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Telegramad,e. : lO MANDATE."

VENDUTIE
VAN PRACHTIGE ,

VEE- en ZAAI PLAATSEN,

VOOI' tie AcJm1Jd8tratte Tall eD.
overle4eD.e PuIoD.en, .AtweilS8'ea
kute1U'8D., .A4reD.teD., .0000torma
De be1~ Tall J[apl$aal OD.der
goed, eu.z.
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DE oodergeiekend~ daartoe behoorlik gemachbad door de Exe-
'kuteur Testamentair in de Boedel "lW wijlen PIETER HENDRI~
BREDEN liMP, zal op

DONDERDAG, de 2de JULIE 1908,
OP DE PL.AATS

GROOT CONSTANTIA, In het Distrikt HOOPSTAD,
Des mo~gem om Il uur, precies, publiek verkopea :-



JOIODS HOOIlrsCHOOL, . M4eUnf.,---STELLENBOSCH.

BENODIGD

HUWti.IXSBJlB.IOHT.
VAN ZYL--OOETZE!!--Hat hu ...

lik 1'1m J. D. 1'1m Zyl (Porterrille) met
de weduwe D. Á. Coetzee, (Mie1tIof
KuteeI, DiaUikt VaD.RobijUldorp), "GIld
plaata te VaD RhijUldorp, op U ¥ei,
19C1!.

O<>elpota,
P.K. Nie_ R.t,

~. Van Rbijnadorp. ',~.''
,0 -'II •. -G
'l.·U •

.l'::':':::

~
: :
• 5
• 6

6 ...

IN MEMORIAM.
6 • ,'I
~ .
I : ~
J " ,41 • 4 •

61 " ,
'I • I

, VAN ML-In llefdovoUe beriDU.riag
.... u OIW! broeder Pieter Amoldua ~.D
.Aa, overledeu D,Z.W. AJrika, op de
31st.. Mei, 1906, iu de oaticrdom nu
22 ja ren.

De treurende broeden eu nlter,
ll. H. VAS AS.
Z. H. VAS AB.
A.'\SIE VAS AS.

S ...el] e nd am,
28 Vei, 19C1!.

ALLI.RLEJ.

OEVRAAGD oen oppaaaeDd ea faf,.
lMDlik PeDOOD ala klerk in eeD al,.
mene haudelaar. besigheid. Vermeld
aalarie verlaugd, en send getoigllChrif-
ten BAlI H. Brink, Villiendorp, Cal ....
don.

Schoolraad, Willowmore.

BENODIGD.
O~DERWIJZER, Europeaan,

EBN Gecert.ificeerde Onderwij- gecertificeerd, ongehuwd, vcor
sert!8 Toor de A3 School te Zoe- de W olvepoort A3 School.
teoda1nley, 9 mijlen nn Vonde- Salaris, £100 Jlf"r jaar. Hol-
liDg Siding. lands vereist. Werkzaamheden

Hollands een vereiste en Muziek te beginnen met het Julie
(Pianoforte) een aanbeveling. Sala- Kwartaal. Men doe aanzoek
ria, £70, met rrij logies. tot de 2lste Junie aanstaan-

Applibtilll, slecbts- van Europe- de, met Kopieën van Getuig-
een met. L>pieën nu Certi.fikateo schriften, aan de Sekretaris,
en Getuigsc.hri.fien, moeten worden Schoolraad, Springbokfontein,
gerich\ lAD de heer A. H. de Vriea, Namakwaland.
Zoeteodalavley, P. Ka VondeliDg, _
Willowmore, niet later dail Zaterdag
20 1uoie a.s.

Plichten te worden aanvaard op
de 13Je Julie Lil.

GEVRAAGD, voor de Zand·
vliet A!j School, een Assistl'nt
Onderwijzer(es). Sulanis, £1;0
per jaar. Werkzaamheden te be-
ginnen op dl" l3de Julif', 01 op
het laatste, op de êde September

EEN Gecertificeerde Onderwij- 1908.
ser(ea) voor de Private Plaa*- Applikaties, vergezeld van 'Ko-
School, Kli_pkraal. Afd. Col.berg. pieën van Getuigschriften, enz.,
tegeo een Salaril van L60 per jaar jmllen door de Sekretaris van de
met vrij logies en inwoning. School Kommissie, de heer D. J.

Werbumheden een unt1Ulg' te de Wet, Zandvliet, ontvangen
aemen bij he\ begin van het 1ulie worden tot Maandag, de 15de
1998 kwartaal, en onderwijs te' Junie, 1908, waarin de leeftijd en
worden gegeven in Hollands en de tegenwoordige betrekking vanEDl!!:i de applikant vermeld moeten wor-
_ Ap'plibtieën, metA&c1uif1eD van den.
Certifibtell en Getuigechriften,
moeten de ondergetekende bereiken
niet later dan de 19de Junie 1to8.

10HS. A. VAN DER LINDE,
Sekre1&rie,

Schoolraad Coleaberg
( Afdeling.)

C. H. GROY&,
Sekretaris.

Zand vliet A3 School.

Willowmore,
16 Mei 1908.

BENODIGD V.Koplng vand. ~acht van
d.Tol In Mitchell'. h ..

voo.I008-1800.
~

DE ondergetekeude s.l te koop
doen aanbiedeo per publieke TeiliD«
op de 8toep van de .publieb
Kantoreo, eer..

OP

BASIL JO~ES,
Agerende Sekretaris.

Schoolraad Kantoor,
Robertson, 29 Mei 19M.

Coleaberg,
27 .Mei 1908.

APPLlKA TIES, met Celti1i·
katen en Getuigschriften van goed
gedrag, voor de betreklring van
Auiateote in de AI School, Tul-
'-Bb, worden genaagd, en moeten
Ds. VA.lf AARDB, Sekretaris, School
Kommi88ie. bereiken niet later dan
22 1unie 1908.

Verei8te ; Kennis van Hollands
en Engelli. Ook van Kindergarten
een aanbeveling.

Werkzaambeden \e beginnen met
he\ Julie Kwartaal.

Salaris £96 per jur.

Laingsburg lunlclp&lltell
KIEZERS LIJST YOOR 1808.

carnarvon Schoolraa.d.

-Lucerne, ""'."_1 WurseJ, Sweed.. KENNISGEVING _geachiedt
.......... '" .., bij dese, in termen van sektie 82

enL; Groente- en Bloemezaden. van Akte 45 van 1882, dM de Kie-
De Nieuwe Seisoeu -Yoorraad _en Lijd "oor het Jaar 1908, YOl-

jniat ontvangen. Bij een billike tooÏd is. en teil MlIDlCipale ~tore,
proef zullen deze Zaden ane vol- ter. ~~e al JiggeD (gedunade Afdf'lingsT3ad Kantoor,
doening geven. beaigbeida uren) voor een tijdperk Malmesbury, 29 Mei 1908.

,.. . van zeven dageo "auf Vrijdag de
..nOOle Sterke Gua .... Bomen ia 5ele Junie 1908. •

Blikkeo, vele van ledragen vruchten. Een Hot, ter ov~ en be- lontagn Innicipaliteil
AWltraliese Myrtle Planten voor sliuing van aUe objekti. eo UIl.

haagomheiningen. spraken, .al ~ea WOl'dea in Klu.... LIJ" voor1_.
Rozen, een prAchtige verzameling tet MunicipU~ ~toort ~ ---

nu ed. urg, op D~, de 16de llUUe, KENNISGEVING geechiedt bij' PA.8PALUM GRAS PLAN-
~ft. . .. aann, des voomuddag. om 10 uur. dese, ·~·~en van 8ebie 3i TBN, 71' ~ 1,000 (grote hoe-

AnJe~,~U1bnUDtendepartiJ, Op Jut, w. ~o. 45 VaD 1882, ~t VaD "eelh~ ~). geleYerd te
tegen I 6~ 10/-, 15/-.per dOL $ J. G. BORCHE&D8, ~~ ~ijd 'VOOrliet ~aar 1908, H~ S.tioa.

Camelliaa en Aubu, enz., enz. 8tadak1erk. voltooid Ja, en ten Municipale Eau. J•.P. ALANT,
MtmiciraJe Kantoor, tore ter inuge zalligpn -yoor een Molen Straat,

Laingsburg, tijdperk van Zeveil ilagu, vanaf Paarl.
30 Mei 1908. Maand.g, de late Junie 1908.

EeD Hof ter v= van ob-

TE KOOP zal t.;..~u~w~

Geokuleerde ~ en Dinsdag, de .9d_e Junie 1908, te 10 AL. LERLU .eoort.ea. r 0"'" .......aJ--_.2 pi aur 'I v~ te __ LaL__ 0- e-
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<!J IIrv ........ _ l!!IIleUe_ ·t IeIIlGell bomen ëD v~ __ eDt.l.aoo geokltu-
® ' RELIEF ® (vrij ftJl iDsekten), tegen billib Op laat, leerde leaaOaD, :::::tru.e, en andere
® . - - ® pril" hij de alombekende eiVws boom. • L
® . STEMPELMAKERS e k 1.. J. G. LINTJ:. E.~ .cilnabij' lOCIIieD, ~ • ·~e prijzen,® ; _ • ® wc.. er,

~ ; Van de sandt' de VUlleN _.._ ® .lIuniéipUl....~. •
S· _ ....... t .... _.. ~ .~, ._

.v®j®®®®®®®®®®®®®®®®®e W4iillil*'OiD. JO .:Mer'l.. ..

w. N~rnm KU.YB,.
Civiele Komm'lMN.

Kantoor ftI:l de
Civiele kommj_ria,

Clanwilliam,
17 Mei rsoa,

(
JOS. FOURIE,

Sekretaris.
Schoolraad Kantoor,

Tulbagh,
29 Mei 1908.

Onderwijzel'(e.) Benodigd
voo. de P.B. School te

Zeekoegat.

trE KOOP

EEN gecertificeerde onlerwi j.
zer(8lI) voor bovengemelde school.
Grondi,te ken nie van Enllel8 en
Hollands wordt vereist, Muziek
een sterke aanbeveling. Werk·
zaamheden te beginnen met "
Julie kwartaal S.laris £00 p.a.
en logies. Doe dadelik aanzoek:
bij

CHAS. AYRES,
D. IUJse Zud"",. r n .'o.mlst,

• KAAPSTAD.

frE KOOE

J. H. v. HEERDEN,
Zeekoegat,

P. K. &et} nest,
Carnarvon.

Iantoor VIlD de Sch80lma i,
Carnarvon,
29 Mei 1908.
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VERENIGD \. .'

De Winkeliers Prijzen zullen
I.lJegekend worden aan de Klein-
handt'laus, wier DameD op de drieK h' d' d Wij hebben onlanga door geheel
uepons vene Ijnen, le e pre-I Zu.id-Mrika keurige ontwprpen ge-

[Iller toekenningen behalen. ïllustre"r<.le boekllk"na, pee ~ roud·
AI wat gj wl doen hebt OK g_'nden (__ aan .ra PrW1t Brief·

D .' !r.uJ'ten gebt!ilh1. zijn) die de guchiede-
.EEL TE NEMEN ID deze nit! nn ''NECTAR';Thee ftrhalen,
Kompetitie is om bovengenoemde I unaf de tlu,'etuin totdat ziJ de handen
K ." -II . "an' de "erlmliker in de "elbekende
O€poo .0 te lil! en en met tIen. Pakketten .n Blikbn bereikl.

V'vrstulKen van de .. spoaT" I Enige bw.houder of huiaboodater,
!:ll~arette Pakket op de poet te ° die nog niut een nn deze boeblnmsd mogen ontl'llngen h.,bben, wordt beleefd
"eu aao ,enooht. om ou een brielkaart te dien

eIf.be toe te lenden, .. u.naa een
II SPORT" CIW[nES, _pJ_'-1'1'ij toegMOnde. ..I

Kloet Itr.. t U. 1M,_td. lFOrden MIl Mt opgegeTen Mlr..

Deze Kompetitie opent oDlDid-
,lellik, en zal op de 3l.te Julie,
&anstaande, sluiten.

Brengt
UwStemnit!
Zijt

DeVervaardi2'ers
van

"SPORT"
SIGARETTEN

\'dD::;en de algemene opinie
.ver dez e belangrijke zaak te
~ ..,rnt'men en bieden aan

en Honderd Poad Starllnl

£100-IN KONTANTEPR.Jl""

AI wat gij te doen hebt 18 om

IHogeooemde vraag op het 'Vol-

-nde Koepon te beautwoorden met

uij JA of NEEN, en een op·
Lve te doen van de meerder-
,1 J van stemmen ten gunste
n uw opinie.

De totale stemming ten gun-
~ va n. of el' tegep., word t niet
m~1st Al wat g1j moet ver-
alden. ls dool' welk aantal
emmen de "Ja" of •. Neen"
I a ndl!l'e z \], overtreft'dn. •

II' SPO RT" IIlar'"I. Ilepa•.
ZIJ! GIJ TEN GL'~STE ljAN

':1 VEIEIIII ZUID-IFRIU?
, .. , .

Ik ber a.Hu dat de llleertierueid ten

!.Il~tc ""4D urijn op inie zil ~iJlI

I~:~:~:::::::::::::::::::::::...: ::::::::::::
\ 'J~ .. , '. , ••••• , ••••••••••••.••••••• , ••••••••••

Je toekenningen zullen overeen-
ko\stig de populaire 8tem, bere-
!red door de ontvangen koepons,
gcaao worden.

Iet Mluit van de Direkteuren
lAltioaal zijD.

)m in deze Kompetitie deel te
Dalen vu 1 het bovengenoemde
K. POD in zoals aangetoond. en doe
b:t op te post aan ons gericht met
'I) 'óóratukken van de "SPORT"
Sigu-etten P~kketten.
!nig until] 'Voorzeggi"lgen kun-

Gcn door individuële medt!dingers
ogl1:onden worden. Het boven-
geOJemde KOI.lpoo kan door mede-
JlOrers gekopieërd worden. die een
aa01al voorzeggingen wt;nS8D in te
enlen.
Al wat 'Vereist wordt, is om tien

l:.óntukken van de h SPORT"
SI 0 A.RETTE Pak ket bij
elke 700rzegging op te zenden.

" SPORT"
SIGARETTEN
zijn overal verJo1jgbaar

3d. PEl PAllET fil 10.
Kontanta Prijzen tan bedrage van
£100

wilen toegekend worden als volgt:-

.\leest nabij zijnde korrekte
opgaaf ••• •.. . .• £&0

De dAarop 'Volgende .. , ... 116
do. do.... .., II

Twintig Kon80latie Prijzen van
i. 1 aan de 20 daarop volgende 120 .
I,te Winkeliers Prijs ... 16
~Je do. do. . .. 13
.\Je do. ...12do.

EEN

YERSTANBIGEI.

Y~unur V.ur Jl..

BBTÉR
:s:a:l.. .. n..O

u gl"01ldae w~w.nootta,ad getllpt:
;worden per jaar 'ongel7-eer 1,400 boor-
gaten gelllaakt OlD dit betreklr.eHk
vl.ldle oudergrondae water te bereiJ,,~n~
):1' .ii. bijna 'geen ·t"ijfel aan, dat e6

. diép onder do ,Kmoo ,n de andere
d~(1 !'t.relren een rijke vóorr .. d wa-
ter in de loop der eeuwen verzameld
i8. De regering moet cw verschillende
pliU1Ul&U diepe bóorgaten makbn om
de boer aan te tonen .wur w1 op ~elke
diepte .hrj een kostbare voorr,a,ad water
kán krijgen. Op die wijze kan hét: de-
partom-cnt kQfltbare inform~tie; ~Jw.
men, eu daardoor de landbouwbovul-
killg nu gl;Ote dienst djn. Di! &anbe-
veling der t)eambte.o is dus om dir~kte
staatshulp af t.é schaffen en I1p ihdi-

wijZ<l de "':eg aan te to1100 w...,-·
lauga de diepe ondergrondse water-
voorraad bereikt en diensW>aar ge-
maakt kau worden. Dit werk kan
moeilik gedaaa worden door. . private
onderneming, daar er een te gróot ele-
ment van enzekerheid I ~n ",rbonden
is. Do Sta'at kan bet 't beat onderno-
men ala die over de nodige !fond8en
kan beschikken.

v....r elke ..~ i!el) t;re~Bdin"U;,·JII:Id""1~W'lIlI4•• £J-noiIm.
OOIt :..u11~ ~,dit, 'IltJt ve",
N1g~' ~ ~k klll;tnin"~a.:
Rn nri ~ kÓl!'ceuie6, ,~1lAU' w,g_ódn
eau liijn ~-urd!ln,. (~nget;w.ij(ela:bet
verUq·fta ~ ."oo1'mcht· . .
Doch iedeJ'tlOn, die bekend ÏAl met 'dI!
~nd vall._kén. el')(~m,t dat·~
lJiut 4-uUe1'8~an. Blit velvoor ore, de
I;ijoeu ~II, aaomerlrelik VflnlJánderU._ en
~et d~t :iS verpl:ioo.t daarin';';
~ rekepiqg te houdén; 1J~nt de'· cint.-
~iejl worden, nunder n\indér,
eD de w.ven \llOllteu .. (Jpk
I\·ordén. Een ~Ite ",.n
op de ~poon~uld -WONt ' • ..,.,._". •
uit de ~mOl1e lacn4skas,' e~ daarOtn Jija,oOJooll.
;8 bet. niet· nE8l"'" dan biHik dat de' 1Ajngr:l\lDltiM~ .• ,II'di~
kOlulesates over de 8poorweSen V<)ól!
min®r algemool1. zullen ,.jin dan' tot
hiOl'lloe .oot geval is geweest.
Ul~ 'berichte",. die ons vau

tiji bóI!'6iket., blijkt ook, i!.lt de dn-
dacbt tans _r !iOberp' oop"ald wQrdt
bij de ;i.Q\\-endige admini.tr.itie v,n
liet. apoorwegdepi!.rtelOOn_t; met, ~.oog
op de meest. ekouqmieee regeling,
""urbij' echter de oJPOOf""egen niets
aan doagelikbeid ('Il deugdelilclwid ver·
liezen. Do M,iddel.landso lijn b....
heeft ondet toez.icht van drie ingt:>-· \JIlIIRJ_r,
nieuh gestun, elktlt'n met een abon-
derlik distrikt. tDO ".MidJ.md News"

tIlns mede, dot con van de drie
distri1den zal worden aJgeliChaft, dat
de Gnwam ..tad t.llklijn en de!ij;n
t.ulillCn Alioodale -en Kookhuis bij oot
Port Elizabeth distrikt zullen gevoegd
worden en dat de lijn -:an .KoOk:huis
naar Do AnI' 'hct andere distrUtt zal
V:onrum. Onze tijdgoobot heelt nieu
in te brengen tegen de besuiniging,
doch pleit er ijterk voor. ds.t de dis.
tri·kt!iingenieur VIUl de Kookhuis-Do
.\ar soktte gestationeerd :r.ttI blijven te
Crado(,k, op grond dat het veel beter
ia bet hoofdkautoor van de ing.mieUJ'
gevestigd te .hebben in een t>tIld dan
in een plattewnda dorpje lang. de
lijn. Ilij meent, dat gen00lll10 sektie
~en~ V4JI uit Cradock als van uit
Nallwpoort geanminÏ<iueerd Un wor-
den ell da.t de kosten évenvoel zuilen
bedragen. Y oorts toont hij &an, dat
de beambten en hun geullnen te era-
dock de voorroohton van een "tad mot
ha •.r goedê opvoedings- en sndere- in-
richtingen !wonen f!l8Pieten. Er wordt
dus in ern!OtijlJ&O\-erw~ng gegeven of
bot niet. wenseli\er ill het Na.uwpc»l"t
ka.u~oor te sluiten ..n dat te Cradock
te. ooboudeu.

• •

De :&owone maulldeliklie nirgadering
van de ~¥pse Rfdelingllrnad wordt
11I.elen morgen om 10 uur geboUden.
Wij vrrnemen, dat de hew Mtlttben
Mt eer~te d!oel ",a.n Mj» ruorlltel v,.,n
,-erleden Woensd ..g andermll8l Zltl
voersterJen.

-

--:.:--
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BETER«»lP__ I
tegen eeD Laqm Pr;;; dail iedere
uden firma in Zoicl-.Afrib.

8cAriiJ mn KatalDqtu.
. KOlT8lponcleDt.ie Genaagd.

Barter en ZIJlen,
ADDEBLEYSTRAA.T 128,

KAAPSTAD-

Opvo"_ ftD wij(eD a.....
P. li.BoeDlon. ..

A J..J..E RL.I.

oe Inter-koloD1ale 'Baad. met
DlHl'.

lJ)e Inter-kolouiale Raad weJd iu
J.9OO in't leven geroepen .om de hoge
1wmm.isllaris met .u:lvies' te dienen
aangaande de "}XIOrweg&n en dien-
derlllu,:ht ·VB.n de 1'ra nsvaal' oli Oren-
gia en en ige a nden. .wJr.p1l,' gemeen
ann de twee nieUwe kolcnieën, Van
tijd tot t,ijd 'werden de kon..,iltrutie en
funkties van de raad enipzins g~j.
zigd. o)l.ot de toekenning vab verant-
woordelik 'bcortllur \1'egen de ..... in-
geil VBU do tWt!(J nieuwe kolonieiln i.
der h<-'I. recht om kenni6 te geven dat
do lnter·koloniale 1taa:d lUL 6 IIDlanden
rou ophouden to btlHt,lUIu. -Vln.ru.
recht '_rd dadelik gebruik gemaakt.
Iedere kolonie heeft nu lUiar eigen
politaemacht, Een lichaam als de' 111'
toer-koloni&1e Raad bn ~nnloplik be-
staan waar er twee zelfregerende Il&-
lonieen zijn. Zoo.I8 re..ds in onze vo-
lige uitgtlaf werd medagedeeld houdt
bij heden op te bestaan, De ~egerin-
gen der Transva~ en Osangia bebben
edlter 0C11 regeling getroffen voor Il..
t<J<UOllU;tigO werking ell admini!.tratie
V'Iln'de C. Z, .\, Spoorwegeu 0.18 eeu
,·.mmigP .tt·I..,j. De regeling maakt
mede voouiening voor de bebaorUko
verde.ling ,'an bot l'it!lendom en de 1'er'
plir-ht ingeu ten opzichte van pensioo-
nen, enz,. oven!CnBc:OlIllSt.ig de dl'lflx--
treffend .. bepalingen 'in de grondwet
'-un de aÏQou,We kolonioën. \' an van·

OO&g ill <le J nter-I"oloniale !tand du..
niet meer. :\'iomand zal ovel' deze ge-
oourtonis' tranen storten. Zijn h&-
.taan was ,-on anomalie, ons herinne-
",nd aan de ongef\'"en<ote toestanden
vnn de nu voorbij zijnde jal'en. Zuid·
.\frika "'''list vcren4;cl te worden,
doch niet "I' <:-en' \\'ijoo ..I. du Inter·
kokmiuJe !Wad Oraugi .. met de TrllJ1l!-
vaal poogde t.e :erenigen.

L. J. DRDIFF, IJtIclll,
IHUI.£1ITU1T til. UAPlTAI. '

lE •• EI 'OIDEI IUTIIID£III~~.

\

lUIm fwt \"(lOrt.OU,r , toondtl DUn, da t
...,. ondel' Je gJ'(1IId eeU rijke voorrand.

DE

ONS T,AND.
'DI:\'8D.\O, 2 JC\JE, 1908.

Ondergrondse water-
voorraad.

In h,t,t P"" v...rsoheneu rapport van
de Iwofwlll!l'mieur va n publiek e wer·
ken onl{ HlOï vindt men eeu heel in-
t(~n"Ss.Hlt árt ikel over 't boren voor

'''lit"r. wa;1rin het vN'Slag van de heer
B. W. Hrrso, d.. inspeswur vau wa-

u-rborr,u, i. opgenolllen. Het depa r-
tement van wlltA'rborNJ. al~ onderdeel
,"IU_" b.et. d<>lWll·t<'IHent. va n p"blie~
wor-keu, d"b.-t,·keut "an 1~. "';C(!.el·t
di" tijd hoofL de rt.gering d" "bm vun
.1;-1,;12,000 1.J<tstced"uu Ut' O'IIt...nkkehng
"UD de in<lu-tt.-i" v"n wawrb"r(' ... t:ersl
ulIUcrnam de r<,#,rinlo( h..t w('rk lIClf,
dodI 1",l;(>r ......rd het subsidie std..,1
il~, ..",rU. Jh·t work w,,,,d ,'an toen
af mtl<>stal uitgevoerd door l}ri"Dt.e
knntr<>kttoul">. Bijna al hd '...·rk werd
.....rl(.J.·JI )lIar IJI".!.. r dit .tel",,1 gl>cl"an.
In .J ulio l!XJ7 \H'rd (.kl g<Je'\'I:\rnemcnUi

subsH.!il"' n ..nui Utll.'n.t \"au Ss. :tnt &so
p"r ",.et. OJ>;31 D.·c'.'llIbt·r 1.1. war"n
lO:.! _}untr:.kteur; btlilig met boren ('JI
gl._cJUJ't.nd<,hel ja,;.u werde.. lJ2i lippli-

,
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De adm.1n1atrat1e van de
Brandz1elr.tewe\.

op de 25ste Mei werd te BUJ'gerll- u.... ~ wordt h_ dt IHOID'"
dorp ('6n pu blieu vergadoring gehon. lillltailllJoGlt. dt "Keoilworda O.tIe," "",
den, .. aarop O.a. het 'VVlgende oo.luit Di_"" mall; Ml mora-

rd
te , .1Il',.. foIll... "8u;-" ...

we genomen: -"Deze vergad.ring ..., .... '" "ertrtkba. • -.
van inwoners van het dietrik.t .\Ibelt,
vernotn{'n hebbende dat. 0111 de Brand-
ziekt.ewet goedkoper te administreren.

"''''' t.;lllS ,'oor vee- en tllindoelt'inden er een plan bêstaat 0111 van de lokale:
II); miljoen gallon>; ..-.. ter pt'f~. inspekteUl1l af te lIC'haffen en de hoofd-

en ..88iatent hoofdinspek.teUJ'8 aan te
. houden) protesteert biertegen, aange-
~ien hoofd. en IlSIistent boofdiruspek-
teuTS geheel onnodig zijn, en beveelt
aan, dat de akte door de brandzi_te-
.,OO .. n, direkt onder de minister vaD

onder nwer appUlu.nten kali ,,'ord ..n londboll'w, geadministreerd zal "orden
rerdreid. i.Met d.. hulp d..r r'-?fing is BIet behulp vlln lokale iD.8pekteuJ'B,

wnu deze nodig geacht mogeu wor-
dell," Deze resolutie li'erd per telegram
aan bet landbouw-deparillment med.
geru.eld. In de jongste Ill\gave doelt
"De Stem" mede, dat het volgende
antwoord ontvangen werd van de mi-
nist.er \'1111 landbou,,-; --·"Het plan vab

't goovl'rnellltout is, d.· bcandmekttowet

,,-a.(J'f is eli hoe IIwn daarbij .komen lli~t alleen goedkoper maar ook beter
kan. 'De bwdbouw.!r W'lOt nu de wa ...r. tI' administreren. Inspektours zu~I»ll

in de toekomst meer naar bliu eigt..z~
d.. n.n boo'1!).t..'n. iPJ,ivat.e personNI g(l('dvindl.n houderen, door lUinder tijd
cu m'Ults<'happijen hebben Iwt werk !lUll voorzichtige boeren te tA-sieillu eu
on<;krnoluen ,on doen h(·t op IJ(.vredi· m...er aan r,orgeloze. Ook ~ullcn iDJIp',k'
geilde wijw. Ik vraag dlJ(!(. •.jeh du. tf'\U'S beslIlette schapen pt'r brief ond61'
\'oor. of d•. rcgtlring niet g'<"rec.·b~iJl1Iorder plaatsen ..n daarbij v<-'OI tijd uit·
is, tans l'eU eindo tt: n}.;lken aan h••t sparen. Deze ""raud"ringen laten tóe,
sllb~idie ,kh ...1. dat een inspekteur van 't Albert distrikt

"'eggenomeu kan worden' zonder
nadool met betrekking tQt ue uitroei·
ing ""II branclziekte en zijD, "iet-
tegensta.8llde de verandering van in-
spekteUR, in de' ricbting door de ver·
gadering ,·erlangd. ~ veranderingen
door de v"rgadering geraden; vereillOn
t'On nieuwe wet en sullen l:.t<lr in
ov",,"-eging genoDle}l worden."

Tijd"ns dl' jongste zitting v.'t:1
parlement ~..i de ed. he>er ~{aJan in
HogerbuUl, dat bij zou ~rncbtan Je
kOllten VD n de Brandziekte,."t te ver-
minderen. lIi; ~de t.ólVIIJW mede, dlat
er in het begin ,..n Kei e.:11 konferen-
tie' nn ts.iatent brandaiekte 11ll!pCk·
teur. te be Aar .ou worden' phCl~dlltrl
OlD IdTiea te geven oYer Je 'Vraa& <1
welke wijze be1;uiuigd kon ",orde'l on·IIlpc!lI.,,~,
der de bestaande we'. U"t boV\"D-

staande antwoore nn de minilil.cr 1'811l§~~§~~~f,~~~~~~~it~i~~~~~!~~~~ilillaudbouw ~ .,aa$ehijnh" iu o,e1'"n-
atemming lIlot d. beehuwn ~p Je 10"
noemde -konfe1'eot:ie ,euuin(·i1. De f~

solutie te Burger,dorp utlScn .. "n ~
in de geelt vaD do Beaufort '\VCI\ M:
Muiten. Deze ~n. bet ..ekldng cp
veranderingou in, de wel N.f. ...Ikt
verandl!rin4.'t:n alleen door ~t PJ ....
_nt s~t kwlll.ll1 worden. De mi·
ni.tef> van IIIJldJ>!lu,.. Ji~.! cla$. ."
"1lIwr in ovenr~1Ii jWjJea'~!'
geno_r" I. op ~t; .,nlllik il )l'ij
.plicltt de lIIetj'" • nll·... t•
te I

ka Ut.ell bt....lil'1ll1, ..oor I\' ie 1,:liZ boor-
gaten (!lI!lILJiukt"",dt·n. \'au dut ge·
lul. werden 1,H~) OIt't sukses bekroond.
T(JUU~ll "','en,," ,JJ <JH'" de 384 n.=l·
J""n /~Il"",, "·lIt ..r I'er dil!;. .\Is ge-
volg ,'un bet bt}l'<,n onder dit I!wltiel
g<'dllreJld .. de a}gelopt'n -1 jaar, h,oeft

De vennin®ring II'1In d" sub.idi" lleeft
h'(.t aaoMl "wbka.nt ...o niet doen ver·
minderen. ik l..oer RITIlÓ owent, dat

Do polit.iekonsta.1K'1 Sto.....rt. (Ue ol>
'Ilemelvaartsaag bij de lU'l'l.'IIt.tie VaD
eeo Am.erikuan80 neger door een J'()o

"oIver~dlOt iu 't hoofd werd St''''ond,
gut goed vooruit.

d" st.1utstot>lajl,(· andenllaA1 vermin-
derd ku.n worden, ""da.t d,' .tJaabbulp

de wawrboorindu8t,ri.c nlr'al np zo ~-
vas1.(, basis g£'pla.1t.c., dat d" in.'pek.
tellr \'u.n 'boren llI""nt, .lllt al mot- boor-
..."rk '-001'4 o,·crge-Ia.wn ka u worden
aan pri ..a,U- {)Ilderllollling. - De staat

Do lR~p"'kteur ran publiek,' w",ken
wijst .,rop, d.at in gun. I vall gelwel
pr;,..,wt>t- ondt!ml'm.ing<!'u h..t w..rk steeds
aann ... rk.elik mind,·r IkOit (Ian w8nrwcr

Daa~ie Lala, een Indiese schoonma..
k6, stOnd. Z&wrdagDWl'Igen voor .de
boel' Il. O. 8IIdnaU, r.m.\ in bet Wood-
.took politiehof t-ch11ldigd. een 8-
jarig lOOt&je,. ie O~1'atory, te ~
bon aangerand. Ilij had de. kfei'ne bij
de ann gegrttpen en op &.ijn ko}e p-
uoldteti. en gek'tiiIt. De m.i~r .. t
achtte de aanranding bOwel5eu eb' Yer·
oordeelde 'beI!chuldigde ti]t li JIlaandea
ha.rdepa4. ; .

NEeTAR BOEKJES.
~"t dnor •·.. 11 kOlltr"kteur gedaan """dt
l'~. de Staat subsidie geeft, D.. \'er·
milld"rill>: van de subsidie b~tt de
aaU\-Tua-g Oftl "~at(·rbor('n niet vermin-
dl.rd, "~~r is goen twijfel aan/, wgt de
In~..nh!llr "an publieke werkeII, "dat
voor ht't ge''' ..... ~verk lllPCr betaald
is. door d,' boer ...n de regering, dan
bt<boord,o te gcs<-hioden." TIXh ill bet
geld goed belJwoJ gewordeu, als men
de f('Sultaten in aanmerking neemt.
Hij Bloont, dut indieu ,b(·~ 8ubeidier
swlsel oi"t geboei wordt opgeheven, 't
bedra;; "an de subsidie net ~oot ge-
n"",!! moet zijn om de· indUlltrie bil-
ike oosdlCrming toe gon", dooh geen
gelegenheid om van de regulaties 1Ilis-
bruik tt, mnken. Wellicbt .on het bot

._
~ijn, dat de regering .Ueen in

gOlvallen aube.idie ve-rleent, waar
liet boreu met geon suUea bekroond
is. ° lJldi"n er good .... wr gevonden
wordt, dan wordt de waarde nn het
eigendom 'Mar wdallig ®Ot "ermeer~
d"nI., allt dil eig~naar WI'l dil boor-
~ ~I. bJ} .draiqa.·

The United Tobaeco Cos. (South) ·lc!RTIOR, !HIII cl. CO.
BEPERKT. '

KAAPSTAD.
II SPORT" SIGARETTEN liJn

overal v.rkPlJgb •• " I(AAP.T~" •
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LAaDBOU' EI 'E(TEELT.
De PalU'1Boere~ ve~

De rn".n' !o·I,k... v .. rgaderilllJ ?1ul
j'aa [ &.. re n \ "r.,"gWg .erd
:Jj ~tt'l .,:.II\)1l,!t>o 111 het, 8tadhuil te
ppr' ." ,. rd ~O(,d bljgew~d. Oae"
.,..ef l' It."!' u VoI'N'D 3JlJl.ea11J Y'OOI'Da--
~!i ~ri\\,1 h( ·n li, terwijl de heer c..
:-!bj'" ' hl' 4,1(\ (. k. eo r.m., iD de

't,:!, ;l,~~ 1.~I•.n Dr ie Dleowe leden
_I ... " ",,,,.,, e-n de heren S. G.
H ,,"'" ~ P ti, de Villien,
lo'"' I ' Il..n H"uf'f, L.W.V., "oor
!.tot. ) In' I I ..,.j 'lll!, ~,·nomlneeT<l.

t"l".l(""")r.: vnwhh\ll In antwoord op
unt ... , I 1t~. Il ~edlUln door de • .,.
r~", • '" t d.· "I~mene ~s.tuurder
u" 1\ " 1''"0' .... 1('11, dat hiJ matluk-
!Jd ' _ \ I Il \ oor het be ....kenen

.,II"J"lan.·n·n bij bet be-
.rn k~lk voor hPmestinpdoel-

\.\ r "f \ an t't-Il IIJD, over welke
t 1~:lJn-t ..1.f\even van mcbt

• " ' ',r dat he t depart.ement~>f~,... , .. dl' h...t ogenblik enige ver ..
• 'K,"!ll de vracht Tan lege

\ Kt' 'fOn.ouden worden ~m
',. II', ·t to> worden gevuld.

III antwoord op een Yrooo-
~'or ti.. Assocu.tie i"no-

f\ • r ,1. onJ.'r-M'k.ret.ana voor
LarJ -, \ I \ r !Ilt'1 t oog op d.. 'innn~
t.•..,. "", , , I .lor Kolenie. het OoeTer-
[llf'm~'1 " ...,pp. tend had besloten, dat
~~Il \. ',I n:_: up d... begroting voor
],..t i.~(" ,11\', ! run n t iele Jaar geulaakt
ion" i r '. , "I()r ti.· benoerning VOD een
{,or\'"l r': m- nr ... ll1ykoloog.
(,..... .,.!lJ.! t" prOf'f-"-Chema voor

rIJI •. ' r 'I ,l TIl.! Gt'l~.%PIl werd een
~~i I,l r, til dt> !o4·kre-tar\ro; voor Land-
1,011\'1. I" ',lO kt ndl'. of, naar bet oordeel
iiir \ .."'1" d I' rit;' n~r~·hIllende vrucht ___
.. rv'" !, '. d,,' .~brUlk gemaakt }K,b.
briJ \!) •• loo r GOft'\"t"rnement ge-
:,(l(~" t1 ~1·,111 )ldt· d~ twee algelo--
p-n " ... no fl Il ~ dp uitvoer en ~t
~t 1 \ III vt-uc-h te n op cl ... En~lse
ll.~~· , I III s raa I zIJn om hun eagen
~.I 'I.:','!l rt" trf·fft·n. sonder zod.anlg!'
::. il \ ru r t'1'r IIl('s!otRtl mocht worden
:!lt't h.lt "'1Ir ma op te honden.

H- .. 1'1·.'11 t~ an t w oorden : UDat b"t
".t ,. I ",I, k IS dat d.. f«.1I;"n!l« Sleb
~'n'- !!l·'t d.· ~rll( htênultvoer ..hand ....J
.n '.:sL I,.t \\tl1 ..,·II).-: IS eEln konfere.otle
'oe ~()II\;\'I\ ,"all \ nlf'htf"k ..ekers fin HJt-

rot"r".,r"" lllnt twt Goevern~f'nt. om

T. d,I.,I.'n ",. h..rnm"" WIl einde d"" DaAl·
UI' \11' ,'t>1l l,.t>\ n'dlflende basis te plaat-

"'" '(,,» ,.nwIUPltts Guano.--De bel&l1g-
_ ~,'. ',l.lk op li...T'~rgnd( ...rtng bespro-
t ...n '" \- jl' 'Ml de pnJs en de ver-
.. ".Tl Jl": \ In o!ot'~f'rn~rn~nt8 guano, PO
1)0':'r ,,'I I. n Il ndlDt"n df'E'1 aan de \Je...
'0", , _,', .I., h h A. W. Eksteen,
!" \f,' ""h, "-m. M08tert, H. J~
• II , .• : Il , '!In " ..kerk. P. J. HIl-

;, ' t, IIl1lptfl .. ,SC'h. Jacobu. My-
, l' H Il.. \' db ......, l..aac PP-

""ol 1: I I\,linh'r F Joubt>rt, H.
)h""., Il Il",,,·'
\1 . ". ,h (,..'rq,:;t' lhsk\l ...~i.. .?n na over-

•• ..: '1... .. \ Il t"t-'rscht'Hlpne voo"tellen
'a) dllt g:oev..rn ..ments

I' I ," t \ ~! kt)o( rit word .. n tebt'n 1n-
l'" 'r ... l.l lol ,dl~ ~)()f>rt~n tloor de ge-
~... }\r I' .' ~f 1. 'flrd ,,"riJ aan h ...t Btll-

"t I-. ".'p,t,.d "" de kOp<'r. voor
•",,,,., _ r.' lot t~ o.·tal ..n. Ih) dnt

Itl b \'oorrsden guano. nadnt
-f)<, t _ ,\t)4~rzl('1l In de lwh('Jtt>ften van
.-t 1\, ttl II, zlIll£"n woTtien uit~~

d ,t .I.. aando.cht yan b..t
• "t "f'v ... tlp;c1 ...ord., op hrt
II t. Inzamel .. n en lutv()tpren

'. _ ,,'1 "I... "n hIJ ont...perkte
d""r zulks d" to<'kom-

"
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r.ad
11;.

.I&nd
llaus

, I&-

\{'Ike
b0&-

f 011\

t'ren,

t <1e
rrcht

voor,
IV1~r

H. ... t-
.taan.
I el.-
k
j ....1

• \ '"dIL:

[I. ..." r-. '11 n~ "prd opgedragpn de
t d"r \S....O<'la.tw te legg ..n
-d t ..... "\.- .... ·,~n....'oorLan(lbonw,
\ ~~ • rl\ttit\nlZ, fk. Sf'krPtarl!iO dt-elrlp

~" ,,j., volg ..nd.. dlstnkts-ve<'-
", " ' /' l! {..al g....hon<len worlLen te
iI.." " op Dontl"rdag, 4 J ume.

\1. r tdsln~ wp~ntwt.'rp,- -Bp....
.' I ",,'n h""p!"Pktng te houden

, ,',.,. k ..J.k}""tl van <*,n nZ'Jn-
_ .•• t. op d.. volgf'l1de vt'rll;a.df'-
I ''', "Il tA> tr ....hten ... ~I"f
r ". ti \'Or 't houden pner let-
'. 'I'.e"" d..r Wljnbou ...ers op

.'t. (J. dLlll1Pll.
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'lf4n~, 'no
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.n \ p

IETS Y00 R DE KlN'DPJllJIN.
!Je .o,v"rhe,d ... n <lIamberlain'la_, ~ll<_ullddel i. lang een eJ'-

"'DJ I", t gew.....rt. Geeft het .. n de
Le'Den l!..t beV&t geeu opium of Ul-
1..... ti d. I .:;" '-t&nddelen _ -.I hun
'".,,;t koude en kroep g__ 0-
lol ,t:l&rIJ,,;ba&r.-{Adn.)

nll(~~
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Enlge vrageJl van
be.aeila.nd.

Rob-

\ L,L~'lIr,
II \ ..ri .. ·u Ol,. een p~tsJe

'd ~ _.,.! : hla.ll \ oor Je volgende

n pn
111 "t"\

\\ .Ir" 'I 1I",.'{f'tl P'f~onp.n. d.e
'1. ...""J .."d itp..nd.. "'Jn,

~. J..! \, rd wordt>D '.J

•• l\l~

III lll~*'t"ll p'·n:;,()n~n, dIe
III ~,'jolldhcld (l~fff-lrd

~ t' d~ ZJt:'kt.- ult~'t\\..,rkt
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KEERPUNT 1:'>1nE GOUDOPBRENGIl'r, De zevende Algemeene Cc..~ere"lie van
_ Vol,",". het" E"lflDe4IriDII:and MiDin« Streve.. VereenIgIngen tot de Christelijke
Jou",al" beeft lie jl'Oodopbrenlft der glrevers Ume In verband met de N. G. Kerk
_Id haar boogBte pont bereikt en ui 111', behoor.ode, tal ,(D. V,) gehouden worden te
totdal er .. ed., P6n srT0te ri_owe ootdek Roberuon. ,:on 2; lot 29 lunt e.k.
ltinll(wordt g,daaD. dILlen. Ret eoi.:" I"nli. D. n.men "an .f<:eu3rd.~Jen moeten Im
waar de lI'on"ophre.u~.t nOIl aanmprlrelik un Jen ooderl1cteekendc én aan den heer
toaDeflmt, i. Tro.n... ul, teT'lriil olik di.. vao J J de Kock. Robertson, gelonden worden
111',,;00 .n Rh",le8iil iet. omho<'l': gaat, In mt! 13ter ,bn li !Mei.•. Ir..De afgevaardigden won~en ,enoaeht Don-
0;>1~~0 Bn An8~!"&lië...&II f'C~~ttree~ :Z:" d.h1ag avond. 15 Juni. te R"berUOIJaan te
I."i"hlu' a('hterDltnn~. toT"'!I' eie &h~~ kOfnen, en Vri,<bl! ochtend ui de Confe-
jo Canada (Kt"",,, kP.), Rllslanli "" 1",1,,,, ,,-tic l.'e'rend worden.
en"",, wa., ]trilt •• t. cr. ta"'. "'''.IIt"". ,lAI Punten ter besprekmg op de •• Conferentie
"New York ilMl\ld," In Atn~rtk" rw:" moelen tOO vroegUJdi!( Ino~eliJk den onder-
a'ch,m;8t opll8l!taan. ~kere nm:t"r, dIe Igeteekende worden toeiUonden.
""_rt goud VaD 24 kanat te kUODen _ NameDShet Bestuur.
m.k ..... ftDwel jurlikl voor een ~ilrag vu JA.N. H. BL1G-!UIJ'LT,
£200.000. Dit berieht komt ecbter ait AlgemtaIC Sft:ro,1aria,
~, S Mei, 19Q8. •

Door de ~_ iD éIi .141__
gemeeote Mar,leboDe ..wd
1'&11 ma.ihreek een
~delcl ' Zebte
J08maJi.ort. en .mijlw
ooderwlJll...._ "oor de
ged~ ,........ oWriredilllJ no
wet op ~ ~ich~. Vier v... ana
n ando!toen -'-'-- ~ ....

... ' ......... UllUlell. de W-lII&al' _ ~ ~ .., ,_

le te -dien eli. ~ kiAdereD Iï..s:: stra.ten vaa H_I*-d road,
lrwijla b~. 'PIli1 _ .lorcUg lP-

kleéd, tot. E!ft!l&rnM VIlD de fa.taoenlike
buur~. 'Eon oudenoelr bracht wt, cid
tie klndeff'a nooit> op IIClbooI w&llllll p-
I'_"1.. Erover onderbouden zei col-
lias, d~t .hij er toegen ..... .Jin !ti...

<VÓÓr hWl Hie ol lIe ja., Daal'
te st1mm en hij se self 108 gal.

Een onde-l'WlJ1Ief', die drie van d& ou-
dere kinderen elwunineerde ~tui~de
dat de kinderen 'bijna. Y'IUl' Dl" wi..
WIJ) en nanweliks een woord kondeD
flChrlJ, ... n. F..en ander getuigde TOOf
de n,ehter, dat de va.de.r (tIleD tij! had
()~ %lch aa.n de opvoeding .....n &ijn
kmder_ te ...ijden. ToeD p'am dA!
beschllldi~ ...4f aan het ...oord
Ik beu, zo spr. hiJ ongeovee~, zelf

een o.ud eu ervaren OJ:l<iennpet' Nl
schnJf aJ .......tIen J~ Ia.ng o....r bet
onderwijs. Ik ben de __ lite, diE>P
lIChre .....n heb over onderwijs in dill
opl'n lucht. Dc bob IlIJjn kinderen &1
\\ IOndeIende iu onze tnin of ia bet
pork leo! ~en. ],I[ breng mija kin-
deron fiO groot. ten cl...1e mn bun li-
dLl.UlIIJl sterk en gezond te bondeA en
ten dele om eI'V'OOT te "'a.k:en dat. bun
I>tonen ..n niet te vroeg ~opt WOl'-
den. Een pur van mrjn kindlemn 1.ijl>
kort geled .. " door een scboolopeiener
ondervraagd, e.n di........ dot zij in
biezondere oDderwerpen ~r ~
de maat "·a.ren. ruW"T erboven ID aJ-
~ne k.eM.l& en sdtranderbeid. lf.ijn
oud5te jo~1't Iton niet8 "an 1_
wen hij 9t J1lAr "'U; toeu leerd& hij
lezen In een _k tip. omdat "Ijo
g._t aJ g~ ~ "n cl... trOOI'den ala
node "",ienden tot. '-- 11._. De
,ic>ngJore JriJlllleI"l!ft ... ilt goot. po
braehb ..... P ~ beIIJi·..,._ ....... J'ttibeI
Ml "lUl P.~, die ~ heelt,
dat het leren een p,enot moet W_D;
en dat t mciht ik: bet te maken .
n. e"bn, ven"ol~e Coflios dat ik

mijn 'kinden'" niet kleed ;"'aJ. de
m_ten doon. Maar Ik let erop dat
ZIJ goed worden gIIl"oed f!I) laat ~ de
VT\)betd en ~f ze de rUImte. Hor.

~p<'noer '-ft in Mjn boek OTer
onderwijS de oude"" ter"':bt l!J'laakt,
die hnn kinru.ren te fnllll kledf>n en
hun .lIerl ..i nntuurlike bewegingen
verbieden UIt v"",", dat !'.JJ huu kleren
vud matken.

Ik b...-..er. dat ik miJll kiuderen ZO
"1'.....-1. dat wanll<'er r.i, 16 of 17 JAar
zijn. ~lj ~tf'hk nun~ten8 ev ..n gOE'(I
toeg ..rtL't Mjn a.11I andere kinde ....n
van die '-hIJd. die v..n hu,n vijfd ..
Jan r BJ an n ond<-r OJI4!:"V.ondeOffil'Wn-
d4l)l..d"n hebl1<'n mneten I"ren En als
Ik dat 'ka n bew 'Jzen, moPt, ga t vol·
c1oen<:k. ".In om aan te tOlll'n, dat ik
volgen. elo> '1\ Pt zorg, dat mijn kinde-
!"Pn h.>hoorhk 'Word.. n onderwI'r.en.

ColI.ns ..Je}> tO('>n ...,n van ",ijn 00d-
.... kl1ld ...ren, _n Jon~n v.... 14 J""',
dle "'eMJ .. d.at hij had 1I'l'E,n IElWu
tu._n zIJn 9<- en lo., Jsar. en 'da.t hij
pas In ....n wP<Ekamp "an opsten"",
over de beteloon ... V'8JI d... Jood.,.. """'t·
~. w."rnAn JOnjZeM en me,sj"" tot
lf! JO'" ,J.<>.t>lnalllf'n, d.. prij.. ha.d ge-
wonnt.'u

_n.. froht.'r w.-e~ ('olIinft ook op de
kw,htPn van d" hllr ..n over ht>t <!,'9dr"4(
van '-'Jn kln,I.<rcn 0 JR, """ Culllns,
Ik h.·b ....n won v ...n t"ee JBar met
,,~rk{' \on~en ... n ~n V't'I,n de bureon
kllwgt t .. lk"n~ ,,,,...r het hBiTde lach.",
vnn ,h .. )Oog ..n.

11<> r,."htel' '....1 do'! .. r m,,,-,,,,hi..n
.....el ",nnrq ,..". in' wot !trd.Hgd.· be-
.......rd,., maa.r ,laa.r k"" hij n tet 111 tre-
rl.<.n HIJ mr"",t rI., " ..t to.·p" ......n. AL.
ColhDII "ljIJ kinrw.n>n 111<'1 n&llJ' school
zond, znu lui beboet ""'I'tlen

Pretoria. TechDi'S9 of
Ambachtschool.

\' oer riP ,-ernlOedolik op zl .J uI i.. te
p,..'ton" t.<> "o"km ~pend .. techm_
of ..mt.. .."ht.sschool, zullen, volgens "De
\·O.k..WIll." ", ..,,~('htJnhk benodlp:<L "'Jn
onJt"n\ lJZRr~ "oor de n)l~en(h' \ ",.k-
ken

1 111).. 111..... 1"" \\ f'wn....,na pp<'n.
'1. ,"'lll leTiJ IIrn.,ld.
3 TIIU.rtlIPnnJl..fl..'1vl"rTlchtln.gen.
4, - - W"gen ma.keriJ.
,) _ fl..ktrt ....... "" ..n.>1l1ml....d..n.
(j l)rllkk ..nJ <>n b< ....kblf.,I.·rlj
7 /A",",'",I!" all>\~,m""e I"",rvokkpn,

z.oal" p:e!" II1",I.. nI8. aardrllk. ...kund~. lA>-
'lraPnt'n, t"..(,rf'tlf'........ '\\"'1~t.. ns('h;appell, &Is
lnf~D n,x.It~ zIJn
Ih~ f"f"l""\to 7A~ ondpnnJ7.Rr'B zuJl. n

n ord.'n ull~p.;tcld v()d~ns. de ~r 1 !II
"e" VR.n het AAla.rt.oi vrt.n ond,f'r", )1/, I

In lal>!1'Tt'",'h"I.·u n,.·l1l.. t.k """en .. '
nan'VanI!Mal.a.r1.'t. ,"'all £2"20 npkllllRllll\
d.. Irl'fllf"n llf- '\\~rkz.an.r~fI'n V\:)1~1",
nll~ ~t"n, Ilwt rl.'1rllk ..... t"C'rhoga~Jl
van tlO tnt .!::2iO

lloov .. 'HI"'n ,,,,I tutkenl'lj!; word"n p:e-
R""· ..n voor w",kzsulInhA ..1..n " ..rrlCht
ID ' ......rhanJ nlf"'t d~ a,'ondklaswn }<A>ll
..an cl.· , ..... ,tA. 7.. '8 .....r>jI;_eloon ?a.)
W'or,I'-'11 UItc' ..·.k()TA- .... 't'OOr ~t houdf"n
"aH f>ol'II .,IJ!t·lllt'{'1t t.oe~I(·ht oV't-'r (!e

'\\.'.rkplaat ......n .'Jl h~ ~nJan ... lan dflt lO'
danl~ ,HJlf~("\I-~n kanch.JnJlt 1:.1\1 wor-
dt'lI verh~I(,~fl tot ~n_fl.(l 'TI" mflt Pen
11.an"-anc, .....llnrl .. n"(1 £:!RO opkl,mmpn-
<lP Indipn d.... ·\4·rkT..'l,J\.rnh~lpn voldoe~
nl;"i! ir..,·... ·\-~n. Tn~t )J18rl,k~ ,~rhoe:ln!ZPn
\'8 n ti 0 lot C:I:?O Ook dr- ' ....v.·nd ..
()n.cl ... ~ l)7..Pf' ".;11 w'Onl,"n .u\ll.jZ.D't.~ld
\'ol~ns ~r.IHrl R

1)(" a~lIl .. tl,Ull'l'\(p.11 ,.nll.~n Pf"rst ,l(·h-
llltu~f " •.,..I:t.10 \, ordt'u. rllHlat 1" .Ilt~f'-
nwwkt \" ..ltkp kllt ...........,.,'nzull ....n \\("trflt'n M-

nWll.",,-:t.,1 ti Om rLp-wH d..~ rf ...I...·n 7.8I
(tf" <hltllTll "I'n :Hln"ltf'lllnJl rllt't ~li ...t
kllnn('1'\ w(~rd.'n 'j"j .....t~t ....·h"J. (\0 "ull('n
~n()If'n\-,)(' k t"d1l1utt'n hl1n h('t~·kl(\nil.
tTHJf"'tl'1l n ..1n'I\ard,,·n lnch....,,, ('rl \\*:1n-

l~r 1).IJ l,.·\'c ..."\.!.{l 1.IIlJ4:"n ZIJD

Of' aJ-\ngp ....t~d~ \utJl(IH1.atell m(~t~'n
(tp \'t,~rht1lf~ndt'" v("rnr-htlnll,"'n In \*f"r-
ba.nrt mc"1 .lf' ;\1111 ho('htrn of j!'("nf)('mtl,·
"'.....t1k7....l:lIQh/.(\..f\ nnd,·rnf'ht('n. Itl r.n)-
kp hl.~XflTl,lt·rtlf .. u·n "JR nIN"! ,,'ordf'on
V'forlu.nll"C1 ~t.dlJ r('ndf> dl' )!t:\.h.·I.. I'f'hool-
(1:\J.t, "'" vn ...r'\!PRt~ ..lrl d .... )r tlf· fllr("ktl·ur

T'a n on dfloM\""'.
Arplllcltl'~ m~(>n dlrpkt wnrclf'fI

gfl.n(lrp~""rl1 "')IIlr ·~O JunIP;I .... H.tn rif>
s.-..krt.loln .... [).'l')Rr!Plnp.l1t \~~\l\ ()ndpr ..

"I)'ót .. 'n J,!,1.. Itl('rkt \ppl,katlf" V(,()f }\("O-

tn'Kklll1l nl"" rif' 'Pr,.,'fflrl,l T •., hn'f\<', (If
\mlm. hl ... ~·h,'M'll • 7.(,.t:lnl~l' nppl,k:l-
t!-("foI. llln",,,"n \ tl\f •• hu·....und,.-·rh ....II·11 nnll-
JlPT.'n ,lln::IIIl'j" ,TI' ""w . .Ilf,\( .•·II·... rHl
.1.... kllfl'lldn,.t '(~)r d .. JM t rr\"!.nn':.: "Il
JTl(lttPtf~n tl'\"'I\~ .lf' li Illh'lI }'OoI., 11ft'°t! '-Jin

dn,~ r.. 'r ..~Illf'tI nn.lr ~',.... rt,ft>r('nt le"

a.anIl'H\.nll .... h4"t nllZpfllCf"'l1 ka.rakll\r vnn
cl., .lppllkJI~t kIn "or,) ...." ~"...I1\f!~\k~

want
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_ ......... LI.
ZOO iJ du de ~ .eiodelijJE ..... ,- ...

die ~ ~ tIO!ir ". ~_ .. roIIW eD dIo.fheId i. ilJ., Nrm"'· .,...!':~
geweokt'beeft. Da. Paal A. W,.iu;glterllDO!~~.I.~~..,:IOI;~S!;~I1II1';;~;aa,t~..Q.eie B_ heeft hem ;tt'

. iJ~ bekead ..:!ia .:a.:_. ~eft;" Ilo-~ .n:bï liefbad. Door eie
ooudeDdie k~ die Did wijbIl wilde eli
t8vena oadraaetiikt pij_ met tdeh -.de'
bncbt., wera liet. ~l oadennijDd eo
n_ eie kracbten IlOOaf, dat eie ~",de 1·,IM,..8Itlenlll:
leeraar sich TerpJicbt ~ sijD peMloeil ua
te napa en daD ~ te n...o. V.
to.temmiug tot ~ werd daD ook
Ter~ en nu moe.t alleerl de band
tu.ebe. leeraar eD~. wcwdu
lo8gemIaakt. Dit-pehiedde e"enw.1
eeu andere wijze' daD wij ~beo
meend hadc1eG. Dinedag ~ 19
cebruikte hij DOl: een kopje koilk;. maar
leed ontlleiteod; bet WaA geen k_
IBaAI'eeu brullen ,,;'n de pijn. en daar bet

van bet k_ afidt4!, wilde .Me....
Winter het recht legseo, toen de broeder
beide armen omhoo, hief. tweemaal deu
naam dea Hoeren !lijnl GodR aanriep; dri.
lI1likken pf en-bij wu niet meer. De
Beer bal bern nrloat en hij w.. heeD-
l'IUIl nAV de' plut. waar Diemand
seggeu ui, .•ik beD !Iiek." Dadelijk
door eien Kerlteraad UIl de Binp-pndilwt-
ten en aadereo ,rete~, aOOCIet -
spoedig mogelijk .. n UIltaI br_'" SieII
opmaakten om tot on. OTer te kOlDeDeD'UII
de deel te nl.: Di. G.
TU Loa... Boe-
boff (Blcl8l1llroatlliD1,
.MaIherbe ea
CruncDiDgb (Vf'1It.retad), (Hano-
v.. l, PiIoaar(Uitenhage),dieoD ...erwachta
aaolnram, alamede Eerw. Pienaar, .poor'
wegRDdeling. N&tuurlijk waa deConsulent
DB. Krip (M~.burg), ook tegen woordig.
Da.... an Niekerk had Dood~ ocbtend
een kort UIldoenlijk. woord io de putorie.
0DIIer het Iu..- na pa. 89: 19, .....t bet~.EadI~tp---( ... __ bebUgea) preebtoel ge-
pfuatt. DIl. Krip, al. conlul.nt, opende
de Terrichtingen met een kort gebed en
bijbellezing. Da. Grundlingb aprak daarop
~et tweede gebed oit, en DIl. Krip lu
Ps.1l2, cm nam tot teket 2 Kon ... : 9, en
echetste den broeder in zijn Gode eo dR
menk·ben toegewijd leveo. .Menigmaal
haperde de .tem onder de diepe aandoo-
ning des barten. Na het eindigen Vln
zijn rede lu bi) een IlChrijven voor van
den p...nkant der Geref. Gem. lIiddel-
borg. 0... "an der Walt, die sijn inaig
I~gevoel betuigde en met w&ardeering
dacht &aD Da. WiDter. Da. Malberbe "an
Steijllaburg ht-acht holde un de liefde tot
zijn 1'01k, tot sijn werk. tot zijn God b0-
venal, EOO&I. de ontlllapene dat getoond
had in sijn le ..eu en wandel. Da.
Bo.hoff "an Dloemfont.ein lae Jes. 61 : 10
en Openb. 19' 7808, ea .prak over dat
witte kl~ dat bet deebaou "ijn VAndeu
broeder al. beh.1Oren4e tot de Bruid dM
Lams. Da. Pienaar un Uitenhage 1I100t
met een vertrOO8tend dank~ebed. Wij
danken de broeden hartelijk ...oor de
woorden van vJlrtroosting en opbeuring.
vooral in naam lIan Mev. Winter'. die oog
een telegram ontYing van p...nkanten te
Bloemfontein. In de Kerk gedW'ellde den
dienst liet een koor zich eenige malen
hooren. De dralS"n en .lipdragen no
het lijk waren ~dlensWoende Kerlreraad.-
leden. Aan het kerkhof zeDgen de kiade-
ren der Zondag88Cbool. Nu ging men
JtT&.f ... aartII. Na gezang 20: 8, sprak Eer ....
Kropholler een paar woorden al.... ertegeb-
woordiger der zendelinh'1ln en toen liet
0... Reyneke van Cradock r.ingen Gez. 12:
3, en .Ioot De. ïkrige de verrichtin~en. p..
Heer troOlts de weda we en de ktnderen,
die zoo ...eel in den ont.lapeDe verliezen.
(tOk de gemeente die zulk een leeraar maar
zoo kort mocht bezitten en zich zoo kort
io zijn licbt mocht verhengen. Slecht8 3
jaar mocht de broeder arbeideN in de ,",-
meente. vriJ misgllonen hem de ruIt niet
die bij nu geniet. De Heer heeft hem
weggenomen en meer noodig d....rboven
iD den hemel dan de gemeente Middel-
hurg op aarde. De wil des Heereu ge-
8t:biede, ook Illet on...-en Hem zal "ijn al de
eer. Veel dank aan de broede", predikan·
ten en deo Itroeder zendeling voor hun
overkom.t en deelneming; hot WSl! ona
goed hUDaangezicht te zien...
Blikken in het rond.

(Uit" De Kerkbode.)"

Een .tu k onderteekend
door de vertegen woor·
cli~nr van al tie Chri.te-
IIJke Kerkgeuootachappen
vlin de Kaap. en gericht.

,n tI"alJl der verschillende KerJwn. alln het
" k ,. ons ter publicatie toegpzonden.
"wenen de zaak den besten dienst te

"/,.,, door haar onder deze rubrick
, .j" aandacht onzer IedeR te brengen.
,t'IK wiJ"t op bet h()(tgc belang van

I,'" dag des Heeren te behouden als dAg
V,," rU8t en aanbidding: op het ontoerei-
kende van a.)le wetgeving in dezen al. de
heteekeni>o en de gOO8tvan dien ,lag uit het
ooI'( wordt verloren' op de nood?.akelijk·
beid Uit een lOC.aal ltandpunt van rust
voor men och en dier: doch vooral op de
afzondering van rlien dag door rlen Heer
al8 Dag van unbidding en bevordering van
g_teliJk leven en zijne hooge beteekeoi8
sl8 de wekelijuche heriunering &an de
Op"tandlllg de. Heilanru.. De nledewer.
klDg VIllI het gan8<·ho puhliek in de hand-
havtng eu het behoud van wut tot dlls"er
eOIl kenlJlerk WIUI T\UI ona "o~k wordt
eru8tighjlt: !?eVTtu\.lZd.in belalll!' YBn bet
.."Il< zelf en VI\IIde h~ld.mel1 die &nl 0111-

nllllen. Op hare jon""t" vergl\dtrillg IInm
de Synodale (;0IOUII.8'O een t""...IUlt "Ill de
treunge untheihglJlj!: Vl\n den Dilg dea
Heerrn. ,II" al meer eli meer toell~elllt,
voor de &fi,"tacht der Regeeriug te brengen.
Ab IedelI der COronlll!81C.. erdelI ullgeMteld
de Moderatuur. »1. A I. Steytler en W A.
Jonl.ert "D O,lCid. T, J, Louw fin J. H.
1'0llt1..- WIj Itebloen hiJ eene vroegere
gelegellheid op d", J zaak I(ewezen CD
vertr" ..weD dst de UllkolJl>!t van deze
bewegmg vruchtbaar :tal blijken le
ZIJn CII dat het volk. dat zoo...eel
van 7.1JIJt) vnjhoid til alle opzichten
Rnn den l'hn.tcbJken m.illa,:: met zIjIle
rut'p>'tel1l tot ge""tcliJko vt'rnieuwiog te
.Ianken h,,~rt. er gehoor aan 7.a1 gc,·en.
In audere IIIud.". waar d., rust op dell
zevp"den dag 0011 dor..-Ie letter '''I\M ge·
u. ord611. IS men er tut' fJvergeutUlll Ottt ha..'lr
door "trt."n~ \\etgl'vin~ iu bdang VOlt het
liJd, lijk "ciZIjn deo volk. tIJ hliodrlav~n.
IJ~ l>,,~ rl~" lIee ..", verltri Jj:,'t echter niet
ziJr'" hel hge heteekcul. t'.:>t<lat Illj "......
.\'I:tllrrief>rrt wllrl\t OIJI zijne groot(:
~('i'1itt"hjk'l ~i\n~n('11 dIt' ....t\l~rdt~f'rll1g lP' dt'"
"flh'ht \ ,til ,J;. werk.lllg.'11 (k~ EvtlllgolieK
ru. l'cue Kra, ht U()d. t"t 7..l.h,.;hei.l.

HeUlgl'" ftII
den Dag ••
Rearen.

---ot'---

Christelijke Stnvers Conferentie.

&ldelberJ, K.~.
-- ••1---

1aIIdIuJ.
De plechtige Hoeksteenlegging der

Ned. Geref. Kerk vond alhit'r plaat.
op Dooderdag, 14 Mei, te 4 uur n..m,
Na het. mngen van Pa. 146 VI. 1 en
bet afameeken vaD Goda zegen op de
verrichtingen, nam de Administrateur
"an Z. Rhodelia, Sir William Milton,
die met Lad, Milton opgekomen waa,
bet woord. Aao Da. J. N. Geldenbuija,
van Blllawa,.o, -ru thana eeu .ilvereo
troffel door de kontrakteurs o...erhan-
digd, waarmee bij in naam dea Drie-
êenigeD Goda den .teen "goed
hecht gelegd" verklaarde, naar aan-
leiding Tan Ef.2 VI. W de vorgade-
ring tospralt, en het ...ijdingwgebed
deed. Da. Ste)'l1 bedankte hierna de
.preken en allen die opgekomen wa-
11ln, en aloot de plechtigheid met het
uitepreken .... n den zegen. De collecte
op Gen Hoe n bedroeg £19. Bet.
gebouw, v n binnea liO li: 80 voet
groot, bel ft~' eenToudig doob Det
Godabnis w n en .. IOlDtrent £800
kMten. Het ordt opptrokken op
eeD m i gelegen lioek-erf, tamel~ik
Cllmflra en toch niet in bet woelig
deel de stad, en is iD nab\jheid
der Pubh e Scbool en r Publieke
TuineD. erf met t aangretl-
_nde, waarop rie .taat ge-
bouwd te wordeD, werd van het Gou-
Temement gekregen in roil voor an-
dere ernn, vroeger voor dat doel ge-
echonken, maar in eel) gallBCh onge.
achikte deel van Salisbn". Met een
gr"" deel nn het bou';"'e.k i.' al
goede Torderin~ gemaakt, en de kerk
aal wUl'1IChijnliJk tegen het einde ...an
Juni klaar _u.

Geen achaaplufs v"r-
moord door deBrand-
ziekte Wet

.AAn de EdIteur.
Mijnheer.-Lat mij toch ala 't u blieft
toe om nog ditmna,l een naamloae brief
te *n~woordeo, di.. tegen mij geschre-
ven 18 III nw p-eerd blad van 23 Mei
1903. Il< wil niet twisten of beledIgin-
gen t ff,,", maAr ik wil slecht..
de w rbeld beWljllen. Ik ben .....rbaasd
over een naamloze ~hrijver ,die mij
van de noord-oo.tehke kant tegen-
spreekt, maal' die vermoedelik zelf In

,J., noorG-westelike delen woont. De
.c,hr~ver noemt .ich een wolboer maar
dit kan ik maar niet geloven. wa~t oon
wolboer &ail nooit zijn naam weghouden,
daar de naam van een ...oornaam wolboer
altooa op de TOOrpolIten Tan de 'Wol.
markten geplaatst wordt en als hoofd.
titela 111 de nieuwsbladen staat. Ik heb
een andere opinie over de schrijver
misschien is hij een intekenaar voor d;
~ullleipaliteits b!,kken en verbeeldt hij
EICh maar dat IIIJ 0011 wolboer i.e.
ne schrijver Ilflgt. dat hij gaarne Eijn

mede-wolboer..., in de noord-westelike
distrikteo te hulp wenst te kOIBeD.
doeh hij steekt zijn naam voor hen
weg I

RIj VT'llagt of wij dan hier te slecht
EIJn om 00 hrandsiekte lui. dood te mo-
kten P Neen, goemoJlin•. maar als wij de
'1!niadood l5emaakt hebben, aal de nnam-
loze schrijver dan 111 s~t wezen om
ons te waarborgen. dat .r niet ...eder
een ander .. luis zal te voorschijn ko-
men P lTl<hen 110, waarom i. hij dan 110

lafhartig om zijn naam weg te steken P
De 8Chrijvpr vraagt of hier dan niet
genC>e« ...ater is om onse l!éhapen te
di ppen? .Ja, gewis, maar teflWijl de
schrijver zegt. dl\t wij te lui zijn om
onze schapen te dippen, waarom toont
de IIChriiver dan met aan de wneld
dat bij alleen ochone IIChapen heeft. ter-
... ijl er .0ver ..1 geklaagd ...ordt over
branrh,iekte die niet, uitgeroeid Icon
word611 ~ De .chrijver rA"gt. dat hij
ho<>pt dst <1.. 'finiswT van Lnndhonw
,lA> l1I.. n." .. hlor ,...J kom ..n I."...n hoc Zit
hnn ."bnpfm schoon moeten houden. of
om te dippeR Wij ."llen ook blij we-
zen, manT tegehjkert,ijd ,,'ill ..n wij ho-
pen. dat rlt· MIlJlster VIIU LAndbouw ook
in II,annwrkln~ ?ILI npnH'n Ik soort
vlln UI.'n""n het zIjn. die de t EO ,'an
bacht mA-ken, namelik deg ..nen die hun
1I(3win door het ..weet van do boer wil-
len mnken. Ik denk dnt hrt hOO(!;tijd
worelt, dat d" .cbaapbo<'r, wijnboer en
koonlboer elkander sullen .teunf·n,
.....nt "'J lIijn d.. drie stennpilar('n wanr·
van alle verschillende lev ..ns afha.nk ..hk
zijn. Ik meen nOJrTllaal te moo(4)n
&ell;gen dat de Bra.ndziekte Wet onl",-
.tA8nhnar I~, maar ...e1 beetaanbaar VOOT

oollenen di.. <lP grote traktementen
trpkken. namehk de inspekteurs en
dlpfRhrikaut.pn. Th hoop. dat elo MiDis-
ter van L..ndhotl'" het toch in nanmer-
kinll p.al n..ooon. dat wij hier niet lulpen
tAl kl"lll"'n t,,·bh.m oyrr de drukk,mdo
JlrAnd7.l.. kte .....t. ~r dnt d.. noord-
oo.t .. hkn provjn"ie Ook kl ..ngt 1'11 he-
""hrIJv1ngsptlnt<'n maakt om d" wot le
h.. rroo'pt'n Ik ", il ho!,<,n dilt riP Rege-
rlllp: .."n Ill'Op...nd onr "nl h.,bholl \'lYn'
l""t volk ()m riP ..... t t.. horl"O"pen. Het
h,.lptDI~homdt>wpttt. ha.ndhav"n, In-
RIR.I" "an CJ" hrllnrl ..i..k .... Illt t.e roeit'n
wordt nM tie t...la...tln~ ane dag"n
.... n:lrrl ••r. T"n I" ..tate w""', Ik nog dit
t" i1.pggftll il( hen nif>t rpI) manull-
rlr"alnr 11()(·h N'n nn:lm-~f'g~t(lkrr, 1lH'llf
ik t,'k"n m'Jn naam "lq ""'ti ZUid Af, i-
kan"r

C .. \. ~lGRr.\~.
Fra""rhnrj);, za ~1(,1 lOOEl.

EEN O~"F'EILBAAR GENEDmID-
DEL.

U ..t IrnT::lt fir D.et op rum hoe heTig
""" aanval van diarrlla.e moge ...ijn,
Chamberlain's Koliek, Ch.nU!U en
Di81'1'bMl Geneesmiddel faalt nooit OlD
verJiehtillg te geven, Gij kunt Diet

het IDiddei &ijn.. Overal

De'Ca::o,ao.
waarvan.

de kinderen bet'<
meeste houden.-

De z.o. Ko-open.tie .... Boeren, J>.!tt
Elisabeth, meldt:

Vrudaten. Markt ferm. Peren, blad
3&. tot 38. Gd., stoof Ss. tot lOL 6d. per
100. in vra a.g. DruIven gedaan. Sinaaa-
"ppelen. markt iete beter, 6d tot 3a.
6d. per 100. lAmloenen· volop 3d. tot la.
per 100. PI,jnllppel. in lI;(>edevraag, li.
3d. tot ls. Od. .- doEijIj. Kaal*' appel.
der liefde in Vl'llAg. Warkt goed _.
zien, met een nedenraart.e neiging
3td. tot 4~d.

Gru.IIJI, markt tamelik voorzien, maïs
neigi~ tot dalen, &. 911. tot 71. Iel. pe,
100 Iba., !l;roen.. la. tot 38. PM 100.
Tarwe, g<rrst en ha""" ill '\'TUg.
VOt,dt'r. markt voater, 58. tot 58. Gd.

por 100 Ibs.
Phnmv .... , ,:\{arkt onge"eeT . onver-

ILnd<-rd. Eieren. markt iete gemakkaJi-
kor. Bqter, markt V<'el zwaJU:er, 9d,
tot Is. M. per lb. A....dappelen, markt
zwakker met nederwaartae nel~ng, 58.
tot 78, per 100 1b8. Grote boe"l!8Iheden
sinaas&ppelen, 8..villo of Bittere kun-
nen lI;epla.ntlt worden en wij zijn tie-
Nltd kontrakten te doen 81.iten; bi..
wnderhed ..n worden ingeW1l<..41t.Bin..-
nppel ....n. sterke vrug ",Ilnuit Euro(MI.

DonkPys. Nog ateeda open 'FOOreeD
klein IUlntal.

Br<l<'dsel ... eren, Wij welUlfln LAng-
sh 0 TIl, :lhnor(,JlI, Barred Roeh - Wy-
I\ndottel! te knpen.

zij w~kiJa dag en·
nacht.

GB1'U BOBEDING.
»- '9J na ..... a_ bij de ,bieroB-

der ~de ha_ .a ,Jaat.ea b.
~ ....-.. WordeD docw bii
de t.Qd T'BJI Iioópater iD eie Taf elbU'1
Itij t.e teIIea aeft ..... .."., ptaDea:-

P 0. "I~"'o."11.- 0. tlm Kftk _ 0. "-
Il.... .' 0. Aa 0. LOeCJe. O. ft.Ia,.a _ 0. .. r.........L ,.

~ .... _L 61aa.

zou ell ..... 11. Op- eD
0IL4erI&DC.

lUNlL

....
op

0MIr.0:..... ....
6 OU
643
6.a
6 t3
6 U
6 "642
6 ~
642
64i
6 U
• t2
642
642

6 U
642
642
642
64J
643
643
643
6d

6 "6 ..

~"6 ..
.• -46

am.
41 50
166
9 3
JO 12
11 20

1 Kauda«
I VU:J.,a w
4 n-IerdaC ...
6 VrIjdIc,~
1~
8 JIModac .
9 DlMdac
10W~
li Oo,Hi'"
11 Vrijdac
la,......
lf ,_...

16 .....1'~UW....,..
lt DarDdInIaI
ItV~.,.......

, 110
7 liG
'7 61
7 il
761
761
161

... '62
161
., IJ
., 6s
161
., 61
.,IJ
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Ye!pd.ring, gehouden te Upington,
Gp Vr ijCIag, is Mei 1908. I

Tegenwoordig: de heren W. J. Yan
Cowuh~n, voorzitter, Moller, Pag.
",opoel en v.n dt>r M",""", en eb.
Bugo.

0 .. her ..n Hirscbberg eli M81a~ kre-
goen ..erlof van afWAzigtle.d. wijl de
hereu Schroder en Kotze zonder verlof
.h.."zig wnren ,

Ds. H l1~O YTOPg om "I'rlof van af·
.ezigtw.. d voor de komend .. d.. e maan-
den, daal' hij naar D.Z.W.A. m.-t
gIlan.
Toegestaan.
De vooni tter v-'komde het men om

nieU'" gekown lid, de heer J. v. ~. raD heS 1"CIIII'p8JIde
M.'rwe ... rop ""p'nd,', dat een raad.hd Mn betaleo, ea .. et
...... 1 wat ....r.nt ...oord.hk ....ert te ver· ~u. , ,
richten heeft, maar met aamen .. emag De kommiaie ~nelt yerdeJ>-
·ko .. t het ...el klaar. 1. Da, u"" pdaaII '

Vprho~in~ van ....IRri_n van de .... gooywnemeat om uitbetaling ' n
,."tent"m In de I'p<Dgton school.-Be- lagen aan privata p1~.
sloten het d.,...rteuwnt ...eder te na- Inrartaal ell niet per jaar SOaIJ
goen om rn(oerdere toelaag hierv~., toe. ,

K"ld"I,. -es ScllOOI.--De verkle&ln_D- 2. Inzake _It om gra,tie
beambte, de beer F: J. P~enpoel, wija ..oor een kind in een
vraagt de 8<'kretaria bet ..ersl.g .....n lObolen kon IIlIlb niet worden
sijn ...eA:: te leaen. !Het bleelt clat. de 1IiaaIl, maar .et eea veI'JDia~ng YIn
beren Jakob van der Me1'W1l, J.JlDIIUIII~den.,.De lOm te worde ..lilt-
Kriel en ds. Hugo verkoB8n waren ge.tela na informatie: ingelfonnl!O' te
komiteeleden, en dat de eerste yerga- hebben van. het lid ..oor de ,wijlt, .......
dering van het komitee plaats TOnd in de school ligt. '
op Dinado.g, 5 Mei. 3. In verband _t 'n aanbod ..all',de

Bet rapport ...erd in orde be1'onden beer 'Maakew ')filler, Kaapetad, ,~~_-
en aangenomen, trent het leveten van 8ehóolboeken

Nodig voor deze .ritool zij,n tw~ ban- enz., u.n de rqd, ,..~ ,be-
bn, die de heer Sterren berg voor 1&, sloten, ,dat de "Voorsitter ;' op-
't stuk maakt, een scbrijItafel van 10 gedragen .orde he.. te !Relden" dat
..oet lang, NIn tafel en stoel TOOI' de lIangezien de dienBttijd van de ,tege.o-
ond..rwlJZ"''''''. • woordige ,aad met einde naj"ar ver-

Besloten het del",rtement DIU de str eken zal sija, DIen dit rl'u niet kan
toelaag voor die meubelen te nag8n
en ze plnatsel.k te ve rsehaffe n , en om
de heer Ster renberg £1 1&. te bo.>ta-
Jen.

lït7.1dlt P. B. school. -D.. heer
M,;U('f vraagt om een schr-ijftafel voor
"ijn school.

Besloten ook die hier te laten ma-
ken pn het dep6rtnlU'nt om de hal ..e
t.,..laall: ervoor te vrag,'n.

\"'rbogin~ van gnad ('pington pub.
.. !hool.---Op voo.. tel van da. Hugo
.erd beslot. .. n dat de voor1Jittt>r en
de beer Pogg;npo e1 Jp inspektt>ur, d ..
heer Grant, bij zijn Perstvolgend ~
_It over dPm zaa.k zal ontmoeten, en
dat de sekretarIs intllN1eI1 aan het dë-
parte1l1eot hierover zal !lCbnjTen.

De verklp"in!!: van komrn i..,,,..JNlen
TOOl' de K..imoes school i. afgehandeld,
maar de verkiezingsbeambte 1I100t nog
betaald .. ord e n.

Besloten de S<'hool!("lrlpn, bo.>taal·
baar ID P,B. scbolen, tt' late-n als tans
tot aan hl,t eind vnn hvt financiële
jallJ' .
, De aanstelling van mej, L. C, Luu,
al8 .....rst .. In plaats van t..""d .. ...;...
tent III de l'pington P.S" .. erd g~-
gekeurd. Er zijn opnieuw applIkatles
voor t .. eede .ssisten t gevraagd.
Op ve-rzoek van de school ra,,? ~f de

s<,boolkommissie .. lUl de l pllljl;ton
achool aan de hand 0111 rwlUlr drie kin-
de ren ""n één huisger.i~ in 8l'booI ~)I,
de st"hoolgelden dan mpt l>en- "'jfile

,Tan het voU.. l>edralt te ver~inderen,
en ..... r 4 of meer kinderen '" IIChool
zIjn vaD één 'hnisge.zin, wo d", venoin·
d"ring een- ..ierde \"Iln h,,! volle be-
drag £ljn. ,. erdehngen van ....o:ld,
zlIll<>n ",,,t in aanmerking worden fJ,é-
Domen. ,"oor ~oheel b<.h"",fW~en zon
plaats zijn a~ vrij .. ""holipren ' In. d,e
{;pin~ton school ni ..t m ..er dan;;; Kel-
m""" 3, .. n KaidPh<>E>s 2,

BeslolRn, dat d" s..Jcr..tarlS w een
8(·haal ZOII IlItwprkpn en aun h..t depar-
k1l1ent ter ~.,.,.jkpnring voorle~n.

F""", brondkast zal a.a.ngekocht wor-
den.

8torting"n nn fI('hoolg"IJ ..n door
p, B. schol ..n,-H ..t d .. po.rtem ..nt .. il,
dat d.. s"hoolgelcJ..n vaker Ban de r.ad
!10uden ov..rbanellJl:d worelpn,

De raad b<>tllootdie .wa.k te lat.,n "h-
als het tans is,

De h""r Blom ..ruN VOII Kplmoes,
aclll'''''f, rid h IJ ~"'!!P klDd" n In uO'-
gere .ta ndaards bud o !(..pla8ltst,
daar rI" ilUlp<'ktenr 7..0 lanl! W~ b~f,
..n Uil wildI' hIJ wet"n of diA kinderen
d.. school" ..ld..n m...... t<>n ""talen vol·
gelUI tnriri ",.n d" standaards W'l&l' hIJ
hen In plaatste,

De sekr~tarlg had h ... 1 !t"",-·hre"..n,
dat de inspekt..ur d,. killder ..n moest
overplaatsf'on, £I'll daar 7.IJn overplaatfsen
Diet finaal ..."", hl't h"m s(,h....n alsof
de IK'hoolgo-lden moesten gevorderd
.. ordeu volp:..ns d.. standaards -;:-:lar de
iWlp<'kteur de klnder ..n in plaatste. ,

ot- raad besloot da t d!' 8pkr..ta rtS

l'\)(:ht hflt'ft gt'untwoord pn "I",,!de ~r
bJj. dat de onderwijzer ht'C1 voorw'!itlg
mOf'st hand,,!pll In zl1lk Pen ~,.al, De
)rindf'ren kunnen heht urlilpt'n in bun
atand"ards wann .... r zij aan h~r wtrk
do.'n voordat d.. Inspekt", komt. D ..
!lekr!'taTl5 dit a~n de onderwiy. ..r eo: 't
komltPe te:> ",:hrij,.en, ,

D.. h....r Fabrf'IUtelm vr""'ll: p"r hdef
of h!'t 1("ld voor hpt br('o!l:,'n van .. """r
naar W' I'plf1~tOIl ... hool nau h..m Ililpt
maauupllkll kon ""taaid worden ..n
door d" hoordond.-rwIJ7.1'r, H IJ moest
,..iJn v('r~lr\Q: van hanul('tf't1llrbf.ld maall-
d~llks l(·\'t·f1·n ('11 ,Il wat te kort "tL."
Uit !'I!,PD •.al< ';,fl,'ff"nf'T1

T~tnan. het kOJIIltN' j'n ti" hoafd-
ond ..r"'IJ1.•'r hlNvan kPllIIis t.. krIJg!"n,

~Iot ..n Din d" ,...kentng Vlln l;ós,

Toor advt~rwr .....n aan eh, ulte.eVf'f-S 'Yran
dp Z ,\ , ,'n "Ons Land" 1<' b<-t"lpn, ,

Dt-~ raad !lf' \.Ot....\(It· d~t rit> sPk.n\ta/l'l~
maar 7.wak ~lot"taald w("rtl voor 7.1Jrl werk
als s..krf'UUtN 4,"11 dhf:\8JlurtOr, Ql8.4lr do
finan('ll.l~ tcwstandt'n warpo zo mv-ak,
dat hIJ m04'<lt l'ergenOf'4Z;d"'Jil mvt hf-t·
g<'<'11 h.j ootVIng,

Dp voL!~ndfli \"l>T~ad"Tt nc: ... rrd be-
paald op \'ri],lul!. 19 .1unI" ,. k

1).. Ph.,lff ... ·zaak WNU door UP kom-
mJA.~lfI t"an nf' Kf'I"()(,~ y-hool onder.
z.oclll ('11 ,••~ ondC-fYlïJZ ...r \ :111 "lIp hlaa.rn
YrI;C..sprokpn 1)., kommlMIP lwVOl1d,
dat du h....r Phl'lffl'r DIOM aItIJJ ~n-
Tnf'rktn!.!'..,n ma .. kt.· op Ondf'TwIJ7..A'r~ ('n
"ODlmtS.!llll~I('·d_·11 t'lI h"'l"loot UIIS "t~.>11

\'f'rdt~rp 1I0tltlt" nn <1 •• 7.itll!k. t.f.\ Th·.lOII.

D,' ra",) \..\Sloo[ ln~LlyllfkH tf' d()("u.
1)... Olldt'r\l, 'F"f kl.l.lc:d.· ,'roVt·r. dat

dl-' !lot Ill."n '-!:f'puhl'( ....'('r't .. art"n, voOr·
dat Olldl'f7A::wk Itl tit' l,JHlk \vas ~t'da.An
(." 1I1f'('IH"I.·, uat 7..qn ~O('d ... naaUl daur-
door h.,,: .", I·rd \'f .1"
n•. ,aad ot ",Iotit, dat 7.lllk~ flH·t hvt

JZ:l"val t., rn ~plR...lilttt. tit! ~f'·krf't.arlti ,n
du." 1.11\ :tlill 1\4' ",..pr Hlona-rlts tt·
sMHqn·n, h.'111 !'rlJp \\ lp:l n.l., dat h~·t
vf'nda'-!: ,'pr"'f h.,,'\n 7,(Ials ti.· lIot lIlf'll voQr·
}rw".l(.'n

Ht·t \·n!i!:,~nd., r,Lnrw,rt :t~Jlf all ..", in
t\E'n dllHlt,llk III ht plllat....'Wn.

0.· llt'pr Bl,)lllf'rlt"l. kl.l,l\:"dt, ook, tipt
tiP "'f·kr."t.ln~ Ilt'"1 al:-. h,,,t warlf\ n..-t
hArrwr:\lai!"n lu\n1!tl'\'all .. n hAJ '. fluor
&&11 lti'm tt· "'"hnJ\ "'I Ill"! b.·trdtklu:.!
tot hf't li-(·hrarfW"n \'itn n.\m~''l nl" 11(1
rol \"itTl vriJ'" ,(-hohp!'pn ·rnn hart>
rommlttf'd a ha!hl: tmprtlp.·r al1l0n:."
lt ..-t hl''f'k. dat dl' ond"rl\ Ipt~r },...._
dcw·ldp, dat lil; d.' I\IBlf'1\ van ~rlj.,
1W'",,1"~N'lI Vlln hf't rf'!.!·'\...t4~r h~H.1 ~
8Ch~apt. lhar dlf' klnl14'Tt·o mf>pr d3n
14 dAI.!l'll ~.llfU~nt Wilrt'Jl

J:>.:. rRao "nnn, dat dl" "t~kr('t:l(l~ nt .. t
onbehoorlik hau ",· .. ,hr~<,'n

~::~
.~ Korton.f::, &endalL
~~

•
~!lo.eley.-~ I~. 8rlvem.er,
~Tlllftr;.

:!

!

b6nH~ .

~ lIÏa4t .... ItILD ... ~"Cb','CIiJ .. :::~~::~:~~~~~J:IuitrerkiDc wij ,~.bet. ... ppaft-
hen j~ Ataat
4iet ~, .;,!!t.: ",
IUJD ,"~~DJ-te

Een 'bri8f . ya. bet
ilJApékteur 1iWd geleMa en ter bewa-.
ring ppJ&aut. "
De raad D-,III de- _bela 'iD de

te Zoet.endaladeij, w~ de
~ijIIen echrijftalel. tegen £1 ,7- ••
()'l:eJ' •. ~ ,

Een J;r)ef \"llIl het
gOeIreSeii Yrage.nde wat .. I
om .TOO[water te boreo te J.oW'8l\
teritot. 'Jlj..ier A3, Sebooil., en dé lek.
werd getaat te' antwoorden dat,indien
de boor it;! de ,nabijheid ie, het omtnint
£25 aal kD8teu,

De aanstelling van de volgende onder-
wijsera en ond_ijllel'e8ll!ln .. erd goed_
gekeurd. .

Mej M. !P. Jonker te uttalas P.,B.
S60.' .. _
Kej. M. Jil Kania te Witkop-'.£eO.
G. C. Co.n te KorenltraaJ.£60.' •
Joh, u-,hne, te haaamheid
J, J. WillOn te Middelmead~,
J'JI. E. Wen bel te Voor Vfederm

poort £60.
J. E. Grundeliogh

£80.
Mnr. D. J. Theron

Armen £96 .
'G. M. P. Oli ..ier te

Armen £48.
De raad besloot 'Mej. Wbntael te be-

talan tegen £50 per jaar op ..oonraar-
de dat .ij haar ondenriper. certifi-
bat in .Iunie a.A. ui Yewijgen.

De lek. rapporteerde dat de onder-
wj~ van de ..olgende acholea
bedankt hadden via.: -Middelkraal,
Klipfontejn, Zoetend.l.vleij, NaJtooste,
B.ietfontein en Bchitdpaclbeen. ,

De sek, van 00 Willowmore .&2. lICliIOOl
werd gemachtigd onko6:tan in ..erband
met de SCh091 aan te gaan, .tI
teboven gaa-ndê, en de rekening bij de
volgende achoolraada ....rgadering i. te
dienen.

Een brief van hetachool komitee Tan
de Willowmore .&2. IICbool werd gelellen
en hun .... rd verlof gegeven om de •
nodigdbeden Toor bet OII'derwijs ja
plant,kunde -n te IIropen.

De raad besloot om . aangesien de br.
..an Noorderl de sol;L;, van het kan.
toor sal lat.>n schilderen, de buiten-
deuren te laten schilderen,

De :MIlt. rapporteerde dat als to-
mitee leden geltoaen .ijn te Zoeteo-
dalnleij de hh. A. H. de Vries, O •. ~.
Theron en ,HeUtard van Booijen en te
De Pute de hIi. J. C. J. Swaaeyoel,
W. S'll"lmepoel en D. J. Grant.

Aan Mej. de Wet, onderwijzel"ell te
De Puts, werd verlof. gege ....n cm
sehool te houden op 21, 22 en 25 Mei,
en 8 Junie alsook op een Z.terdag en
dan een .. eelt ..roeger ol? te breken.

Mej. Beerling ond_lperes de Wil.
lowmore Armen School (leed *-_k
om bulp waarop de raad besloot bij het
komitee aan te be ..elea elite iag twee
kwek ..ling ondlerwij_n 'I'Iln de
Willo ...more .cl school.. daarheen te
zenden om haa, te helpen. '

De r.ad besloot, dat enige leerlingen
schoolgelden Bullen betalen alecbts VOOr
de belft van dit kwartaal.

De raad '-loot, op .anvraag raD
mnr. Vosloo de 'Arwen School te TOYer.
fontein over te nemen , het salaria

wordt I..ter te worden vastgesteld, ... nn .....
Jo nie, (l" nodige. vormen &tlllen &ijn ingevuld.

Een brIef van de heer P. H. Smith
vraJtCnde bank-en Toor de Armen Sehool

Ruit""l/:cwone verga d..ri ng, 15 Mei te .Joacbimsltraal ...erd gelatien doch
1908 de raad '-loot 'te "'Bdt'ten op het rap-
1'~'(lDwoorUig: n.. vool'llitter (ds. port van de scboolin.peltteur:

.\1"II",rl",), <Le. C, Snijma.n, dr. Shine, De /!ek .... erd gelaat tenders te na-
Pil <I". h...en A. R dil Plessis, L.W.\'., gen ..oor het bou....... van een muur
J, DlI""""l/:e, F. Rausseau ea J. 'M. rondom en onder bet achoolgebouw te
C, du Pt-is; de beer M. v.an der Waaikraal, 00 muur te worden gemaakt
Walt af.weeig '11'.0. ziekte, met ken- nn Itlippen en lr-IM uitgepunt met
nlwnng, kallt 2; Y'Oet hoog en een Voel. djk. In
De vuorzitt-er deelt mede, d.t bij de de muur moek.n hoepels geset wordeD

sekretari. verlof van afwoz,igheid v~n ow .. n de ballten ..... t te lIChroeven.
de "Prgaclerulg bad gE'ge"'ll eo ntINDt ~"~ br, Jan Strijdom werd .angl!l!teld
ap Zich om bet werk van die penoon als lid van het komitee te Waa.iltra:d
III ,'erba.nd IlK't de vergadering te Iin pl .. t. va11 de hr. Blignaut die be-
dO<'n, Goedgekenrd-. dankt bad. '

Dool van vetgadél'irtg,-Dê "<lóI'Eii- ' bn versoek om ....rhoging van salaris
tpr d.>elt m«l, <:lat hij deze ve~dering door de br, Grundelingb te Lower Hm;..
ha<! b.>lp~d 0l) venosk 'VBn de finan- teDtotll Rivier rd geweig ..rd.
rllile kommi""ie, die het nodig beeft Een meisje rd als Vl'ije IICho~iet in
g""ond ..n de t~en ...oordi(7,e ""kretaris de Willowmore A2; ..,!tool toegelaten,
Vt)orloplig kennis te geven, dat men eo daar de beer Watrus verplaatst
.... m hed .. " van zijn dien.ten ""lont- _rd, nam de raad r.ijn aanbod om de
.•Ia" TI ".~'" zIJn \"OOrtOt,n-nde n.ua- belft 1'1lJI h ..t schoolgeld vnor dit kwa.r.
tl~"'ld In ",ijo werk .-n ook om een taal te betalen, MU.
nWllwe ... kn·taris aBn te stellen. De raad bo8loot dat .mig .. kinderen

lJ" Juwdt·ling van de fina.""iër.. ..oIle prija moeten betalen in de Wil.
kommi""i .. ,"zake IlE'kret"ri~J wordt lowmore.&2 school of naar de .\nnen
," ...t a.lll"'tn"ne .U-romen bekJ"&Chtlgd IIChool te gaan.
{'o '-Iou'n h...m 111ervan keonÏ8 te De raad besloot alle achterstallige
!>(<''''I1; vprd ..r, dat hem ~. Halarill sch~ldren Rf te schrijven tot ..inde
<anaf I Yei 1908 zal uitootaald wor· van Junie. t9dl, doch dat elk kind Od.
.1,," <'lI <I"t h ij ~.-I nW>et waen Din per maand zal moeten betalen vanaf 1
cl" boek" ..... nz, ...k. ~faandag aan de .Jntie, 1908, tenzij dst de ra'ad over.
flnn('iél,' kommis.~ie te overl_i&nd'igeo, fuigd is dat de ouders IIllf8 te arm aij", 1I1801v-tt- __ de week
nm door ue goev ..rnements .uditeoJ' 0111 dat t .. betalen. "'.AA _ Y.IIU&
te word ..n na~aan. llligIB kind"rp,n werden als Trije

g.·kr<'t.a .... , _. Daar 't ~bl ..lr.en >lt, scboli ..n.'D t~laten in de A3, lICbool
dal d" afgeda.nkte ....kretari. verz.uimd te Dfl. Put. en anderen tegen 7s. Gd.
I,,,d appltk.aties te v~n Toor de be.- per kmd per kwartaaJ.
trt,kklo,: van 8ekTetariR, besluit de F..en rnnoek om vrije onderwijs
v..",ad .. ring de "-r F. Haarboff Dan Wf"I'd terug veM\"e.zen Voor verdere in-
tI' .tplJ..n als ~erende soItreta,ris tot fonnatie.
I,,·t PInrI.. va.n Junie e.k., tegen het- De volgende rekeningen werd"n good-
.,,·Ifel... 'l8lari. al. door de alget,red ..n gekeurd.
"·kr('(ar,, ""s jl;etrokken., !l;erek..nd I: s. d.
"Hn"f 1 ~"I 1908, en apptrkatiA! voor I",witton Bros" 1 6
d•• 1.,t .. ·kkl~ van ""kretari. .. te vra- .J. C. Juta 12 3
!>«'II 1''I!ell ""n S8lari~ VHn £50 p... JO!. IJoyd 10 0

,\rphkatl~ d" voorzitter te be",i- ,'. d. Sandt d" Villiers
k..n nil'. Intpr dan Maandag, 1 JlI.nie ell ("0., 3 15 0
I!~~. 0.. applibnt, ,lte 8Ia~, ,ek Il- Remingtun Tvpe ...riter 17 6
rll"ll 1<' ~"\'''" voor £50. p, M. van Noord,," 19 18 6

11.,,10',," d" notIII,," -van dew..-, nl><- C .• 1. 'Ra.cltmlt'yer 43 ló 0
111",1" d,,· un ti.. vonge ver~a.d"ring, De volgende v"rgadming ....1 gehou.
r.n 'I"*'<ll!( mogelik u. publioer ..n. den worden op Zaterdag 20 Junie a ..8.

om 2 uur namiddag. De vergadering
werd d.. rop gesloten met gebed.

C. -H. GROVE,
Sekretaris.

aannemen.
4. Dat t ...ee leden van de raad sill

een kommi.ie benoemd warden om de
rekeningen in vt>rtband met. de elektie
voor een lid van dae raad onlAngs
gehouden, na te gaan en de civiele
kommiasarU. ero ..er te zien. Venler,
dat d.. sekretarie un bet departement
van onderwijs vrage weUt tarief YIn
onkosten in ..erband met ICbooJraad-
..lekties moet ge ..o~ .. orden, dat het-
.."Ik in mvang is hij sldelinl9'raad rer-
ki".in~n of b. parleDlenta~re .....1'.
kiezingen.

Dit verslag ...OPdt met algemene
.t" IIImen aangenomen en in ..erband
JIll>t punt 2 van de aanbeveligen ba-
.loten 7s. Gd. per kwartaal te laten
betalen , terwijl de kommiaie w_rvan
in punt 4 (aanbevelingen) ge.proken
wordt, zal bestaan uit ds. M,&Iherbe
(voorzitter) en de heel' .4: F!. do Plea-
sis. L.W, \- .• (vice-voorzitter.)
Besloten de private plaat.lftolen te

R ietpoort en Zw.veJkrantJt te ..er-
enige-n en ....n derde klas te ZW8n>1-
krantz tt> stichten indien dit door dr.
Mllir goedgekeurd wordt.

Voorstol J. C. M. du Plessis-M. J.
v, d Walt: De _retaria word .. bnni.
jrt'!!:even dat de raad hem uI ont-
slaan als zodanig tegen h..t einde van
.Iuni .. pk" en dat er dadelilt applika-
ties gevra8f1:d .. orden ..oor die lIetrelc-
!ring. Apolikanten te meldeo We1It
salaris ..ij ..erlall!l,en. Applikatiea de
voorzittpr te bereiken voor of op Vrij-
da~, Vi Mei e.lt.

..\_1I1endempot A. I. du PI_is en
voorzitter: Zoals boven ..utgestekl
met d",Zf>verandering, dat bet ... Iaris
va.tll:<"8teld worde op .£50 per .nnom.

Hpt amendement ...ordt ~ngeno-
1flen.

Zaaifontpin school.-De ....kretaris
wordt lI:t'laat in ....rband lllet aaor.oek
0111 cl",.., school ondet' de raad te hij
I<:PO, B'''I dr. Muir te achrij ..en, erop
wIJ7.encJ... dat de school de enifle is in
du WIJk Blesbok, reeds lang door de
h....r C,.,.'tzé zonder hulp ia in .tand
!l:eltollden geworden, en dat ..encbei-
d..n" van d.. p.p. schDten in dit dia-
trlkt in de laatste tijd sijn gealoten
g.... orden.

BIlIhoek p,p, achool.-A.nzoek door
d.. hAer .1,C. M. dn PI_u. om deze
""hool op de lijst van p.p. IICholen ge-
plaatst, te krijgen, .. ordt toeg .. taao
op voorwaarde, dat dr. 1fuir claartoe
tDf"stemmilljl; geeft.

Df) volgende yergadering
Vll..tg ..steld op Woenadag 3
l~. '

..
"..oor ,!le

llIet ge-
I•

PijBlike, Jeukende" en
Bloedende AambeieD., '

JDe' heer Heindert .N!IOme P.K. Ra •
v-eruoWJ, diatrikt BarIrJ, bc;t r.egt:
-"Omstreeks drie ja..... gel~ b.-
lOu ik '" lijden aan aambeien. Zij
hegouneo met een Iicl,tte pijn en 1I'8r-
den apoed~ alecbt. Bome .... de
pijn Iieer .; op eeb audere' keer
w.. er . jeukte e~ dan
verloor. ilt eeD grote hoMeeljM,id
De oitpnilinpn .....ren _I' groot.
De. n~ tkn!eg. ik: _Ideo of nooit
- «o8de lllaap. Dit ging 110 TOOrt
TOOr drie jaren. De dokter _bandel.
de mij -de.r eDig ..oIdoen,d PrOIg
ea sijn .medicijnen ~ 0UI0bt.e.
looe. Ik: ~e· OOIt allerlei soort
..a~ hlli&ml~delenL maar die hielpen
lDlJ ooit nJet. "l'en futlte lei lJ,l911
moeder mij dat Zam-Buk oen ~
ding 11'118, ,10 kreeg' ik
een wein" en wendde bet
"D •. _ ~ balaelD .topte bet b1oe-
den __ gauw en de ..... Ilingea be.
8DnD.en te ntnninderen. 1>e pija en
pritbling 1"'(>IlD.en langumerilaod
te bedaren en ik wa. in stUt 's naobtll
mat te pD.ÏeiAln. Ik hielp Lm·Buk
door een paar ADaÏNen "lUl een uoht
lalt_noiddel in te nemen' ea bij het
einde van lIe8 w..bn ..... ill: ..olkomen
genezen. Zam.-Buk.heeft _It de pijn
in de IIChooder ..an mijn vrouw geD&
"n en ik bn eerlik nrklareR clat ik
nooit _ bet4n'e ~ gebruikte."

D& ~ Noome lJLUriet heden oog
d_lfde goede psondheid ......u.. Z.m-
Buk _h.n :beeft, en llehrijft weer
..encbeideo muadea na sijn genetling
en aegt: -"Ik yoel een aebeél ander
peJ'lOOn eedert z._BGlc mij g_
van de aa.JI>beien. -Ilia ,&lekte verliet
mij ~. Ik beechonw Zam·BU
een c_pion baleem." Zam.Buk i. •
N"tltOr'. beleade en verzac.btende bal- A' T 'Rsem ...n het r;elterate geneesmiddel
1'001' .ambeien, IIneden, brand.. en .• • • _
schroeiwooden, 'k_iogen verstui-
kingen, winterhandea, ~a, dauw· ftII de b8roea.de XOJO.
worm, ........0, hooIduitalag. Tergiftj,ge 1,_·...:.'_A.I_,.... f7

Y
_-.lI_I,_ e'D ..... : , \...L-.lI

wondea. barb""",llitlll~, jeulcte, krab- ......, ~CIIII .. '"'6.... ......_
ben, ettenronden, rumatiek, ..t.terblli. over de· gehele I.OlODie, 0nDje
len, _eren, sere ~ 6n huid en Ririer Kolonie eD T----1 n.....lIe~e1&iekten. Vel'ltrijgh&ar bij ane nIIIlI ...... VUIl

",rkopera 'Van medicijnen en winke- ZadeJa mellW. oppiaub ol M-
I.. TOOr 18. 6d. ea :Ja. 4ld. per pot ot b L.. I
poatvrij YUOr d_lfde prijs direkt van ur aagem..... YO gelil pat.rooeD
00 Z&m-Bnk Co" 9 Lan~r .. t,'" d. KlaD*-.
Ka.pstad.

=

-

Prij.". r1e,.".iruJnod.
Zend om Ïirijdij,t.

VEn.KLAAIm EN AJ'GI!lRANDELD
IN HET ,KA.NTOOR VAN DB
KJ!:l!STER, TE KAAPSTAD.

Wale 8traat 02,
KAAPSTAD.

I. VRIJWILLIGE OVERGA VEN.

.SCBUI·TE KOOP
Wingerd S~okken.

WLLLOWM.'ORE.

Daniel StepbanUtl du Toit, boor te
Ferndale, Graaff-Reinet, 23 Mei. .Ba-
ten '£2,623 7•. , luten. '£5,825 17s. 8d.

Daniel Gerhardn. Hattingh, landbou_
ln'1' te Beaufort West, 23 Mei. Baten
~ 28., luten £147 28. Gd.
1_ Charl Verater, Victoria W.. t,

23 IMei._,u.ten £1,671 4JI., laati!a
"'.1,116 s..
(l,riatoffel Juoobll. du Toi~ boel' t.e

f!omeraet Wetlt, ....roeger tt> t;e...", 27
!.Vei. Baten .£2,494 !la. lId. I~ten
J!3,261 98. 8d. '
. Niwiedieo II'alall, ali ... Had';" N .. ie-

dien, Kaapstad, 26 Mei. Baten .es3 4JI.
luten £180 I!Ia. 8d. .

Moh.med G.nie, Zoutrivier, Kaap!e
afooli" 26 Mei. Baten .£210 611. 7d.,
laat- 407 198. Bd.

BUSIII18 llBCBT.-~H':: '-mbtt Daniel J~1I M.ritz, .Claremont
.... he a-.. bp' bM (ooit ~~del drl]Vend" ~ants en CO.,
lJ liaan laatatWea ,. de ... op 2011tri .... , Ka ..... afdehng), 26 Mei.
_., ~ .OP tw.~ Baten. £~,159 148., tuten £2,007 (Ja, 7d.
lUta&bedoeWe WiJden ............... De ebn.tina Ja~ Swanepoel. gebo-
krijcwaad'..... LCMk .~..... tJ- 1'8n .Fouohee (bUiten gemeelUlCbap van_____ ,. a. dood, CIOOII bn- goederen gehuwd met, Col'llelia Johan-
... __ ....... Da tDlUtaIrt Mta. Jaeotma ~nepoel\, Aberdeen, 27...C•...,1Maft tal .. Mei. Baten ~ l~., l.. tt'n .£601 Uls.

~kt.~';&~~.. Yl, GEDWONOJ,llN O\'"EBG.H-E. B."·
.............. der ...... TEN EN LASTml O~"'DEKEND,
no.......-.w --. ...
lIieh ........ ik _ "'kbelld
.............. &..'Da
Do_ ..... had_ .. _ tIaCMIt ..
..mat.. of Y...-d, CIeCIa .. wfhta
......_ ..... I'f~.....,e
...... ~.lIijyd T".'"
............ ptal .... ~ .,da
....piI y.. 00a&-81beri1. Bit' ua....
...... 0 ..",.,wjillik
,"'- )1 ~~
lIlIOi& _. DI. ....... 11...........- ..,.......... ~'

.; .' , "".

AANGELOPEN.

rraurburg Muaicipaal SchuL'
BU .. ~bude verkrijg-____ • duiUadea oitgewchle

W1. B~ StalleD,geënt op,..,~IIO(.. _ pDCDeD na ae beJ&I
P.aeut YOOl IOliede
Doe aanzoek bij de
wijDboer wlD!rerd-

G. A. RETIEF, "
YredellOf. Noorder Pa.arl.

:11M.n 1908.

-Groeudnnt: 4,000 op Aromoo.
8teiD: 16,OOO'Op Arcaoo.
Witte 1IaaePOOt: 8,000 op Jaeq ...
Witte 1IaDepoot: 8,000 op Riparia.

I'rij,,,, llmtf11'tUI!I.

ADUI: DUMAS tiRO,""
, BoueJarij, ~ai1a RiYiei.

I, "'1'1l'H.
:-:'_'kr..tar0t

\·.·r)l;ild..riltl:; vlln <If' Willowmore
~loolrKl,,1 !tehoud ..n te Willowmore op
[)('I'l<I••r<la~ U Mei, 1905.
1''''WIIII ..or<~: 0., :\ Ilwrtijn (n"", •

'" t"rl 111 <I" ><tooI.d", Rowley ..n de
ILl,. !"lWglluuln. Oo..tJlII:i .....n, Snyman,
I" lIolI:>, nr, .Jou""rt, N. M, S. }t'er-
n_tra Pil Of' , ..ne ....
n,· T'C>orzitu-r openoo de ""rgadering

,"ot I'"h.-d ... n d.. 110101..0 der jO'nl!Jlle
n.,.gHd ..nn~ a.lsook difl van een 8p~
<'lal" rergn<leriDg ...erden geleaeo ..n
~"""I(..k,,"rcl ,

'ill ('('II ,t..kll'.,i .. o""r het houd,,"
'''an ..p4 ... ·l"'J~ .,.-erJ(ad .. rlngen en de
kr:1rhr nIn 1....Jllit<>1l daarop ~nOm(!U,
J!1I1~ !lwn voort lUf"t h.,.t gewone .....rk.

1"... " '-00rsl<'I ,·.u, d" hr. N. M. S .
F,'rr,·,ra, ,,:.... ·kondPerd<loor dr, Jouhert,
,hit <I.. lot"""'n" vet'gaderingen 'f'1Ul 00
.... a<i .,'n uu yoort ... n cullen 'll!orclt,n
" .. I;\,,"I ..n op Zaterdag nOl. d" der(le
\' riJd .. !! """ d~ IOIWlnddt'S namiddag. ..
0", ::! lI11r in plna.ts van op Donderd ..g
nOOT .I" (tp.rd.. ,. rijdag als"te- ..oren,
wI·rd IIlg.·m .....n aangenomen.

Ih> tILlId besloot, da.t. indien het
D..partwn ..nt de A.3 School te De
Puts ni.·t goodkenrt na Juni .. mu,lId,

TE KOOP,

40 000 GrotDdraif.f Stokkea,
, iD de pod .~~ op

Aramoa eD 1"WUl'00rp ~. de
beate iD Zuid-Afrika te 'lija. oa-
cIenItJu!lt eeu .becIe-wijDboer al-
YaNDa DIU' Tokai te,....

BUGO MYBUaUH,·
- P.L KleiD Drakeaaeia.

HOOP"
JiI__ 1ilI BIJIIL

:~-.mVïn~ Lavagna, Zoutri.
v>et" J(.. ~ afdellng, pe Mei.

W. ONDER VOORWPIGE GE-
,DWO"'GRN 8'EK.W1!8rn.AnE GE- '
I PL.Ul'ST DE BOEDEL l"AN :

\, ..~pnn". .,·houd ..n u.' lid ..
AprIl, 1908.
Teg"'1"Iroordifl d,..~, P.

Too:rzitttlr. dr. SIlIn ... pn df> -h.·N'Tl .f.
DuvAl"'~o, ~f, J. l', d, Walt, A. S.
lP1....sis• .I, C, U, dn PI_'lls "n F,
SP.DU.

n.· vool"lcitt.·r ft.'et di' b<'er :\1.• 1.
d. WaIt. dio in cl" pln3ts van de
P p, lirll~r al.. li<l I'l"~"'" IS

den ..oor de oo",-t... maal ZIttIng
_Ikom t..r vt'rpd"rilljl;.
0., h....·r ,.. d, W:ttt dankt .. d"

dering \"OOr n.. wijze 'iri1""'VP
&ad ont.ang ..n.
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