

DERDE

',/

AFDELING.

u.os.
BESCHRIJVINGSPUNTEN,
,,,d..q~eteekende, om ~obC
~e-w~rden-op heiK~,dM_1
'c " .r.leu te Hoberteon,
KaapkolooIe, <lp Do~.
deo fdeo
Juni, 1908.
'

cl.
)t:t'I'

.:

q\

I

_ vau s, h')<Jlrl\den Wet:-Riehmond,

tan Rhynedorp,
Stutf.erhelln.

,,' I"a, \ ictorin \Vetlt, Sterkstroom,
,,~

Illlllllgratie

,)[11

te rPwn

Bt7enger

Wet

•

f

"

,

I'

~"

tegen hiaten:-

I

I\ecognitie Wet :--Carnarvon.
L
'.
"
Ih.lld,Zlekte We.~ :-~ulbagb,
Lady lhey, Prince Albert No.. 2,
I,'"",c~, \\ dh.ton. V ictona West, Lox1f0' Burgersdorp, Stutter-

',':
,

'

\ dil

, III

,rl \lllSt.

,,:

_

'nil,

~

,,_ vau Hrnnd~iekte Wet :--Calvini" Bar v Oost, Richmond.
: \ III IImn,Jziekte
Wet in de Tran!!.kei op]
keD :-Rhodee.
',~ "' ,\fJ""liugs
Raad. Wet:-Hope
Towl!l, Montagu,
Mecleantown.
, Il: III li eeren en Dienstboden
Wet :-Kabln
.. , Lady Grey.
Il;': l.»..atie Wet.:-Humaosd~,
Fort BeÁbfort.
,"
\ III Locatie Wet :-StuU~helln.
r,
;, I,!'~
I\,"lhwe~en \\'et :-Humansdorp.
"
, r ,,~ Klitskruid
Wet :-Queeustown.
,
,'''':'
Il "all een Wet "1' Bnmd. ~tI8urantle :~imberley.
;1
i: "'>: Hl .lnkh aIs- Proof OmhelDlngll Akte:
raalI,Beinet.
I.' r
, r,,,;,: IJl Ir ot voor Strui8'l'0gele eo Brandm keo :-Graaff·Reinet.
I
I"
""~
'dil de Juchtwet
:--GI'IIIlff-Reinet, Cl wi1liaID.
. ~ J, Cl':'
blende Sprinkhanen Wet :-Prisk&.
:~ ~-cI,
,
""
v an Ir"g1.tratie in Electie Wet :-paarl.
;~ \"
r
I ''',l
"W Wet op Veeziekte :-Venten!tad.
,'," " i ",~ Uil Wet op Veeziek"te :-.Macleantowo:!

~n
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~ ': or

Ilét, k~toor

brieyen;-

,C,'

.',.

i

CONSTITUtIE.

van

bepaling

omtrent

Wijksbenoamingllvergadering

:-

), ,rI',

t

"_"~

;,,''\

Art ik el I :-Dordrecht

'dil

No. 3-DRANKHANDEL.
den Wijnhandel tegemoet
te ~omeo door afneming
Akcij"8 of op andere wijze :-Kaapstad. ,,~ vau ,\kc.]".
en Huisbelasting in r.luts ~aarTan':-Tulbagh.
.: 'all

n-ri:

';
;

of

»iu

_ ;, Il

': ' In Akt ijns :-Wellington,
f>aar, Robertsou.
.: v Iii ,\kei]n. en meer bescherming :~ru.
;,~ re Lichte
Wijuen
volgens Minderheids-rapport
Parlementair.
, ut. , I',"J7 :-RobertllOn.
,
: ,f ,-crtllinJerillg
un Akcijns :-llalm~br
-V, Vau Rhynsdorp.
,iI~
van Akcije» I-Prince
Albert No. 2.
',~ "lil
de Cloete Drank Wet :-Wellingtoo.

,.

ontheiliging :-Kupttad.
;- Wlllowruore.

No, 5-NAUWERE
".r

VEREENI<JING.

'-!lope Town.

'c":elJI~I"i(

'.

No.6-COMPENSATIE.
No. 7-BELASTING.
1,1",1""'IIll': :-~Iolteno,
Stockentroom,
" ,,-t ..Il. V~II terstsd,
\ïc.toria West.
. .: .!IJ.!nallt:,els.fI.tiug
:-Richmonrl.
,," I" en I'uterbela.';ting
:-Bedford.

Somerset Vost, St.yn8burg,

No. 8-SCHOLEN.
C

'Jf' .,'},ulel1 :-}l"lteno. Burgersdorp. Dordrecht, "teynsburg.
h ",I rCjl'ulaties :~ueen8town.
•
,er-l-lin,"g
van landbouw en industrie in scholen :-Hano,,!!r,
~

_,

, .u eeu MlDi.ter vILnOuderwijs :-Sterkstroom.

No. O-KOLONIALE

KOLEN.

,'";': ,-'[oltenu.

No.10-KIESAFDEELING.
'.:

x

10-"1,">(

:-Barkly

Oost.

LANDBOUW MACHINERIE

11 -

EN PUTTEN.

-\'rijhurg.

No. l2-SPOORWEGEN,
','r1V'llI van vee onder zekere CUllditie" :-Vrijburg,
\ 1.[1~IZI.l!er8
op Hpoonvegen
·-Vryhurg.
.
r- 'f".,ri" Ilinchtlllg van tank" op CJ.; .tat.e" '-Mlddelhurg.
\ III de Eenclekuil lijn
:-Clanwilliam,
~ ,.11
"l'eo.:1",,1produkten tarief :-Beaufort
West.

,'1

.': i.

No. l3-KAFFER
.rn hlfrmakerij
v

:

BIER.

te keeren

:-Solllerset

008t.

-,("c!.,anto"·n.

""I

No. 14 -PROTECTIE.
,t,,, ';p 's land.
produkten
en fahricaties
\lurr,ly.bllrg.
Dordeecht. LO:t!OD.

No. l5-TURKSCHE
h"

\ III

le"! t" nemen in de politiek

VIJGEN.
AlIBTENAREN.
:-\:itenbage.

No. l7-CIVIELE
"!ell,j!lu~en
AI:",n,..,
,"

,,~

\1

DIENST.

van HoUand8ch

pell~i"cllen

,',111

Ceres,

ft ;;-rati. of tegen halve prij. :- Uiteubage.

~o, 18-GQUVERNEHENTS
:"

:-~lalme"bury.

Dienst

bij Civiele

al. GepeDBioneerden

'11tag\1.

Examen

:":"Yurrays

."

Zuid Afnk" verlaten:-

Bed
-

•

No. l8-ONGEDIERTE.
j

lwt.'r

hcl~){)nil1g: :-~laraj8bllrg.

GOllveruelncntK

No. lO-ARME
,',UI \\ .u er tIp Kronuland

BLANKEN.
oiu daarna

anne

blanken

er op te plaatsen

:-

No. 20-MlJNEN.
,

10

'i"de

verltand met Trnck- eo Cpmponod-Stelsel
•• ~lij.n--ContracteD
Belll"ting van Mijnen door 't Gouvernement :-Kimberley.

No. 2l-EXPERTS.
'"lillig

zonder Parlementaire

goedltflW'ing :-Fort

Bea~fort.

No. 22-KROONLANDEN.
,,,k,'f' -Kenhardt.
did
:' ol "'Illgen Tl'1Illsport en Kaarl van alle Han e ~.tan
, : 11l .. land OOl!t en Tembu~d
:-Maclear,
.
" ",plUg aan aanlV."nzende ~,geoaa~ :_.~Iexandrul.
'"

I V,IQ

horen bij koopsom

ID

en

op KroQnlanden

te .IUlten .-Kenha.rdt.

No.23 •
., ,'an h'tlwichten op Eakken

:-:\laclear.

No. !a4-VRIJWILLIGERS.
, , r

'if ~

, ,~ vaD

onnoodige Vrijwillige~ benden :-Stochnurom.

No. 21>-DIAlIANT

SLIJPElUJ.

\',n D.amaot Slijperij :_Alexandria..

No. 26-WATERBOREN.

..

StellICl I-Sterkstroom

.

lj...- Dw. Dienaar,

J. J_ MIOHAU,
Waarnemeude

UNIONDALE.

!lecretarÏll~ Centraal

,venciPd
0

_

een ,vr-\) tielá.ngTIJi gebyu,ik, gepaaldi.
Prof: ~ Koor~
w .. het b1r~r
o.e, VtUl qienn b~ de !litgav-c vatl .ijn
om.JIII! i vencheneD
'dicbtbundeltjo
.. Ze\'enj~rtjes."
'
De eeklet.arU,
dr.' _ N. o,}faJUiVelt.1
stelde ve~r
samen de
'
kaanBe LiederburuJeJ,
ell in
,
kill& met ~ heee Joh. Viasoher, mederedakteur! van de
A.Poet," een
lijst '\tan boeken,
nrsebenen
b?- de
Wereldbi~iotbeekf die;' bun intlelll,
meer bieabnder VOOr het, Bolland8 lelend publ~ek in Z,. Á. geschikt geacht
kunnen wordeD.
'
' .
Verder
hij deel uit van de
Kommisaif'
door de Nêd. Z. A. Ver.
benoema
om te overwegen,
welke
vrijstelling yan de eksamens der Techaiese B~bool
in Bolland aan houders van,..
A. 'diploma's &ouden kunDen word~J1 verleend.
Uit ,hef! Rusai_
Boerefonds
onder
beheer dtIr
A.. Voorschotkaa, werd
F. 3,200 (ongeveer £2óO)' ventrekt
aan
verschille,de
in Z. A.. bestaande w~
inrichii.n@l8n.
Uit eel) ander _fondsje ontvinf
'dil
~~";'I-KpmmiSllie
van het A" N. V .
een gift. ;
Door' hilt verstrekken
nn _de vereiste vootischoUen kon de Z. A. Voorscbotkas ~et Fonds, ten behoeve VIUl
Hollandse onderwijs in Z. A. behulpzaam! zijD bij het uitzenden
van
een zeveQial onderwijmen.
Bovendien
werden nog 2 onderwijzen en ~ personen rechtetreeks
door
de Z. A.; Voorschotkas
aan voerschotten voor ide overtocht naar Z. A. gebolpen. i
De emlgrerende
personen wa.ren .1Ien verzekerd
of mochten zich, o.i.,
ftJ'll8kerdl houden van een vaste werkkring of een behoorlik ondor~omen bij
verwante,
of vrienden daargmda. :.Met
't oog op de nog st-eedll aanhoudende
gedrukte itoestand in Zuid-Afrika
ug
de Z. A.i V. r;ich wederom verplich.t,
alle andere emigratie
derwaarts
beslist te 0lttraden.
Kentekenend
~OO,
die &0 treurige
toes~d
~8 ook hei klein getal (4) der
vertrokken
dienstboden
en bet feit"
dat de vertegenwoordigen
te Pretori.
aan een; groter aantal pel'_80nen d~!l
tevoren, 'eigt'naa.t'II van kleine bedriJven. leningen of voorschotten
moesten
ventrekkien,
omdat &ij anden de strijd
om het l>estaan niet ,hadden kunnen
volhoudee.
Bet iotaaJ bedrag de, 33 toegestane
yoorscholiten
ged~nde
1901
wall
F. 191.110.60
Zij gingen uit van 12
private
....rsonen,
2 kerkbesturen
en
19 ei~ren
val) kleine bedr,ij~en .
.Aan mtt einde ft,Jl het venl~
wordt
dank g.wraoht. aan de 'leden van dë
Kommi"ie
'Van TO<!IIiebt, de ,heer B.
C. Jari. en adv.&. Gtegoro1l'1lki, te
Pretori.J
de vertegenwoordiger
te
Kaapllta~ de heer S. F. Beest van
Andel, en aan de beer E. J. van
Gorkom lte JohallDesburg,
en KonsulGenera •• "Knobel te Pretoria.

"z.

Ima.akt.e

.z.

No. 4-SABBAT.
r' "el~1l tegen
. 0"; \ a u Zllnd~treillen
l,I'

"

onder·

..'
,
in ';~00'7 2,118

'hét archief OVer van. de
Vlltellliginl," Jong NtderJ,.ud elJ ZllldAfi:ib,"
'die" -~i ,te - :weirug .1iet\1lMl~ing rn'OOIt WOMell opgeh!l-,:en. "
'\liet Jl"e'N:' betbAl~ik
dOOl: doo~
reisende t6Jelik.'
in- B911and 'Vt'tbli,iyende Alryband\eft ~lit
tm van d.
I-_taf~~~ de ~:, ...,.:'bibl.iptbeek werd,

, ..I T

', .r

Bol~

Het n.

:,~ g,lIld" Constitutie eo Htreogere 8trafbe~aliogen :-Kaaplliad.
:'
,.11 i u te betalen gelden op Congres :-pJtrunille.
' ""
\ .rn ,""II
permauente Rechts-Gommissie
:-PetrullVille.
"",,,';
\'OL" 't Ilomineeren van Bonds KliDdidateo:-Rhodet!,
Vao

>l"

'h~

wi).;in Zuïd...urra.-,'

\

;r '

'Tart

behoeve

het

het' :ronds

'

Bestunr.

-..

:.I.&D de Editeur.
Kijnbeer,-.Met
genoege,ll. heb ik het.
ialeádingsartibl
Tall
,. On, Land,"
dato 9 .Mei, gelaen.
Het. doet '. ~
~
iemand, die een levend~ beJang lJl
die industrie stelt, goed te lien, dat
liet or!;aan, dat door ied ..r BoU..ndsir.prekéud e als 't voornaam.re vo!ksbIad
be8ehouwd wordt, aIl'n houdi~
tej1:~
o~er de l"ijnbou1I' aanneemt..
rnt i.i de
eente
k.oor, seden de hee.nende dep""""ie. dat 'Oos Land" r;i;jn s)"'llpathie
met de "'X'oboUW op ZO '0 .~"v-lOlvene
d 1.'
W .
k
wijze ._, tuitg e MI.. t.
IJ"
uen
dat "0.,. Land" altijd
jJl SJ/Ol.
tbi .. met de w'Jnbouw WIlS: u,~or
t bEof'n nog nooit d.. OOI~n
"an
cfe%e bljk.am
stervende industne
zo· op
de vO<)r~rolld gt'pIHlIlo'~ "I. i.n dl' I~at... tijd.
Wij vprh""gen oos te 7itn,
dat de ware toestand vlill de w'jnbOuY8I'
al rueer ..rkend en gevoeld w:tt.
Wij 1..•...... " grott· gl'<l" .. hIPn gE k
terd, omtrent
't goevem ..ment,
t

C

tanl

',"Il

be ... iud

't

'&JI

saken

_.t,

maar ill du- nrwachtingen
zijn ",ij
..-d.. h·lt·urgesu-Id, ill a"nmerking
nemende " anlwoord Tan de premier .. n
d
di
b
I
~
e d,.p"'at ...., le
em on angs
r
dese k .......tie ootmoette.
We ...eton,
dat <Hl macbt ...BD 't goevernenumt,
door de """ard.. toest.a nd, ....aari 0 ~et
land "Hk ..er t , he,,1 beperkt i.; maar
daarom juist behoort. al 't mogelille
gedaau le worden,
om 'u industrie,
W'aarV3U
zoveel van " lands vooruitgang afbangt,
Pil
die lPU ondergang
gedoomd ",
zo ur bmn ..nkort geell
..enlnderillg lew,'eg gphr:wbt wordt, op
de best moge like wij... tP <leunen.
B.,t is een voldougen Ie-it. dat d..
toest>md r an d.. handel' in dit opzicht
te ""Jlt·" i. aan de
aksijns.
Hpt
'"Preekt.
van se lf, dot
het bt>drng van
£230,000,
dat
door <lp aksijn« in '.
Mnd.' ka. gP'fto,..t wordt ..... 0 te ..ardig

de uiHra®l!I(
Ogde
aullen YIU;I
ben en. dé' 'Q~'·Uq,-.
inkopulD .. n __ M .•
Vl!rlaging",1UI
LI

.....e

A .. _,,"
01)__ &_

r

'InI&eD;

regering ~n
gidd 01Jl
ten te geYc, en ls.
v_hotten,
~
..eel' ..an'
boeren doen bankroet
jaar wilder
. 1'001' de deu:r ".IID deh .
deon worden, om un
geYen. Neemt men de
weg, IlO zal een
boeriUI to "'ak
.ljll, om zichaeh'e
bel .... n, en .. J brande.no.A5
of
...,
mwd«
worden.
Waar .sijn
Ik beD in beginsel GFlHEEL';:"''';:;:;""I.
abijrd.
Deeh tans aie ik "oor OD» '1C;IMM'Iliio~!,~~~i...!':,~U:~~.
geen andere weg open dan. de bOven

v.oot.

ung_esene.
Ik ben ook geen

.

direkter.r van bet
IJ1IIdibat,
om roor
hen
een
"'OOI'd t.. doen. doch
ik ben
bli ...1..
il Itbaar
ct
II"'" en
lUl
voor
e
dienst, die .ij oue
boeren
hebben,
Cb"
rba
dankend
IJ v~
at
..oor
Mme, ben Ik:
"""'" '~.
"'VERDRTTKTE WIJ"'...,._,

_£..LI.,...

"

.,

BOIIR,

BREDASDORP.

BEROEP.
Ooze geaeh~
leraar,
dJ. ViLjoen,
beeft nog niet besloten of bij bet beroep naar _-\Iiwal Noord sal aaJlIU!,mE.ri
of
durvoor
bedanken.
Hij
keert
ill
bet
duister
en
bn
.. ijn
welJ
niet
duidelik
insien.
Zondag middag hadden wij een
special£> bidstond "oor .dat doel en de
gemeeute werd gevraagd Teel ia dese
opdat de fleer' hem
sommet jr- is voor dt!l th~q.anrier
om er week te bidden,
tone wat Zijn ...il Ui, YIlnt
.ht.tn nd van t e doon;
ma.ar \~6rllc.;;t duidelik
bij danr ,,,direkt
IIiet meer door? Is Zondag moet hij bekend, makeo "'at
bet ...,·"",I.k,
cl.. gan', ,he de gouden hij gaat doen.
eit'rf"ll
IPgt, te doden. om de vt!Ten in
O~"BJiBCHAAFD.
handpIl te krijgen 0
Wij weten, dat elke ..lerut zijn
Ieder .....,}, die de leop van za.ken
en vijanden
in
Jl:edu.....nde d.. laat ste d e rli~ jare .. ·op genstandera
mPente h('l'ft, doch er worden hier
D811wkeuri"e "'iJ"" heeft gadegeslag.n,
dingen
in
ons
dorp
gepleegd
blan,...1 geredeli k met UI ij inst ..mmen. wall·
Deer ik bew(\@r, dal bet opleggen van ke en beschaafde (?) mensen, die men
de aL-ijn_ de hoofdooreas k i, "an om- n .. uweliks van een beiden ui verwach.
standigheden.
Was ri,· aksijns niet ten.
BAZAAR.
~
herhaalde
malen opgelegd,
OlD
Aanstaande
Zaterdog aal alhier een
...... r opg ...heveu tt' w orden ?
Werd
iedere opl ..ggillg
van
oIe..e helll8t;"lg bu~tje
gehouden
.. orden
ter Itij.
Diet in de ....gel door opp ... ""ip g". vlllg van de fondsen der C. J. V. en
volgd?
Koord.. <I... vorig.. bloei nw C. S. ".
Moge dit w"rk met 5uk:ae6
... ken n iot dad ..lik tl'M'!( n,I i..derl' op' bekroond worden.
heffing?
W aartoe
dien t "t ""rl ~kll
RIDES.
met al ziJIl voorbeelden finn, W 111t>11
:" a oon.. tamelik
I.n~e .tussenpooa,
daar g .....n nut uit wi l lrpkkPn?
Zal't
hadden II'IJ weder een hefllk {11gentjo.
loe"ft'i'rnf'mellt dan bhjven »xperimendat net. t pa! kwam voor bet geuaide
tenul ten koste van d" landbou .....r?
Wij hebben
H..t i, 'n feit, dat pr over de jtehele onder en boven de grond.
"ani
de
_Id
'n overproduk t ir- ", en dat hpt nn echter meer van node
ploegtijd i.. ten rolle .ang~bPOkwl,
_ken
naar ....11 buiteulandso
markt
iets beuselacht igs i s.
Daarom dient
SLECHTE TIJDEN.
men ~"" aandacht
nan dp Z .. -'. murkt
De markt VD: r kortom aUes i~ uns
te wij<H,n en ma •.t ....gpl ..n tr- n..men, om
in een
betreurenswaardiga
toeortaad.
hier pen ruimer markt 1(' Vf'rwerre!l. ?tien kao niets verkopen.
De boeren
Dear zijn rele k""in" dingen,
waarop Jatten met bun plaatsen overstokt ..an
DIet geullf1l gel..~ w ordt, .. aardoor de
vee en knnnen het niet Inrijtraken'
verkoop <an <IrIInk grot.-n<I.-eb belemd ....e ondervinding
doet elkeen op, ..~
m....d wordt;
zo h. I'. d,' invoer nn
weli beroep biJ ook is.
uijnzuur,
",~ardoor <lp v..rkoop vun
~SPEKTEUR.
D1~
mInder tI .. n 2,000 I"!lg~r. wijn"'JIl ,'erbt>IIrd wordt.
Heden .. erd de beer John Human
De wijnbouwer, die door de phyl. (Boy), . van Zoutri viOl', aangesteld als
loxera ter aarde geslagen wl'rd ('u tan. 8C~aaplD.pekteur
voor· het gehele du..
.. aggelend .aan het opst"An i8, heeft ~nkt Bredosdorp en Xapier.
Wij gOrt.
alweer tt· kampen,
niet
alleen mpt nen hem die post, maar wij versekeren
plagen. zoa!. de pl ....mopara .. itiooi .. hem, dat hij, als 't ware, op de kar
en IA>mJl"I,f'rs, mllar ook. mpt de dodt!'- aal DWeten wonen om &ijn plicht te
Ji.kale ,'an .lIe. de vijalltl ..like .....t~doen .
..,ng. Gel'n wond"r, d"t II. miJnheer de
Mijnh..er editeur,
u bij
voorhat
editeur, t.,ns
af'chuwt
t"g~n de ui:t- dankende .oor opname d_,
bUj:{ ik,
breidillg \'.11
ingHd ..n.

,e-

een

door

ë

de'Jo·beidsr...,.,....rt. van·

Dit

aangenomen
en -na • .,
voor bet vnlgmde
jw
IÓng 11Ien iajteen !la een
dank aan do ..oo.n~r.

(Vao oAze ko~dent.)
12

Mm

1906.

iNWONER.

Ik tw", enz.,

R. F. T.
Tulbagh,
11 llpi 1V08.

De t08staud op RobbeneiJaud.

~~

.
lI...n oo..ch,

St

12 Mei 1908.
Aan de Edileur.

.\aJl

ue

K. Eiland,
Edit-ellr.

8 Me. 19()8.

}{ijn'-'r,~WiJi,
n so goed sija
Mijnheer,
". De "'ijnboe ....n sijn Il
In uw ~
blad te plaatdaak vpnrhuldijl:d,
nil dat gij de zaak dem.ande
In <i<l blanken wijk l'o. 10 werd
".oor h..n in uw blad OOpleit hebt. Dat sen?
op df &w dezer _
ernstige 'Vergadeer iet5 gE'daan
mOPt wordptl,
om Pen
nng gebouden, Wdrop besloten werd
a1gem.",e
ondergang
te
voorkom"n.
het p>trler.....nt bij de
voIgande 86ssie
lijdt geen twij(l'1.
H"t i~ boog tijd,
de zo zwaar b&dat ooap l'E'gering
het
.... te pn ter w be"'<'gpn om OnB
van ~
harte u"me, wa t tie toe'Itond is, nillit pl'oefde lijden eo iijde_n
vengenoowd
eiland,
naar het. vut9alleen van duizend ..n VRn wijnboeren,
naar
een
en dlpgpn ..n, dIe onmiddellik
van hen land te .....rplaat8&n
.......r de bittere beker, die wij moeteJa
alhankelik
zijn, maar zelf. ook VRn
drlllk.eo, enigszio.s zoeter gemaakt zal
"eien onzer wijnkof"'l'll, die, voordat
worden door een gunstiger klitlllUlt
de ses q!Jilli~
aksijn. ''''rd
pluts van dat het .....&k wij "'iAl'
sOlIde
..n gewnde
bezigheden
bo;~
. ~il Hj~
inderdaad
SOla
Dese klagen vandAag ov!'r een
worden aanlike st-ihltml<1 in de hand ..!. Dit h..nlll- 10 delle pl\fat~'; da lo~n
door de UoordnngeDde West&nDert "'.iJ .aar, de ,,"oorden van wijlen de gedaan
beer l plllgtOIl, toen hij in le86 alk eo Ow.rt.&nwmden en w~ellll bet witte
Y'II61te lijden.
rokur"ur.gt.>IINaal pl ..ilt..
voor bet zalld lubbon de ogen
h dat~ene waanoede wij bezoebt I!ijn
""houd 'ru" de <>eli .billing bel88ting,
"'lUlrom on ..
d.e ""htPT
toch door d.. agitatie
'1'311 ",et rl'>Pds z.... u genoeg,
vel'8rgerd
w-eg6ll8
het
di .. tijd afgt>nomen
werd door de atem toestan~ ~.
khmMt alhierP
de~ volklI,
TOf'n zeid .. hij. onder aD- onguDlltll':"
Wij smek ..n niet om vrijheid of 1'er.
dere, volgl'n' zijn ..igeIl ...oorden, op~tekend
in hallSArd. dut hij e..n nk- 10>81"!l. maM ora .een kleine P,l-aat.. op
""n
II;root VlISt land, waar wIj tuinen
8lJIlS mail
1I'R.', ""
m....nde. dat de
k~~n(>O aanl~en
en bolDen planten.
wijnind",tri ... ,.~I t ... n shilling aksijns
nl~ ab 't war" IUln do poop.
kon . dr~g£'n, maar "'nt hij w~l Opt'II. W IJ I~
ten van de rijke, mom" wereld.
~hartig
Z.011
f"r~f"nn(\n wa". dat,
indit>n
gebeden WOreM>
0 vao bier ruUU' boven
men Pl'n aksijns van 3 of 4 .hilliop
verlossing
'l'3n dit ei~
11011
h"ffen op druiv ..hrand ..rrijn. zulk. I!_'O<.Ien 0111
I~nd. en wij geloveo. dat de Hemel""
de wijnindustri .. d.. <loo<I,t..ek zou toe\ ader on. nil Y.'ll ~rboren,
dool' mid.breng .. n.
del 'l'an het parlement
en de Ita.ta.
. lA ht,t dA.n tIP 'n·rwontl"..r~n.
als wij
...
""nell,
die
nu
oa.n
h~t
hoofd
van oos
alen. dM! <It' , ... ok"jll .•, di .. gedurendl!
land "0 volk p:e..wd
!lijn, die wij
de I~"t.'l.. jaren b'j"a "en millioen
aan d.. 'I<:hatki,t h....ft opgf'br8('bt, .1 len ,~bten ...0 eer toedragen.
getuIgen
01l7..e hartelike
dank
de ..... ,,·Iike distrikten
m.. t bun dor",m l'n zelf. tiP hoo(d,t ..01 tot aa,,' d.. Un 00 vel,:. vrieDden toe Kaaplltad. die
oo..lut<'n h6bbEou o~
uak ter harte
woriel doet k". ijne" ?
.
te n..m.e.n.
Ik
boop,
d. t zij onder.
Laat mij u nog aan h..t volgl'ode
zullen
worden
dool' de '!'eIe
herinn ......n. LI 18l'!6 \T1lS l'r ..en voor stl'und
die in bet verled.0n JUl t'eel
dio tij" lIog al ong~hoord t .. kort in de vrienden
en dat hllD
""batk"l
~a!l £'23.'\,000, dal op de (!>pn I"oor on, jtP<iun hebben
\l'erk rijkelik zal beIoónd worden,
at ander .. wijs" mOMt glluekt
worden,
Bij 1'OOrbaat dankende voor de 'fieren tooh I>lltfermdeu dl' n>rtl'genwoordi.
..¥n de. folks &ieb OV.,r de wijnboer Ioood .. pla.t.m1illlte, v-et'bIijf ik
en nam ..n ze .le aksijns rall e~n 31U1·
De u'It'eeu.,
ling ",,"...,1 Rf. niNtegellstaande
hAl
F. LANGE.
mini .•teri .. van die tijd er .terk voor
'''-r-r-" .
~,ló; ,..
ijverd ... 1"" ... Ifs wild ... dat de nk.ijllS
.. an étln
tut tWeE." sbilling_
..erhoogd
moest ~·ord"".
G. J. KRlGE.

r.

al:

"'J

-

..

--==
GETIJTAFEL.

-

'" ,

!.A.I'ILBllI, DI,

1,!»1.

Een plan.
Montajtu.
12 Mpl 1908.

Aan d.. t2ditPllr.

lil;:t::"IEL ml
lIft.11ll. IIZ,

