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(Vvllort.)

GeboorieD, Ba..ailma .. 8.."..-
.,aJleD: 21. 6d . .,oor elb A.d....neatie.
llenaande uit Diat _r d.. 10_I"-
..... voor ied_ bijk_de rerel la.<knucd. T. Baar, VerIoNa. 0.-
'I'01IdeD eD Div_ KleiDe A.dvertea·
tiIa: Ia, .,oor 8 .ooma ol _ po
4ee.1ie ernD; d_lfde prij. voor elb
plaatmDg.
om vertragiDf te 'I'OOtkomell moe-

\ea A.d....rteerden. 'I'OOI'Uit beteleD, die
peD lepende rebel., hebbe!l'
- ".,.ft,. l"J't

DOOD.EII.eNTEN.

IlABSON.-OYerledea op 3 Junie
1908, onze geliefde moeder, M.ri.
Jacob. Basson, wedu.e van wijlen .Mat-
thija Ba"""n, Kleinhoop, in de ouder-
dom van 69 jaren en 9 dagen. Wij
gevoelen haar hflElngaao diep, ... nt wij
_rden m.·uigmaal aedragen 0l;' de vleu-
gelen van hare gelleden. WiJ zwijgen
echter, want de hand die ona bedroefd
heeft, i. decelfde die onse tranen wil
drog ..n , pn wat de Heer nn doet sullen
."ij na dez en TelWtaan. Tevens brengen
wij ou,.., dank toe aau al de familie-
betrf'kkingt'u PIl niendinnen, vooma-
mt'lik aan onse broed er en znsU>r, aan
wlens woning .ij gestorven i!\, en aan
Mejuffrou .. de weduwe van do. West-
huizen. voor hunne trou .. e hulp en
liefderijke verpleging.

('it nMDl der g... menlike kinderen,
P. BA&'lON.

IlAlm ....bory,
• 15 Junie 1903.

I-nn-TS. - Orer lede n te Villa
Flnndre, :\;"1lwland, op Zondagnacht,
d.> id .. <l,,,,,... , Marthinus Amllts, aen.,
in cl., ouderdom "'n 69 jaar en I)
maa.nd(_·n. '

De b<-grar""IA vindt plaats te Mal-
mesbury heden (Di0Adag, de 9de), te S
uur namiddag.

~---------------
IN MEMORIAM.

DE KOCK.-In Jif'fdevolle h..rinne-
rini!: nun onze dierbare zoontj.. Ra ...
mus Dan id Johann ... , die zijn peu .. i~
rust is lugegaan op de 31ste Mei, 1007.

FLORIS DE KOCK,
80PHIE DE KOCK.

Bl.lI..-bank.
Caledon.

Goevernante Benodigd
OP een pla.at8 nabij Kruger.

dorp, drie I~D, begiDllera.
Verei8ten: Holland.a, EngelA,

Handwerk, Standaard I en IL
Muziek aan één. Salaril £4 oer
maaod en alles vrij, met billike
reiskosten.

Adres:

Wellington
-BENODIGD

GECERTIFIC1i:ERDE On-
derwijzerel voor de Station Armen
School

Salaris £ 120 per annum.
WerIc te aaovurden 13 Julie.

Doe aanzoek.vUr 18 dezer bij
J. L. PRETORI~,

Sekretaris,
Schoolraad Kantoor,
.Wellington,

2 Junie 1908..

Carnarvon
Onderwljzep( .. , .enodlgd

voor d. P•••School t.
Z.. lcoeg.t.

zweren.

Schoolraad,' Somerset Oost-BENODIGD.
Zere BeDen ' aft lWL- '.AC11.U6 u-
ziohtzwel8n en Hoofd·

Oudtshoorn Afdelings, Schoolraad. ZAAD TARWE
BENODIGD DARLING



I) JUNm_ 1101.
L doZeme'''' per ak 100 lb. 8 0

Gena " la lb. ., I
Boom tuibr, per aki03 lb. ... M. 10 0 ,,16 0
Bo_ Kaller, per ak

ï3a lb. ••• ... 100ft 16 0
Kat (Kol). per bul... • I ft t •

00. .. pent,. per
100 lb. .. •• 0 ft • t

Voer. per 100 lb. (.-I) 4 9 If' 6 •
" " ClnTerie1u) li 0 lt • 0

Jr.., kOl"8lliKoloaiul,per uk 00 lb. ... 8 6 .. 10 0
" " (wit)... tO .. 10 6

Boermeel .... ft per
_ ,100 lb. .•• ... ta 6 .. ft •
Boinneel ruift, per

100 lb. ... ... It 0 .. 29 0
Bloem, per ak 100 lb. 16 6 ,,11 ..
(Hl. Koloui&l. mleU..,

per .. k lI03 lb. ... 8 II .. 9 •
Witte mIeU.., KoioBiul

perakl103lb 8 'I .. 9 I
Qemen~. mieU.. 8 0 .. II 0
Wit ml.liemeel, O.B.K.

183 lb. ••• ... 10 II ,,11 0
Wit-mieliemeel. Natal 0 0 " 0 0
Ha __ Kaa per uk

160 lb. ... 9
Laoerue per 100 lb. 4
UIen. per u)o 110 lb .••• 18
Aard.ppelen oer uk

lM 1\. ... 7 0 ,,13 6
.. (Ilienwe) 0 0 " 0 0

_ '1 . 'okaal dm. 11 0 ,,19 0
TabalI:. per lb. 0 4 " 0 1

" ,,(illferi.lI1') 0 1 ft 0 0
Kooru. per SH 103 Ilr. lT 6 ,,1IO 0
Boter. per lb. ( ....... ). M' 1 1 " 1 li

" (lide kwaL) ... 0 10 .. 1 0Ii_.per dos. 1 li .. 1 II
J:eaden, per .tuk 1 9 " I li
H08Od.... " 12"16
Kalkoenen " li 0 " 6 0
Ham en apek. per lb..... 0 0 " 0 0
Zont, per zak 1 II " 8 II
Noten, per lh, ••• 0 4 " 0 6
Gedroogde peniba p. Ib. 0 I " 0 4

" abrikoSllll " 0 1 " 0 ,
" PTaUneaMOOO"OO
per Id.tje 0 ~O " 0 0

K.a1k, per uk I I " I I
Appelen per ~ 1 6 ,,10 0
Droi ...... per IriIltJe 0 0 " 0 0

,,"lDAIltja 00"00
Gna..... 0 6 " 3 6
Limoenen, per 100 ... 2 0 " I) 0
Abrikozen, per Iriatje ••• 0 0 " 0

" "lDAIldj. 0 0" 0 0
Peren per lristj~. 0 0 " 0 0
Pruimen. per ~ u 0 II 0 0
Persiken. per lriatJe 0 0 " 0 0
Neertj .. per 100 0 0 " 0 0
Zourlimoenen I) 0 " 0 0
Pijnappelen. per dos.... 1 6 " 'I 6
8pa.au apek, per dos. ••• 0 IQ " IJ 0
W.t8rD1el8OD8Il. per dos 0 0 " 0 0
Kwepera, .. ••• 0 0 " 0 0
Tamatoa, per lrie$je 0 0 " 0 0
Kool, per do.. 10" 3 I
Bloemkool, per dos. 1 li " 4 I
Pompoenen, per dOL 2 6 " 8 0
Hauen. elk ... 0 9 " li 0
Koru 13,,19
Bedwing 1 8 " 1 9
Pau.. li 6 ,,12 0
Namakwa palrijl p. dos, 2 6 " 4 0
Springbok ... 8 0 ,,19 0
Steeobok, elk li 6 " I) 6
Daibra, elk ... 4 0 " 8 0

L d.
" 9 -0
.. 10 0

O' ,,10 0
6 " 6 6o "Hi 6

BLACBTVD.

.... il

0-800~~~ 7 0 ,,10 0
K.o.iea (goed) 46OIb. ft_r ...... 60"IQ
Kalv8l8ll... ~ ~ lb • .-Jachl
VarkeDa 100 lb.(IOhOOD)lfd.Id. pJb.lnad

I. LI. ..
1ammereD, 10 lb. ••• 0 8 " 0 10
HameIa, 40 tot 46 .0. ••• 0 10 " 0 13/6
KaapMl£hapen <.-I) 0 10 " 013/6
Kapaterl"(goed' ... 0 10 " 013/6
0-, tre' _.. 0 " ., 0
!i~ ... 10 0 "ft 0
~eu... •.. 10 0 "ft 10-.ne. _, _., 0 ,,10 ~

OPIOBlW'lGD.
Zemeleo _ MDI, yoorult,ep&D. Mai.

• lIaJl'drkoren ...olop, prij ,ewillijler.
Partijen 0 R K. ba"", en h erhooi aug.
boden. Tu .... en meel Taner. Aard·
appelen, goed mouter gered. ....rkoc~t.
OMa .,..ter. v..... boter iD nur, pnJI
beter. BiereD, grote hoenelheden lI:oOl8a
aao. Plaim ia ,oede Toorreed. Koleo,
bloemkoleD, Iin ppel'D, ...olop.n goed
koop. Wild komt in tamelik. bOé..... 1
hedea .. a. Le ....Dda ha •• markt &_all:.

Heeft u een Nierkwaal 1
~

ZL1T OLI LLJDEND AA...~ ZULKE
~"E:'I .u.s RCGPlJN,
ORA VE!lL, DUIZELIO'HEID,
OEZWOLLE:'i LEDEMATEN,
HEUPJIaHT OF RUM.A.TI]]JE
PIJNEN p

Eeo ~ bekend dokter heeft Ter·
klaard dat ni~ d. uoodlottiga'll!
...an ail •• lekten ia, behal ...e tering. De
reden hielTlUl ia, dat de .ymptomen
1'aD ni eniekte SO di kwijls ...enraar·
loosd blij ...en, of ten onrecbte gehouden
worden "'OOr een ande1"e siekte,. IIOCiat
de k ...... l ongemtd''kt. erger woren, ~
dat hij ei ndelijk diep ;ngeworteléJ i•.

Elk symptoom van niersiekte echter.
obeboon het u oabeduideod mag to&-
IIChijnen, is ernstig, want het too~~,
dat a_ nieren het bloed Dlet. behoorlIJk
filtreren 811 dit ia de oorsaak .....n de
m_te ~ielrlea. Het komt er nilK op
&&Jl _t u denkt dat uw .iekte ia, be-
....,;jig de bloodfiltreren, de ni_ en
geef se bulp roet ~oan'. Rn~ijD Ni~ren
Pillen, bit. ut een .peetale niere-
medtcijn; hij helpt het filtreren ~o
bet blood en .....rsterkt. de ....rmoelde
nierweef"..a" Doan·. Rugpijn Niereu
Pillen geaeBE'll nieniekte, omdat ze
de nieren juist die bulp g....en, die ~e
nodig bebben, a1Toreaa de geJIOndheld
hersteld kan worden,

MMr als u een ~rkwaal gelegen·
heid gMt om voort te gaan, als u to&-
laat dat uw bloed oubehoorlijk gefil-
~ ...ordt, dan UJ u spoedig bemer-
keo. da t u altijd suf ge ...oeIt, ",onder
energie of lentJldigheid, "a '. nach,te
.a1 u TUlItelooe zijn en niet kunnfjn
alapen ; uw haoden, . en Toeten zIJn
koud en u booft llllmgen; u wordt
rumatK-s. zeuuwachtig E'n knorrig; uw
gelaatskleur wordt geel eD vlekkig;
uw eetlu~t blijft weg en uw gezicht
schijnt zwak]u.r te wordeo,· Al de or-
ganeo ."..n het lich&am lijden gebrek.
_nneer de nieren "jek zijn, eD u kan
niet wel zijn, totdRt d~ ~iernn gezond
genoeg zijn om de vergIftige af ...al weg
te Toeren. De echte Doan·. Rugpijn
Nieren Pillen ..jjo de medioijn ...ooT
s_kke ..ieke nieren en door bet gene-
... n V&~ de oieren ...ordt tegelijkertijd
de gezondheid weergeg ....en aan de
andere or!(an<·n.

VenraarlOO8 nooit een teken, dat lIO
duidelijk nieniekte Mn_ijlt ala Rug.
pijn. Pijn in oe zijden .en lenden! Om·
veel. l'rin ..kwalen. Bezinksel. DUizeltg-
heid. Onregelmatige .. "rkiug v.~. bet
bart. koude rilling_, rum.tle!le piJoen,
W"Rllen onder de ogeD. opgezwollen
enkel... bleke gela.atskl"ur 8U "E'nu~-
..,ht.igbeid, ~in met Onan'. Rugpijn
Nieren Pillen bij bet ",,",te teken, dat
er i"to verkeen" i.. en beboed u zelf
op clie m&ni." voor er!!ere Ir;walen.
Doan'l RUl!:pijn NierPn Pillen word.en
...erkocht door an .. apotheken en 'lnn-
kelien. ol direkt door de FOIIter
McCh>n ..n Co.. 58 Looostraat, Kup-
Aud (Poo;tbns 1.297), Prij.~. 3d. .....r
dOO8je of 17•. _r .... dOOllJ6'" Zorg
..... oor. de echte n<-'. ie krijgft.

Iteer B.
Janllen " geaekon.doenf door' de
heer I. D. du PI_iJl dat de applibtie
nil de bller p, J. ;luPI_.ia aangeao-
men worde tegen 4 p:roeot ·belonln,'
ap allo ing>evorderde. gelden .... n de
, .. cl.

..ug-n aanrnomen.
De h_ G. . no Vuut.1I seide,

dat bij nog niet erin geel~d wu om.
een moilellel -.an te kopen.

Met ~~ tot de nieuwe ..... r-
deringal9"t . beoIloten dat tendera
9,'II't'1'aagtl ,,~lllen worden voor het w.. r.
denn nn aUe vaste eigendommen in 1.. 1i!C!'!!.p'......
dit diatri:kt.,.l'enders te worden in-
f!l8llDtlUen vóór die vo~nde vergacl&-

nnt nieuwe stemlijot wordt door· d.I01~"la"'lId
....kretaris ter tafel gelegd.

Besloten dat bet hof van reviaie ge-
bouden zal wor~n volj!1)1lS kenni ..
vin~ van de lIeI:retaria op Dinsdag 7
J1>Ile 1908, om li uur namidd.g in het
magiatraatakantoor te Plhilipstoorn.

GE'I"Mll drie rapporten van d. hl-
spoltteur Tan X.nthium Spin08lB1l, eo
ook :vragende om verh~ng Tan. aalari.
en tien dagen langer tiJd om Zlft! kon"
trakt uit te V'OOmn.

Besloteu, dat de raad niet hij maobte
is de insp<"kteur enige ve~hogi~ van
sMaria te geven, .dat hem 10 dagen l~!l'
ger tijd zal ge~n worden om "IJn
.....rk te ..doon, en dat de aeu.,tari.
·bom de ""1ft Tl\n zijn salaris nu uit-
betalen ""I.

De hoor J. A. Venter st"lde ",oor,
dat de rapporten aanR"'nomen wor·
den, en dat de inspekteur gerechtelike
stappen nemen sal tegen alle penoneo,
die nalat4z: waren Xanthium Spinoewn
op hun gronden t>it te roei:en.

Ge8ekondeerd door de beer 0, J ..... n
Vuuren eu all!:emeen aAngenomen.

\" oorgelegd de Tolgende rekeningen.
di .. de sekretaris gelut wordt uit te
betalen: South African Ne ..... £I 128.,
Cape Timt'S 158., Visagie QD Co. JIl
'is. sa., B. Levitt 1&. 6d .. W. J. KnoU
is. Bd., Venter en VeutP-r as. Bd., J-,
T. d. Wait £1 58. 7d., Ons Laud ·1&.,
en E. H, WaIt en Co. 9a. ea,

Beoloten de kw ... tie ..,.n stalhuor te
la ....n o...entAan tot de ...olgende ...er·
ItBdérin!( en dat dA!beer G. J. ....n
Vuuren intussen de zaak ond...r_bn
en bij ee rstltomende vergadering te
rapporterou.

Rapport van de 'II'egillS~ur ge-
leZf'n, c;oedgekf'Urd en lIange'llomen.

Bri .. , gelezen TIl n de heer J. W. Bre-
deu kamp. 'I'l'a.gonde om het pad tUI-

....n Macuterfoutein en Pu.rdeberg te
laten ""pa1' ..ren.

Voorgesteld door de beer O. J. 1"&n
\"uuren , gesekondeerd door de beer J.
A. V ..nter, aan de heer Bredenbmp
kenni" te geven, dat aan man ...~k
niet kan voldaan worden.

Algemeen 8JlIlgenomen.
Beeloten .,en ....il aan te kopen VOOr

de w('jCpBrtij.
Brief jt'Ilezen ...an d.. kommillllari8

Tan publi ..ke work ..n, w"arin ,",nneld
....ordt, djlt daar de Britstown .rdelin~
raad v;eW'ei~erd h.<eft de weg te slui-
ten eu TM'le@lgen tu_n IM Aar en
Ca rol uspoo rt. niet. ..."rder aan de
zaak kan ~edAan wonten en dat hier-
van aan de I_r Marais kennis gege ...en
wOTde.

Besloten de heer Charl Jacob dil
Plees is , vnn Kl ..in Carbonllatjetolrraal,
aan te o.. .."l"n Ill. Iid "an de raad Tan
de \. eezielctowet in plll"t... van de heer
A. P. FOllri .. , die bedanlrt heeft voor
...ijk no. 3,

FRASERBURG.

Yreeslilk ~ ~n • . : ,. ,.
MevrOU.. J. C. Sëbeepers, van
eenen dag na Clea andere." maaltten de D&lrm~ •. ·"
b~(d~ijnen miJ•. bij,?!, ,kranbinrii,~ Het .•
miJ n.et m~'Jk\ mIJn voecbel ·te\ eten eo ik
gev~de mij yportdurend traag en .• 1aperiJ'.
Mijn'lijden werd bovendien nog vereIP.rd~'
folterende pijnen in mijn .tug en beenen,. welke mij ,

. verhinderden eenig huishoudelijk werk te. ver,.,
richten, hoe licht.oOle. op het laatst begon ik .roo'"
maget te wCM'dendat ik er .Iecht. at. een schadu ....
van wat ik vroeger was, begon uit te zien, en ik
verloor mijne-belangstelling in alles wat ~~
Ik probeerd. geneeskuDdige beha~iDg eO
gebruikte. vele. ge.Deesmiddelen doch nimmer,
verk~ Ik verhchtang voor meer dan slecht .... {
korten tijd. Na oyer de",Bile Bean. gelaen .-;
hebben be.loOt ik de proef met dit middel te nem..
De verandering· die zij in mijn toestand te weil,;:.,
brachten was wonderlijk. Het vermoeide '"_
verdween .poedig geheel,. en ik. werd in staat
gesteld flink te eten en .poechg was Ikweder guond
en .terk. Gedurende de laatste.tes maanden beD ik
..... beY1ijd pbImna cIe tamp boOf.dpijDeDc::::t:=_ uitpput bebbm. Ik aItGOI de póbte
PYOeJea 1'OCIr wat Bile YOGI' aij Yerrpt ..... ..
RIT IDIUL ClUUlllDDIL wa. Dla araau.
Door Bil• .,._ dja ál.ai;' 1_ _.._.

mzij beb_ mij i.etut ~ __ aija'" auna.
teCIOa _ ";;0 __ te...... Bill ....
v.drij... aieIde..uAdoaa~ ~
aambeiea.zwakte'5Ier-beid. bIOedanDOedi,

• oozuiverbeden in bet ~tiek, 'l'I'0II_
lijke oa,esteldbedeo, ea . oac-aJd-t die het
pvol, aijo YaD de _ ea ... lIIIdrte ~!M
YlUl bet voedJel. Iedere a~ 1ft medlClJn-

Beaa8 .... 1(7. JMIC-dooI,
inIhIiteade ... de Bile
~1p'IU!IJ, ea _ dool

~MOETE'M
DIT VAN

ZIDd Id. ,poli,--a _ cl-. Co..
--_ ... Bilec.eo.. ..LaeJ
SUat, ·Kupstad,__ patil......
-0. Lud.",,, .... uoa..

·VERKRldGE"~
Bie de beste Voorraacf,de
beSte' Kwaliteit voorradig
~êb~, geschikt voor alle
, soorten van Plaatsen.
Strand Stra.a~~aapstad
R. 'CANE ~en'z-··_-

X.ÓLb~,
KonlJmentalê" Werken,

IrIalmeabury Debat Ver.
emging•

WaDDeU gij om

aOVRIL -L.l DinsdagaTond vond een g...~u..
ge btjeenkOlllBt pI... ts in de .tad8áal
gepven door de leden 'raO de plaatee-
lib Debata"'OI'8niiPng.

Onder de dllngende men_
'1rIIMll op te merken de beren A. O.
Kocb. A. IIom.6lmann. L.W.V .• 80 A.
O. de Villiers (b~em_ter).

Na de openingsrede door de Toonit-
ter de heer B. Rooe, Je.,..rde mej. An·
na' VRn Aawe een prachtig kIni"",
atuk terwijl zij opprolltd werd door
de '/oachtegaalh mej. JI'''.nCÏII Buaon.
die optrad met Ilen sangstok.

Daarn. _galmde liet gebottw en
_relen d. oren "'.n de toehoorden
geetreeld door 'bet singen .... n mej.
'Lilly Koch.

Ve",olgen. hield de heer O. Bergh
eeo barirooreDde recitatie. Daar t_
~etrouwe en waardige IedeD, nJ. mej.
M. Orobbelaal' en de heer oeorp
Ste;pI ... , OM ~rp binnenkort pea
verfaten om &leb ..Iders te "'~9a,
werd .... n hen at.cbeid genomen en Ye-
le .preken bedankten ben voor de
wehriileadheid .... n ben genoten i1l
V'P-!'band_t 't W&l'Ie no de 'Nren1-
ging. .

Nadat men zich op aUe ...,rten no
I<>ltk&l'nijeo ...ergaat bad, le.tlrden de
beren C. Slab'-, F. Nelsoo en P .
Beetbier een trio, dat met een da ..
rend ban.kI.p toegvjnict.t _rd, ter.
....ijJ de bee.r StepJ llO.la nur gewoon·
te, de lacbapiereo n allen in ~
IlJÏIltII bracht door zijn boldtespronpn
en frateen bl) het singen .... n een •
mi... pn~uk.

Yeel dank l'lijn wij Tenchv,ldlgd ua
tie ijTerip:e en o~de uit1'Olren-
de Irommiuie, in 't biemnder un de
ioajrei. I. Robert.on, Lenie Kocb en
M. Blabber. voor de wi.ize waarop .ij
de genot",ollil M'Ond bebben doen .....
geil..

De pw_ Ter«aderfa, VUl _ at:
deUnpraad, F,_bnrr. werd jleboaclea
iD'" bofaal. rr_bur" op Vrijdec, de
16de Mei 1108.
Teg8Dwoordir:-Led.. M. GHoU..-,

(ar-de ToorsiUM), O. r.m-, P. W.
OdeadaI, L. D. &olfbeq, O. G. Yaa
ScbaIlnrijk ea J. Tromp.
De aotnleD der "'orip .,.pcIerin,

werdea jlelesea m goadnhard.
Beachl'kbare baIaU 1.71 1'-. O.
De ~ "-barg yia Klpbeanle

naar de 80tharlud grenL-Brief ge'-
YaD cl. b_ J. G.Olirier.-Gt~

Teaders werdea geopnd.-De beerl B.
Maller, m. ---..:;:= C.OOV

Bee1oteD, dat..de _eier ..... de b_
MnJIer .. ag_en uI wordeD. Lid
Tromp UI de w'l I8apekterea ea het y••
ei8te certifikaat Toor betaling ~_.

De .... DroopyoetsfODteba Daar Var·
ICbfoaleia....-a- 'tendere ....-CIlIa oat-
...an,eo ea de .1r:re&aria werd PlMt om
aieow. tenders te ,..,.,en, ... Ike"p de
yolgeade ..... '~..ml lDgectitad lIIOIMeD
Wordell. ,

D. wl!I Will.1s&c. DUr Bamhoocta.-
Tudln wardeD geopaad, al. yoll*:-J.
J. A. N.I, ~; W. B., na _ CoI1f,
.£49 lOa i .a W, Jl Kohal I.tt lOL

a.Jotall, em CIa teDdel' 'I'UI • beer
Kub1l te _. LId IL HoIIaDder
CI8 te in.pekt.na to litt ..,.eniate
oertillla1at toa te k_.
De .... ~naarBietpt.-T ........

werda ,eopead, all volgt:-A. BcIInwW,
w..

Be.Iotea. dat M leader 'I'UI CJa hetr
tinder aaagnomd DI wordell all_
_. CIiea ....... ; dat 1I1j o••• lIIiIUmt
OlD &. ....,.. nrJankg t. mak_, --
.. nkomati, de petitie, welke .1. pili.
--.t wmt bl da k_II"''".', ......u........ ...,.. __ • ~ Tremp
&. wes inepell...... _ het '......w..oertJ-
fibat Toor betalillIIr toekllllll4i!a. .

De wer T1raefoDtsin ..., AuiaadeI-
boom.-Teadere werda jJropeDd, ala
yolgt:-De heer A. G.I8i~~n,.£13;
W. C. Venter, .&18. ,.
a.Joten, dat de tender " 'I'UI de bear

8Iberh .... UIIpnomaa uI,word8ll. Lid
Odeadal de we, te iollp8kterta~ _ het 'f'tr'
... O.ti1IIraat J'OOI' bttali., toa tebD_.

De '"I a..rtOIIteia naar dtfBaanfOf\
W .. gNDL-Taden werdeD ropaad,
all ynl«t:-De bear J. 8. 1IarrJ., .£13 ; d.
h_ A. G. 8iber~, £l4; d., heer
J. P. Gro'fé, .£1406L

Be.IoteD, om _ tender "l1li de betIr
lII,uaia UIl te nem... LiIf 0deadaI de
.... te lD.1r:ieren en bet oertiliba& toe
te nOllen.

De weg Goed .... etw'&Chtillglinaar Booi·
boocte--Teodera werde1l 1'M'1*ld, al.
"oI~:-De bear J. J. A. Nal, .£35.
BeaIotn, OlD d. teader aan te oem.n.

:la lid II. Hollancler de weg te lo.pektereo
eD bet certifikáat toe te kel1Dea,

De weg Fr_burg OUl' WiUï.ton.-
Tuden werden .eopend:-De heer J. J.
A. Nel, .£40 : W. B. TUl der CoIl!, .£78 10..

Bealoten, de tJIDMr ...Ul d. beer Nel aan
te De_U. Lid Hollander de weg te ill-
apektenn en het ceriifikaat ...oor betaling
ketekaDOft.

K .wara..fODteiD - Za1r:riviersdrift. - Er
werd gerapporteerd, dat met_het werk nog
niet begono8D is,

Btaloten, dat de .. kretari. de ieDderaar
.. I ...__ k_ om met het werk ODmiddal·
lik te beginoen .

Iuake de __ legl{Ïng van de I:!atherlsnd
_g.-De .. krelaria repporteerde, dat hij
DOl niet de verente etappen ceoomen had
om Toor tenden te vragen, daar hij ni.t
in Itaat.... de volledige billOnderheden
te ...erkr ijgen.

De jaarlikIM! kontributie. 1907 ua de
mllJlioipeiiteit.-De .kreten. werd .. plut Herklnss VlIn Graan is moet
die kontributie te betalen 1Odr. br, door j!,'Oed beslaan.
bet werk komitee gwm.ebtigd werd lvi., Zij tw.... boone kan bij "ie VroTOOr nie i
te doen. A~lIl.&6lige droIllDleI zij maag'8 _'e

De wegOoderete Dooraa.-Brief~1esen trommel
vllD de beer A. TheDJIt-, waarm bij '~ol wind: want hili bo 'hom nie voer
"Dbied om de ~el'lfl!rde welt~n, te raper. njt>,
eren tegen een Jaarlikse betali,Dg "'.0 .£10. llaar uell1' middel van Woods, toe

~oten om &ija tender aan te ne[Qen. drink bij goodsmoodR .
B.,.f ~el.zen Tall de h88l' The11llÏleeo V8U di.. PP-Dlrmunt Stroop, ...er ...er-

iulake zijIllobjektie om w:egbelaatingea te lroudlwid.
betalen. I Eetltlll $09 'e ren8. dit dl'l'un denr zij

BealDten, om een IcbrijTea uu hem te neus.
richteD, waarin bij bericht UI worden, "Ik is klaar, J.comijn. TerkoBw tijd."

yruct. Deem .iet eeD PeAOOP ......M.ktel
MIl. BOVRIL ilYOJkomea nmd.....
il.. lItaDC1Mrd krach"'- YOedIeL
Hoadi BQ"VRIL Illtijd bij d. hMd.

Itnnd Straat,;'
eo,

WPlflD.•

UNION - CASTLE .. L'JJN,
HlAU CI.. E • ,Cl., ........... 'b.'.~·

ROYALMAll STOOMBOTE
• , , !voo. IENG.LAND, .Ia MAD.IRA.

1'11' VD ....1_
luie
Jmde
Jam.
Julie
Julie
J.Jie

.... It_'k ....t:t:=:.e~
".' I,

~ IItoaabotea U&I' ~ .,., ..
~~Je .....

o-!:1.16~,' .."_ ,/ ~ TnlftrW
II.. ~ ....,8oGbaIIIptaa_ LiaDdID.

cnuu-b 11J1UIie--G.uOUJr.. ' ~.:.)..,
... s..BáltDA. ..................... - ,.

IORA ..,00.8001' NAA"alica&LAND.
2.000 Personen verdrou- ALlnflOK CA8~ ~ BartI; ........ 10"....

ken. - ~OIID tig r t:= ---:,r;..e.'=-~=:: ~~
op 6 Apnl had op de rlner de Uan, =.= ti ...,.. . ., . .,

~~~~~nT::t=te~~~~~,c:; U-.OU 1'LI~'8.·· , B+a.maJJfp do,~Limited.
'Tan een bergstroom, welke. door de W -uDD1Il '''-- -r
buitengewoon b..vige ~D8 in bet
,..bergte W8A gen-oIJen. Zoala ~e .. oon.
lik ...erden op de a,!,ond .... !l dIe nood·
lottige dag telegrafiese bench~n ge.
wnden uit Siangvang, 400 mIjlen .... n
de mond van de Han, dat een rivier-
noeIio!,: T8n 6 Toet hoog naderde. De
iu ...onel'll en zij die de boten bewonen,
rnaakten zich daaro .... r niets ongerut
omdat een ",welling van 6 Toet o~be-
tekenend geaoht werd eo men nog ~
uur de tijd bad alvorens do ...lood de
pla8ts bereikt kon hebben. Ongeluk.
kil(Prwiji 88 het telegram 24 un.r ...er·
traagd en as een fout gemaakt In het
oJll!;even Vlln de hoogte,. weIke niet .,
docb 26 ...oet bedroeg.

Te middernac}jt. toen alles io bet
duist..r gehuld wu, en &Ilen .liepen.
kwam de vloed met ret18&ohtige lUleI-
heid 81\llflf'tten en ....erden dtrimnde bo-
t<>n van bnn touwen !(e8111oj1,16llen "'er·
brijT.eld. Vele ·boten BOMen en om de
verwarring nOj!: te ...erhogen, geraakten
er ('nige in brand, . )

Naar een blad ald .....r mededeelt,
mOf'tt>n ~r 'hartT ....seheurende kreteIl
trn bf'mel p:estcgen l'lijn. .

()fgcl,oon ·'!!et BAnt,,1 doden oorsprolL
kelik OD 2,000 C)IIScbat ....erd, ia WaAr-
s('hijnlik b"t dubbele aantal men .. ~
V'f'ns te ootreuren en werdeo 1,800
Iijk ..n nncevist. ....aaronder ...ele VTDU'no ('n kin.ert>n. "(

--r.;........,.~~...~.. ~~E~Uii=M~A~T~1S~M~E~.~~, Fabrikanten van &hriffl,ehoeften.
~ .DlUEIIIlfI .... ..."".,11. . ,. ,. "

~ wrAÁB.BORG. . ... A 0 kk
1Itt.... I1_ I. . __ fft{,,_ UI "IIAGIC I'OOTDlUrtS" l·th J! ' I amene ru' ers

~. 'r ~.'i~:;;.~"':,':t:;:"~J~ r ,,"~rel,~se.en· .9", ., " '
"V..lA·N::"R'::;:HIIB~U::;lJtA;~T=15~lIrZAL ~B,Z4N. - .. ,... UI ....... te"( ~ - _) _. _ ' .
, ........ _......... 'j.. .-_ wil te,.. te...,...

D• ..,_. ...., ._,.., - ............... UI ~_"'-1JrfkI

-aÓBD GElLLUSTRKDD.
Su·bsc·rfptie slechts

65. per jaar, .
. .. .- '.,-II·B' h aJ I POSTGELD INGESLOTEN.Drukwerk van a e ISC. ri, y ng. . . ' ..

~nzoek Postbus 44, Kaapstad.v..

j •

r
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EEN

WOORD narter"'s'
GROTE UITYBRIOOP

~"fEr. t
.AI1aicIr IJ ~ 0.. D. G. JUlaO VUl

.; OP. t &lNIiItIJ ... hem ...aiI
·1Ic(i..... ix. Jr.

AANDE -v.ur-

YERSTAIDIBEI.
1£ltlllI1'IIlUT [mr.....

Schrijf of ~l ou _". ~-··II
dwluJn&.--:.:--

(Dow ". :rCMda")

~

L J. IIDlFF, IJlt.
IIIE&D milt III. 'IUAPITM.

1£ 11£1 .11£1 .TIIIWIIL

...................
Wij .. eten onM vrienden in 't hoven land

!De oaam .,...,. da. P. B. J. St.oIberg, ..erlangen om &00 nu en dan ieta vau OM
'B.A.., B.D., .. Mker bij A.friJr.eapd\!n Aool .. erk te liooreo. Bet ,. OlMdao ook
niet OIlbekend en' .djn afsterven, in 't een genot om iete mee te deelen. Ik &a.I u
begin Tall 1907, 1~ nog bij .,...~ te eerat in 't kort un mijne ,.,iI hierbeom
ve!:'ll in 't @l&beugen, dan dat Yl} TerUUea. 0, Woeudag, deo 29aten Jan.,
hier breedovoerig over zouden behoeven ben ik en drie andere werken van Nama·
uit te 1r8Ïd(m. quahud, uit d.. Kaaprtad yertroldren. On•
. De iIM'r Foucbé heelt aeIr.er _n ve- rei.je ... odaar naar Port NoJ.loth ..... _
Ien eeu dieIlIt Ie....,_ door in boven- aangenaam, Daar de zee bijwoder kalm
genoemd boekje een t.-hri~ng te wu, werd ., niet ~ ""11on8 siek.
f1II'l"'!Il nn Itet I_n, de arbeid en bet Dond~ namiddag k"'&lDen we in de
afsterven van da. PiEter, B, J. Std· bOl.faan, alwaar wij in een mand afgela.
ibërg. Zoal. in bet voorwoord, gesohre- den werd81l. Dit gine niet _r I'I!mak.
"ron door ds. J. H, Hofmeyr, V&II So- blijk.
meraet, Oost, gezegd wordt, .. ordt in Den ..olgenden morgea om balf negen,
.dit boekje goeecb.et&t bet beftd en het ...uea wij on_ rei. vandaar met den trein
Itmln ...an een der uitmu.ntendate.,..11 ..oort nll&l'Ookiep, alwaar wij dittURlfden
de kinderen '\'&Il OJUI volk, een nD middag om drie uor aankw_1l. Welk
GOCU I'I'Orsten op aarde, die wel niet n ....eugdeom onzeD teot"ageD eo Zt'IIfien
Iron bogen op bi_dere afkomst al ronde _ te .dC!D 8UaD waanneê wij
geboerte, DDCh op rijkdom, 00Ch nena dadelijk oase r..ï. &aIJ"'&aI'dden. Dien
hart in ,tw.it 'II"a8. gJSl~ 400r de &"rood (Vri~), gingen .... tot op Wit-..z_ Goda, _Ike de drijfveer en de dorp of Coáootifia, "0 dorpje onr.YMI'. een
badl.t nn al .djn ha.ndel <lOl .. andel uor vau Ookiep. Zaterdag middag zijn
'lras eo die, aoals uit de l>esch.i~ we weer ....ndaar nrtrokkeo. zondag w..
aijn8 levena blijkt, nij'lrillig en bliJ- a1le..tiI ea eeouam, .. ant wij fltonden
moedig zijn 1e~1I feil had voor bet diea dag oftf in 'l y8ld. Maaodag.&nIG
werk· deia HerelJ. 00_ de blinde gM· we te mid_ "au vele pmebokken, doch
deDell..:L.di-:;e ;[Itet "Gaat been en predikt hadden pen gew .. A moc:btea ook Diet.
bet ~ lIlleo Creaturen" wer· eehieten, want er il boete op. DiMdag
blik begreep eli ten Ditvoer bracht. wareo we _r op de kalltbuliea'a1waar

·10 het oYerdcht echetat de beer niet gemabokkea, _ wel gem.-
Fouc~ op ID8Mterlike en JneefAepien. hokmierkatteo gezien _den. ZOO
de "!JM bet leYen "'an de .-lera 1'1l.I1 gingen we voort &ot dat wij einde-
~ter, &bmede de illnigle liefde, ·..... lIm lijk iD 4o. Dabijheid van Namiee
bem a&n zijn ouder .., broeder8 en ZU8- kW&ID81l. WoeMdag mCJrfr'D w.. er '\'OOr
tera ftC'bond. Dit laatste .,.00,.1 Iromt ona niets andere te a&DlIChouwen dan de
.tent nit in do i1ri_, welke hij 'Van zandbulten, eo in de yert.e de soogea. .. mde
uit Mocftudi, de plaata waar hij werk· Nam.ïe. ge~ Nil hoort mea in die
r.aa.m ... ouder de bff_, &AD sijn duinen net acbrenwea en elaan om uiet
familie ecluoeef. te blij_ 1Itaao. Dieoaeffdea dar 0tD

Verder . worden eit&ten gereo twaalf uur k ... men we te Namiea &all.
uit brieoren, dagbladea _ t.ijdaobrif· Allee w.. ~ docb de lDe •• a'- 1'I'U"I!L
ten en wOrdt .oooeade opIli_ iD zoo "riettdelijk all onde boniaeu. 1. 't
herinnering gebracht .....t teil tijde.,.an hnia waar ik MOItW'" ..... een ~ ~
zijn aiwte~ _' da.. stdberg ge- troawd die hWJ08 wittebroodadagen
~ .....-d. De drijftl' deelt met bet maba ....0_ teat..
bu-mderbectBn Illede omu-t. het Dien m~ li.... da .00- ......ter
tijdperk, dat da. stofberg tot predi- 11&&1' bUIlDe ~mming, nam. Pofadder,
bot beTordenl -werd en omtrent Kijn ~ ik .bleef alhier:. Deo YOJ~ ~
a.mbtMeclieoing alá tIOdaaig te Bob- ben Ik mei mi".. BCboo{' besoa- en
'-g, ahmede boe hij sich io A~ opende lIMIt H kinderen. Ook ...aren ..
toa. ' 1898, met ~.'.. ,ADDie ~ .... beIMa,...,.. oaden bij de ~
met .ne laij, 11& lIÏjIl"""d '1'&11 de niDg tepo-.oordig. Het getal ~
~te te Bobbnrg, in het huwelik is &angegTCl8id &ot op 33. Dur ik s-
trad, .,.01 moed laaG ,!'9n .:n.ieuwe ubeld h .... tot wonin, heb, moet ik _ deal "U
0Dder de bIfen te ~hndi weidde. mijD IICboolbmer et' we pbtlllken. llijD

DIl. J. du P!__ beëft een lntere.- hart werd ..erblijd -.. ik all ~It
_llte ... ~ ....... Moébdi li!I&' .,.oor dat doel £8 OIItviog ......... Iedea der
~ en ..., •. door de echrijYer ExcelaiOl' erJ Jong. Ver. te WeiJiDgtoo.
iD bet ....,ltje ~-. a1e,._de Mop .. meer lUike ,.,.iand ... _ SOlI.
_r bij MIl Ibeeohrijri.Dg Tan het le- dat i.1t 'f.oor mij 'een bul.je k:aa J.d.a
'RlI1 en de arb!,!id na da. &ofbert bouweu, dat dan niet mija eigeDdOm aaJ
ook !le .....mer. bedt.rij~ ~n &ijD __ maar wel 'het eitJendom der Kerk,
siekte, J5Ïj1l _t4tnmi _ ai". .~ en boYell baar .,.U God. T_ ik bier
nia, is _ mt.e_nt en OIIderhoo- aankwam begm ik dadelijk met het op-
dead bMdJ.~ eD Y'OONl .... n 'II'1Ial'de .ricll&ea ,,_ een koor, dat 011 _ 'a Zoo.
- lieD, die d•• 8tolbetir bij .ijn J. daga in de Kerk sin«t, Met mijn zoo-
ftll gekend bebbea. Jammer i. bet dap.:hool eaat bet oo'".-L n. lriode-
dat er __ drnkfoa.t8n ill liet werk- reu k_ pepld naar kerk en Zondag ..
je "ooRomen. Het boekje ie gedrukt echool. Naarmate eie vrienden thw ... oor
dool' de "8. A. 1few." 00., Ltd., en mij biddeD, ...... die mate UI God mijnnubi....... bij an. boek..m.:open. werk aepoeu. E. H. 'f.ur lJnJOlI.n. prija ie te. 811 ed. . •

CL J. I. c.t......

e.I.I ' .......
...... u ..

DE ZUID-.A.FRIKAA}\
VDD1QD JIIIJ

ONS I,AND.
i. niet -ongegrond. In bet eeretgenoom-
de get'1ol ...ooral sie.n wij wmelilr. Diet
boe m.... hei lIliabruilr. .-,u lrunneu be-

D1N8DAG, 9 .IUNI&, 1901.

LONGMAN'B ~E
VOOR DE lUANE 8TAN.

DA.ULD8.

JUNG VAN DU TOITSPA.~1.

i
Wij ootTingen drie deeltje. ter re-

ceotie, getiteld: "Lonpaan'. Geogra.
pby for the cape Standards", .,.an de
Leren Gebr. narter en Co., 't eerste
",oor .taadaard IV (prij. ~.), hét t_
de YQOJ' ltandaani or (prij. 8d.) en het
derde deeltje Y'OOJ' etandaard VI (prija
911.). n. boekjes aijn mooi uitgeYOeri
BD aijn YOOtaiea '1'&11 duidelike _
~lden; wij ttrijleleu ar niet UIl ol
IIlJ .uIIen pad oat ....lIgen worde. In
bet eerat.e boeltje wordt de. Kaapkolo-

.
nie, in bet tweecle AJrika en Europ. en
in .net derde Á&ii en Amerika behaD-
deld.

K:UPKOLóllo't£. REl' LA..,\1'iJ) \ AN
zoNNmCHi.J:N EN GEzoND.

HEID.

--:0:--

NEeT AR BOEKJES.

Wij h.. ltben oulaop door, PheeI
I:uid-Alrika keurig. ontworpea lP"
illustr""rde boekakena per POR rood·
gMOnd.Dge~.=--n _ Pre.a. Briel·
kaa.rten t 'D} die de peohied ..
ni ... an "NECI'lI, Thee ~n,
...nal de I.Metuin lOt dat zij de handen
;an de ......bruiker in de .. eJbekande
Pa.kk.tteo lUl Blikken Mr.ikt.

Enige buiabouder of huiaboadoJt.er,
die Dog nj.,t 81.'0 .,.... d_ boeukena
mog"D ootvI\ngeD hebben, wordt beleefd·
..enocht om ona n· briefkaart ... dieD
eftelrt.e toe te oden, waarna _
eu.plaar poatTrij ~den _I
wordeD UIl bet OppgneD .....

POSTBUS 1,Ol~,
en sijn regering eist, dat de mioiet.en
~oorlik bezoldigd wlen wotdeD.
Aanir. andere kant achteo wij ~ on;
w!'naelik de alar-iaen 'RA ml........ .,KAANTAD.



Telegrammen

IEDEREEl
De GlooM. 8 _,. • ..

HOUDT 'HET au DE HAllO.~~=i=-=~=:.=tën Jeult8D4e toea'D«Jan ~ de .l1id.
L 'f/fS ~ &9.

to·'" ,

LOadea, ,. .tuie; _, ... ftIrWl"~•.l
dat. Lord T1NecJJ!IIOUtA'. "~a8Ba.... ~ ..ial
_I Ieict.n~ sija o."a-iaI~
lonl p,~t .... de~. , '

GROOT BRlTI'ANJJCi IN· EN UIt.
VOD. '

-,: .--:----la CM 'tijdea __

Toea de d.:l',. oariapwalk
..... ftI'IIOIIItte .ia aDer lIute,
,.Al ~d _ ou troIk.
BacWe wij _ ...n-l .. ....-"et MI!! 'h.ri YOI __ .oecI,
Die ua t lP" lJIOed OIIa lUIder

JIleef db ....,a ClierbMl' blOfJd.

~.) -OVERZEES.
STOOMBOTEN. Londen, 7 Joaie. -'Vol,,1II de op-

g.ve van de handel.nad .erd iD het
Vereniad ![oniakrijk lt8duteode de
maandMei YOOt £8,834,418 minder il,l'
gevoerd d.a in Mei 1907, terwijl de
uitvoer eV"DeeDI verminderde met
£15,8511,671.

ONTPLOFFING IN EEN CELLU·
LOID FABRI EK. ·W.t hij ~e wist odk Diemaad

Niet • 'be.te m-.ldrAlr, trouw '
Waal. hij wilde aooit, dat ~

:IIerkMa !DOCht &ija l-t eD J'OII ••

J•.:..bet ...... zijn daplijbeh at.re_
JJM OIlS Imdtt t;;aI iD den nood,

l!ln Ob dW'ODg om at.erir. te w-.
PaJ te IItaaa tot in deo dood.

I.at oos nimmer hem ftII'gM.eIl.
Die OIU leidde ala _ held.

Wie kou ujoe liefde met.eu
VoorOlUI Nim, lJIlJIlfl..t1ij~ veld P

10 de ~D aog te kome_
In het eervol ~ del' raam,

Zal met grouteD eD ~t ~
Belder ocltijnMl aOIt aijft .IlMm.

De oude ""ag i. thans ~,
Doch door sijn' sterkea held __

moed
Zijn twilit en tw-J...mt aOIt IJ&.

awU:8Il,
En bou. met I'ietde bMncht 'I'OQI'

goed.

l.onden, 6 J unie.-De R.M.S. "Brit-
I""'" va n de K ..ap komende, k•• m
1""lo-uOlorg('o om 4. oor te SonthJlmp-
t on ua n

II~t ~.S ... GIL8COl1," op de uitreit,
\ ..r t rok Vr l)d..gmorgen om 8 uur van
I,as Pa lmaa,

~IIJ\WERK]<:RS Fl';DERATIE EN ZEVENTIEN PERSONEN GEDOO.D,
ARBEIDERSPARTIJ. VERSCBEIDENE VERM18T.

Ill': :\HBEID •.:R8PARTIJ WORDT
lH~I{TIE~ ZETELS STERKER. , -Londen, 1Jnnie,-Volgen. een tel~

gr ..m uit Weenen it in de Seiler eellu-
loid fabriek een ontploffing voorg ..val-
len wa ..rdoor brand in het gebouw
ontstond en seventiea penonen ge-
dood werden, terwijl vel'llCheiden e an-
der en vermm aij.n.

1.0I1d"u, ij Junie. - De mijn.erke ....
1 •• J"rot .., hooft besloten "ich hij de ar-
1.. 'IJ,'n;partlj &an 'te sluiten, .elke
dl" IIl,·og,·volge door d..rtien leden in
I... t 11111. der Gemeenten zal .. orden
, ,:rslerk.t.. TORNADO IN NEBRASKA.

DI': O\TSL.HiEN TRANSVAALSE ZES-EN-TWTNTlG PJi:RSONEN GE-
cl va:u; DIENST AMBTE-

NAREN. DOOD.

1II{1~:.· \'A:-\ SIR WEST RIDGE-
w AY EN SIR R. SOLOMON.

Londen, 7 J~ie.-Nl'brlUlk., Kansa.,
werd door 001:1 _r verwoo&tende tor-
nado bezocht. Volgen. de berichten
werden er _...n.t .. intig peraonen g~
dood. 'I-'nd ...i , II Junie,-De "Tim ... " pu-

J.I",,,·rt heden een brief va.n Sir West
H,dgt·wav en Sir Richard Solomon,
w aa r i n dO' aandacht gevestigd wordt
"I' J •. rr-sol u t io in verbaud met de ont-
,1lt.;::t·1l civiele dienst sn1btenaren de-r
Trdlls\·""'l. .... lke resolutie door de
"nnlnklike Z, A. Asso<:i.. tit> w~rd ann-
g.'num ..n ..n waarin de beschuldigin-
~.'n, tA>!( .. n Lord Milner geuin, wordeo
,~It!:,,·kt:·unJ. -

KAAPKOLONIE.
Het nieu_ 1'01k ie reeds n~

V.n ttit aan poinhoep YIn den
atrijd,

H....dtIpen la een heerlijk_,
Beproefd, _~, &oepwijd.

1. G. HORA.K.
DI'.: VERESlGlSG VA~ zr m.

AFltlKA. Bun ~te ~ moest &iJ.O
~ methoclea té ondenrij.ea en
.. in praktijk te blWlgtJll. Aldus Il01l'
dên IIÏJ erlr:en~ng ftl'krijgell _ hun
-': en, YnJchten dauvaa plukk8l1. De
Duihen yán 'Zuid-Afrika mOMten be-
dflllkeu, ',dat lIij, e1'l!llala de andBre be-
WOReI"lna het Iud, pi_iere .....ren en
men¥.'p~ik e~ .,-mpat.lUek waren
orgeaOqlell. In rail dun'oor m_tea
alj .edewenen tot de .. einart. van
dit eROnne land met aijn grote toe-
komn ~ lIich. .

Het wu Ipreker opgeYaJ1en dat ye:.
lell van hea, die tepDwoonli, .. area,
niette'eó nde uj lang van ]lun .,....
derl.a4 areq IIn hun ~amiJiebetrekkiDr
gen ~rt ia,ren niet bad ....n t-och~,
toch nun Duit. idealeo hadden be-
-.....d.

-
Lond ..n , 6 Junie,-De hr. -Church ill

"I.r .•k op ....n ", ergad.'ring t<> Oxford
kil ~\\n.k, van h .. t (Jnebe<- g,>d .. nk te-
ke n vour df~ (~t:.nor8.lll.s ". olfe en Mont,..
nllul t>1l W~ op Ut- Anglo-Franso en
Allgl,~ll.,..n.noorlog~n. Hij ze ide , dat
.'t'n lind« re generatie ongt·twijfeld te
t..)xford 11IJ£'~n zou kome-n om een ver-
1'1I1~lflg t.l~ v re ren van mensen in Zuid-
.",frlk.a, die met ee-n g~w6<'n8C"bappt, ....
hk. gf'Yot:·1 van trots en nit>t "an af-
~Ilt"t UI' d" ~~'6chiedeJ\\S der laatste
I IJJ (A'rll" ..agen,

VElUtOPINGD.
I.W. ~ .JL, II 00.

Il .I.... - IIBIéiai"-ohbMl," .,....
Malm+-",.. ftI&' ......

TBOIIPII LIl 1001
, .Iunle.- .... VaIW,dWr .• ......,..". •

ac-~
ll.l .....-V.... bvr. ..............ac- ____
III J iIDia,- V"'ark-w, cBett'. lIal...t.rr.ac-pedt.....

I. 0. I'DO--""ON"'--I.
1. J...",--LoDe.. aU. s..fart W...;a-;& ..~1IiD", .........

IL L. 8JIJ'fII II' 00.
11 Juie,-W.ru.ctoP, ......

.lOB. J. LBLImÓ.
I Jalie,-cIWrikt Boopatad, ~. .-l.

fIMt-.
"L-" :DIl m.llPM" -

10 J.... -KlapcD ... -- ................
16 J==__PIIAI'I, ..... ._

J. T. D. VILLlD&
llJ ..... -PaarI, .......... ~

Vd D.P08TDBD.
18 Ja1ie.-PhiBppoIi8, ........

D. wft DroUBlL
10 Junle,--8obupkraaJ,.allij Potl .....

Pbill..,... leftDCIa Iaa,. • to........._--~W!.~~=:) Schie~trlj4.
Verleden ..-eek Dio.adag kon mea het V"~ Da«. ..... • _

't dorp C6ledon aansien, .Jat er iet. bie- Da
""nd..,. pu..ts vond. Bet hu .. elik had ... ~ 10
plaata tUIlen d.. ' h4l8r HeI1J'7 N.ode, .....
soon 'VlIIl de heer ell mevrouw, J. C.
N.ude, van ~~;JJIéÏJlet, en _jo J_ lOO., Er.:!
SH! Dempen, doochter. ftII ae beer, en acbotia ... . ........

. C. J. N. 'Dempera Sm., vaa lIe& ......- _ ....-- ·Ia tie

J
CaI~, en Lsut.erW&~ beie~d' d~Mr lL t .ra•• la
......... JM!n, ••• ..,..., rw I le .. _m ~· wM _

gegeven _rd door haar nder, aag er ... -1.... bM sa-.w .. •
prachtig' .uit in ~ -"_Hmpi~~" ja- "'-';......a le" n...
POD 'flUt 1't'OOt'chiftOD' ~. ' rIJk g_e- kmba aaM Il. __ _ eM
bordunrd .,n ~.~ bat en .. I· , ...
"'beer.r-L~LO¥ d~~:peldl' ..,.... .
t. ~1JImA van ....... ,... . • 1'0' . .....~ ~ .. .-

tooide haar. t(rilet. . . 1''' ' wij .....
.De hu_hbba® -..d ten hUIM van wij __ _Iiji ..

d .. ouden der bruid gelegd door dl. ~ ' ...
Krige, ...~r O1bireeU 100. PenODf'D, te- .. ...,.._ ~ lIIUtaft ..
gen'lrOOl'dig .- ,om .~ ~ plan.· __ ...... m.CIaIIb -t1'IIIII' •
~ -pur - 1u& .. pI~kil - tat-Jik ......
&1JD ~ te ~. De rulme.Umen De ................ behMW:-
.. aren rijk ..nierd _i ._ ~ blue- .,
Ble1I en 18'V'erdea 'n.1"'1IChtic psichi op. 8TOBIIVLU BP AlI.
NadN de plukwe jtdaan "...._ too ydii.:100 lel&. TotML

betrOD da. Krip toaat in te P.IL""'_ II 10 61
stellen op de gesondheid "UI de brqid J.1hnrt 18" lit
ea braidéplll. die beuttwoord 'ftI'd JP........ tt 18 65
door de brui~. lHieraa YO'3de de J.o.CalIta,ju. 27 18 66
heerJoeIKrige,L,W.'V'.,met.een~t J.O.OeIi$a,_. 28' ti 56
op eie CméIeR van bruid ol bruid.-, J Bou ••• 18 16 il
die bean.t.woord werd door de '_r Nn- J. ..._wiUaI 18 J t6 il
de, van Hopetown.. -: r. J. le 'Bou ••• J3 18 61

Te '.30 n... vertrok :het gelukkIge nil ••• t6 ti liG
~ ~ 1Ic!a .. Boek en ~te naar .:;... 18 \ t2 ..
~, waar !lij de wittebroocl8w' ..

lIullea cIoorbrengeD. I 625
...CaIedaa, 15 Jan .. , ,l908. BOB&&'l'8OB SPU"

~del&. 600l"- To:'-
II tt 66
ti r7 62
'I it 62
15 ti 60
18 21), 48
• 18 ..
17 10 47
ti 19 tI
JO ... tl U

. ,

TRANSVAAL.
DB AZlATKNKWJ:8Tl&.

OMDKBBOUD VAN DB HUB
GANDHI KET GENBL. SMUTS. D.. goevern4'ments inspekteur voor

de hoger" scholen hooft ....n -. gun·
stig rapport geschnlVen over on ..
f'laataelike jongena hoge ach ooI. On-
d..r and er .. .nernen .. ij 't volgend .. nit,
zijn rapport: "De Il'len.e gebou .. en
sijn voltooid eo de kl .. kAmen kunnen
wel n i..t beter zijn wa~ grootte, vorm,
verlichting en luchtverv ..ning aan·
lI:aat." uB ij 't jongst gehouden m.tri-
klllatie ekAampn w.ren en het per-
centage4ln het gptal gesl.a~d .. kandi-
dAIRn voorbooldeloo. hoog.' .. Het
ond"TWija in 't Latijn, 't Engela eli
't Nederland. wordt gegeven met gr0-
te energi .. , en is doeltreff ..nd.'" .. De
scht>iknnd .. wordt ondericht met grote
duidelikheid, en praktiea .... rk daarin
.. ordt op bevOt'gd.. .ijze ~urd."
(Vrij n&ar 't EngeL! v ..rt •• ld.)

HET p~:\"y POSTVERKEER,
Gt'S'STTG RAPPORT.

W A,.,H H F.T TOi': ~AL LF.lJ)t:~,

Londe n , 6 Junip,- DeAm.. rikaanse
jlnstmt-e8t.-·r-generaal, de beil!r Oeorge
~t""'r, h ... ·ft aa n de llf..,r Bux con gL~
k.ol;pld, dat h'J gelooft, dat h..t p"nny
po:-.t n'rk~r t usse.n Amerika en Brit-
taflJl' zal leiden tot P't"U nauwere ver-
standhoudIng tllll8en btoide laud ..n,

Pretoria, II Junia.- In v.bud met de
A&iataDkweatie had de h.. r GUKihI. ..
leider der A&iatan, bedealDor .. a __ ooder·
bou J met Geml. Smot., de Kol •• ~
De beer GaDdiai reide later iD __ oDder·
hood, da&hij voor 't OIflDblik oieta wilde
uitlateD. De Kol. IIIkretaria vwklaard41
laCar, d41t de paaitie iD verbud met de
A.siaten ooyeruadercI ...... bleveo, 'doch,
d41t_ nade,. .,...klaring op het oc-bl1k
oa .. "". __

UITD.LING VAN SOHlETPRIJZ&N,

BD IOTHU&N ALtI WAAR VBIBND.

Berr ll«nbu'i .,erirok Zon~.
&-.. end m..t' a. 8.80 mailtrein naar
a-p. Dit uit..ltApje .erd ~ld
0111 Je mlnïat.er de gelegeulteid te ge-
ftIl de Zuid •• teIike tliairikteD te be-
zien. Te JlOBMIbaai .. Mn uur .or-
den .t.11g..botiden OlD; door de aldaar
wonende Duitaer. te' worden begroet.
H..rr Demburg .era vergeuld "aa
kapitein ,Nonne''''' eo' bpitein Baillie
H.milton uite.ide gecIaan.
Te RobWteob &ou, naat de ed. heer

N. F. de W_I teleg:rafiee berichtte,
Berr Demburg !ri.t aijlhoaden. om op
uliDodia:in& ftII het kd!grea tie sitting
.ldaar liif 'te "OOeII, daar 't v~k 24
uar VT08(8I' daa verwacht ...erd pJaata
vond.

STELLENBOSCh.
(Van onze kor responderrt.)

VELDV&UOBTEN.GRANEN' EN
D.W VAN BOOMPLANTING.H~:T :-;,\TIO:'\ALE SLAGYELDF.~

PAHK.

(;E\ER.BL BOTHA VICE· PRE~I-
DEST.

(;HOn: \'ooRZORGS}LUTREGE-
U:"'.

Koloniale tarwe per 200 Iba.: Cale
don 201. tot 2011. 3d., Kalmeaburg 208.
9<1. tot 2b. Moorreesburg 2QJI. 9<1, tot
211. Porterville Road ib. tot 21.. 3d.
H.ver (koloni.u) per lliO Iba.: CaJe.

doo !M. tot 90s. 3d. Moo"'_burg 911.6d,
tot !M. 9<1. M ..lmeabury !la. 6d. tot !la.
lId. Boofdlijn !la. 6d. tot 1011.

Gerat (koloniaal), . per lliO Ibs.:
MoolTMSburg s.. 9d. tot !JIl.; bocIfd·
lijn 91. tot Da. 6<1. Caledon Sa. 9<1. tot
!Je,.

Zemelen pel' lOO Ib..., 6&. 9<1. tot 7....
Rogge (koloni ... !), per 200 Ibs. 14.&.

9<1. tot 1511. 6<1. Pl .. ttelanda staticm •.
K..tterko ....n per 200 I.... lb. 6d, tot
1511., gel. koper. m.gaaijn.
Maia, p. 200 lb•. ex. m.g.zijnen Kaap-

atad: N.tal gele 1"'. 6d. tot 1511. O.R.
K. kleine gele U •. 9<:1. tot. lila. N.tAI,
witte kust, 10.. Ild. tot 121.M.

VOEDER.

Koloniaal locerne ~, niet aangeoo.
den.

Kolonia ..1 h ....erlu>oi, hoofdlijn eta-
tiona &. 'id. tot Ss. &1.H.lmesbury Se.
3d. tot &. 4d. Moorreeabnrg Sa. 2d. tot
Ss. 3d.

KoIoni .. 1 ..oeder (a. 6d. tot 41. Dd.,
ex. magazijnen Ka&patad.

Koloniaal gep. bl, la. 7d . ..,t Is. 8d.
I100fdlijn atationa, h. 6d. tot la. 7d.
¥oorreeeburr; en MaI_b~

LEVENSMIDDELEN.

OALED,O:N.

8 Junie 1008.
Op Vrijdagnamiddllg l.I., om 4.30

l1ur, "ond er l'en aangename plechtig-
beid in d.. Stellt;l1bosch vlakte pluts.
De uitgesteld .. opening en beplanting
van het nieuwe Du Toit'. P .. rk vond
plaats in prachtige zonnetlChijn, n.. de
zware regens van de .. eek. D.. echooI-
kinderen prokk ..n de Victoriaatraat. op
in vier Ilinge rijen v.n hun v"l'1'IChill..n.
de scholen; ,...rst de klein"'l v..n
Bloemhof, daarlIll de schoh"'''11 van
Bloemhof, achter h..n die ,'an h..t
Rhijn&e Instituut, en ,·illd ..lik do jon-
gen8 van de Hoge School. Links Ylln-

af het boveneind .. v..n de .tra.t I..idt
een pad naar Fortuintjesdorp, en
rechts yan di t pad. ten znidwesten
van h"t dek. f>.. k,,"d als I"ortuintj ..s-
dorp, is het nieuwe park. Het i. e{'n
groot stuk grimd, omg<'ploegd ..n om-
beind met doorodralld, misschien zo
groot' aL5 et'n gewoon blok i t1 het dorp.
Toon de kinderen allen aank .... men,
hadden zij sloohta tijd genoeg om te
bemerken, da~ er versterking voor de
inwendig .. mens 'in de nabijheid WIUl,

toen de hOt'r Paul Clover, op oon .. a-
gen met' n ""il overtrokken, opatond,
en d.. v..rrichtingen opend... B ij ver·
..ocht prof. Mar ..is met een gebed te
begi nnen, aan welk '-t>rzoek werd vol·
d.an, TO<'n sprak de heer Clover
Iwrtelik de .... uwezigell too, erop
drukkende, d.. t bomen en hout v.n
uit een besigh ..id. oogpunt gesi ..n on-
misbare bezittin.geo ,'oor 'n land •••
ren. Bij ....i, dAt ..r te min publieke
geest bij de bedend.agse bevolking ,der
steden is, vergeleken bij die van hun
voorgangen. Bijvoorbeeld daar w..
Papeg ..aiberg, h(,d(,n heplant met
pr ..chtige dennen, door toedoen van
prof. Kofm ..yr en het vorige gesl ..cht,
twintig of d(·rtig j ..... n geleden.
D..arom won mt>n dit niplI" I"',k, met
behu.!p van de schoolkind ..ren "an b..t
dorp, beplanten,

De heer Hewitt, m..gilltraat en ci-
viele kommiS8&ris nn Stellenbosch,
nam toon hot woord, Hij voelde zich
gest ..... ld om dit park te.kunnen ope-
Den wegen. de eer hem door de .uda-
raad aanged.an. Bij .. _ op het
feit. da t ht>t klimaat .-an een I..nd
groteliks afhllngt nn de plantengroei
van zo 'n 1and. !tIen Z(10 \'an(1.ag
een oude Syriese gewoonte navolgen,
nl., een bosfeest houden. Inde oud·
heid waren Egypte, Palestina, Per&ië,
MllIIOpoumië, Afghanistan en ander ..
landen bezitter. no prachtige klima-
ten, Nu waren zij echter .Iechte ... nd-
woestijnen m"rendeeL5, .. egena he!.
verdwijnen van hun b08lltln en homen,
Het .. lUI nodig in ons 1.II4--oon liefde
tot boom kwekf'rij op le w.,kken om
het klimaat, mi8SChjen nog te vl'rbet&-
ren. in elk gp"lll te bebouden eli v.n
droogte '" r.,.-Inen, In verband L.et
dit rueuwe pMII: behoort "!"n d .. m~:
nicipaliteit lof too te ".... Ien, dat &IJ
besloten hebben de tot nog toe onge-
bruikte vlakte le bepl ..nten. Voor.1
...... men dank verschuldigd •• n de
hert>n C. M. Noothling, P. Cl ilver "n
J. Rllttr..y, die eigenlik de oorzaak,
bewerken en uitvoerden w.ren van
het plan om een park .Ihier te stich·
ten. Boven ..1 ecbter diende d .. naam
geflO(,md te .. ord ..n \'B n de heer J. J.
p, dtl Toit, de hurgemooslet. naar
.. i.. n het p.rk genoemd werd en •• n
wi"o men te danken had dM de mu·
nicipaliteit zo ......1 voor 't publiek kon
d()('n. Bet dood hem veel genoegen
om hf1t Du Toit'. Park open te Yer-
klllr .. n.

M.'n luisterde toen naar prof. De
\"os. die in het Hollands "prak, Hij
..pi n.ll. d .. t het h..m verwonderde ZO
.n gezicht te zien op de oude Stellen-
beech klipvlakte. ,B ..t waS een. gelIJk
de plants Tuphet ge~eeBt ..... voor de
inwon""ll van Jeruzalem, waarheen
all"R Wilt men ni ..t graag bij ",ich won
Iwbbt-n. werd g<'zonden, Oude ,·ad ..r
Van d..r Stel. ..on zeker wer v..rwoo-
d..rd ..ijn om z.lIlt eell tonool alhier
t ••• i.. lt. Men kon misschien vragen
waarom zij meer homen planten wil·
nrn. daar ..r r....ru. zo \'ele te Stel·
If>ohos('b zijn. H ..t w&ll gdijll: air G'lr·
don Sprigg eens z"ide aall een depi)-,
tati" van Stellen b088cl",", , w"lkt> 01'-
d()r!<t<>uning voor ("'n plaltts(·lik park
kwam vra""n: "D" b..t .. , plaats i. I'On
park. Wat wilt gij met met'r dopn,"
poeh het 11'08 om d.. plliRts tt> v..r-
(raaif'rl ("n a-angenanlf' \l'8udplplaatsen
aalt dp in .. oners te v"rs<'haffen. J ..-,...n gpleden had men de ki nd ..ren, ..I
~pt.l..nd,'. rap~gnai""rg doon bPpl.n-
tNI met .' d.. nn ..pitJ ....:' en vandaag,
wat e<>n schoon bOl! ';U er! Bij het
T~hlli. had men de$gplijkR gehsndeld
met ....n lelik .. ronde' rand in de gron·
d..n ..n welke fraaie denncbomen ston·
d ..n' er nn! Bet .. as nodig liefde
voor bomen in de m"llI!en .... n te kwe-

---
Lond ..n, 6 J \1ni... - Volgen • ....., tel ...

gram Uit Q\1eb«<: l""eft Generaal Botha
hpt ,.i",~pr ..s.dent.sch ..p ,-an dp natIO-
nal .. a!l8O<'iatie yoor h..t slagveld p .. rk
liangeonmen.

De politiemacht is wrdubbeld met
het oog op de f_tvieringen in ver-
band met d.. drwhondt>rd-jarige
herlnnrrtng aan d.. ",·Id.lagen
tu~n Jt:' Engelsen PO FranSfiD. Epn
aantal detektievpn dn Vpr ..ni!lde Sta-
t..-11 \ an ADlt"rika is in ditlnst ~eno-
mt"Q.

Pnltorla, 6 Juie.- Bij geIepIheid ftII
d. aildeliDi VaDeehie&prijM_ behaald door
de Pretori_ kadeUea ICbiatv_igia«
bield Lor4 Meth_ _ rede voor een
~oot Motel panoaea.. Bij __ erop
d.t de officienD cl« Koloolale troepen haD
.. erkt,oM vwrichtu III d41tbij sich daar·
lDedetd_ UW vao_ behoef" IDt. Iatea.
ZijD J1,*tie WAIl een 'VUl raadgever der
ner z. A. Koloajeia era bij .... vena&·
woordelik voor bet op pede voet "aD
belwaambeid UI c-feadheid hoacIeD ..aD
de plaataelike troepaJl. Dit laatate ...
vooral .beolaot Dodig, wilde Z. A. Di.
ODder doea voor kolooieh ala Canada,
Nieo .. ·Zee1aod ea Au.tralië. Hij hoopte,
da& all.. hem &.ludo beaohoa.... a1a'_
wara ,vrind tot wieaaj Heeds llÏob OIPr.... _'udea kUDDft.ncleD ft -.. die
verant .. oordeHk lOa ajn &III d. venchil·
leade Iroloaiein voor de ataai van orpalaa·
ti, .. ~feadhald .aariD de plaataelika
troapea sich be1'__ (Applaua).

KAD:ITl'EM BCBIBTOBF:lNINGEN. Op aanstaande Vrijdag.vond (12 iJ&.
IJer), houdt de Unie DebatollVereniging
hanr jaarlin open debat. H.et onder·
Werp vaD 't deb.t ia: .. Behoort de
ooci ..listi_ be .. eging veroordeeld te
worden P " .~lIe bel.nlt8tellenden en
vrienden worden vrienJelik uitgen ....
diad.
De echolt>n "n kollege. uniten ..oor

hun winter· vakantie op Don<;rdag,
18 d_r.
Op Zond ..gmorgen vond de 'VOO1'1Ite1.

ling v.n 58 ni ..n .... lidm&tén in de
ker" plaats. Aanataande Zond.,; viert
m..n het Beilig Avondmaal Alhi..r.

SPECIALE DIENSTEN.

DE KO"IXG or WF.O XAAR RLS-
L.I,:'\D

De speciale diensten, dool' prof_'r
Hofmeyr sedert Woenedag.voad voor
d.. jongelieden gpbouden, .. orden bieaoa
der wel hijgewoond ..n sijn _r treB ..nd.
Op Woeruodag ..vond, ten spijt. vali d"
hevige regen en deo ve.!.. modd ..r op de
straten, w..s de jongelingsu.a1 bijna
g..ht'el gevuld. Op Donderd.g d •• r·
na .. as de ..aal geheel gevuld, 110 erg,
d ..t het platform bijas ,een naimte
overliet vóór de apre.ka,. sleeh. ge-
nO<'g vóór zijn I_ ..r, sijn .toel en
hemzelf, H"t is een ... omOfJdigend te-
ken. De boodllCb..p van de spreker i.
nog altijd de:aelfde .Ia die van l.I.
Zond.g ..vond, Mogen de clienaten
rijke vruchten voortbrenr;ea.

Lond ..n, 6 J nnie ,-- D .. kon in" pn
dl ..n. !!:e"oll!: n·rtrokkpn "i.teren "an
Lond ..n op "'''I!: na .. r Rusland,

A...~KOMST TE Kn~L,

BF.GROETING DOOR DE DlITSF.
VLOOT.

OPEN DEBAT.

K4PITEIN JOBNBON ZONDU OPZ&'r
TOCHT VOORTGEZET, .OORA·F- GKWOMO.

GEG.U:" DOOR DlTTSF. TOR.
PEDOBOTEN KoloniaI .. boter, beste, 1•. ad. in 't

groot; b. 911. 'tot b. JOl!. in 't klein.
Koloniale Cheddar kaaK, la. 'VOOr

beste in 't groot; la. 3d. t.oy1J. .a.
in 'i \')o1n. I

!
JOHANNDmUIUJ·

laatate berichten ....~ de door het
goovememen gek rde agent te
Johannesburg ° ~;.en en
bieaonderbeden I' n ala ..ol ': --

V.-ler.~De aan ..oer ged nde de
..... k .... gr doch li" n bleven
_r ferm.W en U iets beter.
Beete kwaliteit ve t tot op lie. ed.

BESLUIT TE BEA lJII'ORT WB8T terwijl goede medium b. 6d. tot. "'.
GENOMEN. 9<:1. en inferieure sa. 9<:1. haalde.
___ ' Mais.-Afieveringt!ll overtft!ff~ 't ge-

"Aange.i.e,. de .ijniaduatrie ' middelde en prijr.en blijven stadia van
taM in aalk een benarde toe- 911. tot !II. 3d. gele, witte !la. toi Da.
stand ia, zo ja deze verll;&dering '6d. Vraag .terk.
van gevoelen, (A.) dat uit. Iafferkoom.-Blijft oovennderd ad.
I..nd.., drankea; ..oom.mel. Sa.6d. tot Sa. 9<:1. YOOl' witte en gemeng.
*whiskey", BO bOlut behoren de. BeSte rode 10.. tot. lOl. 6d. . P;:.: ..... _!!!.:s;.::'''~~
te worden, dAt.ij .Ileealilt Zemelea iet. lager, verkocht ad. -, KOIIaP \'_ _ ....
ala een binondet'e _lde in· I sa tOt Sa. lid. J.... la..... 1IitpcIeekile
jIl8V'OOrd!moven worden, fill I .'Gent, la &1. beter dan bij de I....t.lt.. _
(b.) dat, .de .bijlUl minatelUl beriehten verkocht .d. &. &1. ITI....... - ....., ...
50 percent moet ver1Dinderd Ka' i. 'vaster ad. 21. ad. tot 21. 9<:1. .. ~. A. .u-, .....
.. orden." T.rwe, van goede k .. aliteit, verkocht ... .. .... J. r.

ad. 21... tot 2la. 6d. A9IIrOL
. ~, kleine oo.endiagen, ad.. 91. 0. beOUNOIaW ..... 1MrIiqea. Duk ..... oor plaat.ruiaat..

Weled. beer editear. 3d. per ~ Ibs. op .w _ W-Iiart .. lIrIjd --
Bovenlltaand bMIuit .wd eenparig Lu..etne, eni,... ~ kw:a1iteit 't'8r- _Ib- ....
. b" _Aa . kocht tot op 78. &1., let.. mindere k.... • !IIjM ,,_Wj ze;:.,~~.=.en ;0"::d:;;::-~b\:= . Ilteit III. 6d. ~ &. 9<:1., inferieure M. .w. IW.at 1iI ..........

raren gekomen tehMDde _ • 3d .. tot ... 911. • !W! le IJ.-' ~I 'R, .. na.
r\Jfe w..tepu.nten ala .aderuiu te ~ ,Uie!" ",:n moo.• marmer JUap ge CIf ...... --- KEM' 1fI8~.BVI I!fGEII1'
"prek_ met on_ drie t::=l$ale- 1&., Inlene1lre l2s, ., . leien _='1 'llb, _ • ...: . ~.
de de he-n W _ <>-" - le Eieren beste kw ..htelt gaan se •__ .... .w.. ,.... .... _ • ___....__ --1- __ _..o_

n, .~, ".... ~~ da' 1 lP,dP" 'voo goedela ...,,- -- -- -- -Roux, op de SOBt.eMei. hoger' n •. ., . MJAIlD r . "at .. ~ ..... _ .w heel baaJapri .... __ ...
Er ..Men teged .. oordig een ~tAI, id· tot h. id. . '- rte't 30L ZaId·AbIb eM poet Iud .. _ kJzs ....'-

w"aronder on_ 'V'OCInl....... boen. 81acll"_', pnma .... I 1, ...-. De
uit het dittrik,*. ~ 3b. per 100 Iba. 'Verkocht td· .tB J[J&Z&B8LUBT lict ...........

De toon v.n de ~ng .... in 1011. tot £11 l~, t 9<:1 lOODVd lIJ:l' LAJrD -w,.li&dt QII W~
_bre opr:iehten gestdrifti« en on.. Bcb.pen, menno, 1211. tot 1Sa. ., _ ........... lij w _. DNNI8G.VIBG nil ve-__ _....
parlementaire vl'll'te!!le... oorcl~ra !lQ1. butaard" Us. tot IBa. 9<:1. Kaal*' IBa. ftohf1lebbaD .. la CIeel ,te 0IdI .......
len niet kunnen III'lfI:I!IBndat elj in bet 16d. tot 1&. &1. LammereB 9a. lid, tot l1li& ..... '•• hrIkUlaa..... .lLGJUIID mMtrhsppij ..........
donker gelaten worden' omtrent d.. lb. Bokken lt.. tot 17.. clat ' .... z.w.·,AfriIIao - .' .u. __ 111- lijf,..., hapt. BOaU-
ei8e'll VBn hun kinera in ~ benarde Varkena lid. tot ~:' behal..e _r ve-........... batoor 't'tMW Zoid:Afriu, Pretoria, _Já
tijd..... IYue. G_ODe kwaliteIt 2fd. W_ Ir:~ • Biet 1IIrUl-Zoid. poet_ m.

}lij is gevraagd het bMIuit omw-t POB.T ELlZA.BEl'H. al .. ál dat - -- ".. VIBKOPlNG P bH Ir:e) bi&-
d.. aksijns Jetterlik ov ..r te _deo om V h ~.... ut in ...-... Pe- .. _ potIIaade fill eM ......... , dat lIICb I It. ...-
ann te tonen aan On" broelÏen in 't. 'rue tell.- ... r ... v , . '-..' ai nil .. ~ _ wj .. Zam~ baar erf fill 1- Koe<Mna le N__
w....ten JlW"twelke .ympatbie fln hela.,,· t ren, han~ en .~, Kaal*' .P- ._ --. .... &.& • OOIi - p_1, op 1I......uc. 16 ....
stelling wij hier de.e 'VOOrhen sewich• pel....der.hefdé, plJnappela en ap"7n- ~ ... _pote Britaa BijL KO_ loopt roed op da J_ber&aIW,
ti~ levenakw8Jtie beogen. ISin ...... ppelen beter. Lemoeneo YOop. W_." la .. 1nnId k..-, S •• u..dam.

NodelOOll te mggen dat OD$8 drie· Groenten,-Marlrt. overvoerd met __ _ ....,.. ~ .......... PRIV AAT logieahait geopead t. Gor·
lOO.,n beloofd hebben 'om in die rieh- bloemkolen, kolen en ~n. . _lA .. Pretoria - • • ID._ dou'. bal. H. O. ScborartL
ting d...... onbillike beluting te helpen! Oraan.-Markt matig V1I,Ol'Pln, prij- .ehW lIidl cia macht fill kracht KI-''''''LUST der o.lecloe . '.
ver ..nderen. ' _ 1I... kW. .' .... _ POOI* Jlijba .D _ .... _ IIIW. ,..., • m_

I Voeder.-Markt let. awakker. de IIl8OIatirlllt __ Id. ze .,ellt.elt list ter I.......
ANDR. M. NEETBLING, Pll1im..-.-1br" vuter. Ir.... ,..) dOM _ bet t.h.I,... VnKOPING (PDblieD) na ~

\"ooMlitIRr Van "noemde v~deriag. Eieren.-Onvfll'&nderd. ze kOadM dat ... cIoor iliol .... PCIerr.- le Varkvlei, ~. JlaImeIbary,
Boter.-Markt veel verbeterd, aeer M t_lI8&iDDaHtaiUa dit cret. I.nd op Ditlllda ,21 J .. ie.

Beaufort, WNt, ....,... _.....L le ~ Ze a_ de.fIIa VBRKrBZlNG8 uitga_ .... d.
5 Junie, 19(11. Aardappelen.- }[anLt ......... aCl.eiCIIaI '- letn blij.., _1118 kudidut ..oor de Wetgevaade Ver .....

~::~::::::::=:::;;;:=:=========:;;t_ b .. oaden '-l0Dd. ze m~ .. riag de h_ Btader.- elk_,cIie hl dit land pborn wea, be OOI"R~.ANT& -d op _
cboawea ahi _ .... bn .. III moeatee .. "-'--..
lIIl!t die I.. da- .,li"'oGder &aD IC__ PlaaU D.m] Krapnclorp .
.t:aaa _ .. wel.....t _ zuid Af,tb.. WBGBN, lope. 0_" pi.... Brad·
ze ~ bei.. talH lereD. bai., St. H lena Saai, zijD pnvaal.
ze __ IpIMdi,lPoeteD bealieaMJ. w.i KIEZERSLIJST voor de 1P00000paJit.it

&li &Da"- .órdee. Hij boopt. ,lal H niet 1'aD Ikltalotnl,lig1 tB iD.....
..II.. dokten of ad"obM wild .. 1Nrdeo. V&RKOPING (Pablieb) van leVeMe
Bet t...d lar _ bDa .. de, lIICI'.taa H h I --A_'_ D_L··_"'-_I
bearW..... ze _ CIeDk_ dat IIv...n - ,,-- .. ...- .... -
Ii_ re- etedi. :--DOIitr..... 0'11 boer n~bij Potfo.,t,eiQ. Sidiog, Pbilipatowa, op
e _deo. ~ laad.fea a. e~eO co" t D.a. '-c, 30 JIluIe.

leidi -..It- ct.. dit I 0 I ook V&JlWUTIg (Pubfleka) van. de --
- op .!C --. • Irlu P!A.ta Ko.pak airier No 1, au.
_. wediJ- op d. -..Um ... kt Pbljppol' ZAierd l8llllie. .IDIIWI _ bow ..... ha4deD se _ I '., op IS:.
rij btetaaa, bel ni~ dat IP'D kOD A8SISTL"IT oDianri~ PvraeP'"
ki_ d. Tara.&ad Al lGaI- lllboeLI

TÁlnden. fI Juni" ,- Hpt koninklik
j&cht. dat koning Ednard pn koningin
.~I"xandra overbrengt, i. IR Kiel aan-
I1:pkompn. wlLar het door ti.. f)uitae
vloot bt-p;roet werd. Hnnne Majestei-
t.." ",,,,den door priM pn prinses Hpn·
drIl< >an Pruisen bep;roet t'n het jacht
n.rvol"d .. daarna ~ijn tocht naar R ...
\"Ill. vooraf !lt'gaan door npgen Dttlls<'
wrp<"doboten,

De W;jniD:~ulltri8.H~~T PRESIDE~TS(,HAP~ DER
VERESIGDE STATE~

PRESIDE~T RooAF.VF.LT V .~S'
PL ...N IN AFRIKA TE

G.UN JAGE~, NATAL.
I(. J. lIOI1Ir
.. deW.
I(.s.tlal
J aJYtHI
B. de. Wet
W• ._ ..
J. A. lIaniI
J. 0, eo.tiIaa ••• \
O... _...
D. nil Zijl

Raad vd hoofdrechter.
!.ondt.n. G .J un i~. -- Volp;~nA f"t--n tRIo-

!l:ram lllt Washingt<lJl i8 pr ....id ..nt
H,""".~'eoIt van plan a,S\. April van ~ ..w
York na ..r ('airo tA> gaan. IRn pinde.
~('rgf'7NI(1 van zijn UlOD. in Afrika op
",r'>ot wild 1.+' "aan jagI'D. Hij zal
"'....n ander land 1"':l.O(·kf·n. D..ze me-
d, ..t,.II!I~ ,,'hiJnt prop t.t. wijun, dat
pn's!dt:~ut. Roost·,Ot"lt wedtelik van plan
J~ J(1~'n lIominat.J(· \'()()r hpt prefiide-nt-
'S.f'hup IUt-"t"r aan u' n(.'m~n,

.EfI LANDBANK VOOR NATAL.--NAv.L NIBT GSBOND&N A.A.JIi ON
BI&ZOSDU SOBKllA VAN MAU·
WKU \'KBKNIGlNG.-Durbell, 6 JaDi ••-Or. Gabblna, de

KoIoDiale -kntarla, sprak giatereD te
1_1010 ea daelde m.... dat bet b.todiide
kapitaal om ,_ ,_D*ltl laDdbellk
le etlchteD iD Load41n l'Irkrepa w... De
ioriobting soa tentooél tot ataad ,ebracht
wordea. Bij lPerkte op. dllt de N.t.I.e
afge ... rdigdea _ d. Ioter·Kolooi&le
koDlerentie in ,een enlrel opaicht de
Kolonie ,eboDdeo haddeo un een of .nder
biesotlAier acbema VlIJ)oaowere vermigiDr;.

z.M.'. " PZLOBiJS.'

AAB KOLLIG. r.QBIJJIIGU.

Voorwteller J. N; Lou •.
(a:\F.n.\AL Dl·LLF.nS BECR.U-E-

~IS.

ot-: LAATSTF. .:ERDEWIJZES'

J\DHCKW£KK£:'\DE PLECHTIG-
H~:ID. .

Da ..... PL,

P. H. BABJUBD,
8ek. Stoml1'lei Bchiatvao_iIlDI-

I.ond,·n, e .Jnni ... - De !If>grafpni.
,'an (;"nNIlRI Bull ..r \'ond gliltert·n IR
('".dit"n, [).·\'onshiro, plaáts. De
laat..llit(' e(·n~aIODM'-en \'ondf"n mf't rolle
1!1Iltb.lIn:o N"rf'hewlj.7'A'n pls~ts ,'n menk-
u'n .....n hoog~t pl",'hti!(" Indruk .ijn
.\llIj"'lA'lt, tiP priM ,'.n W"llis ..n Bn-
d ..rt· INI"n dpr k"ninkltk" familie .011-

ti.'n \·.'rtA·J.!;'·nwuor,liJZ;,·rs t'n t'f WRl' f'f'n
~rnt<f' lfla~OIJa militairt· hnogwsB Jig-
tH'Hb.t~·kl~-rl(~nJ aHn-wpzi~, l\'Barn (l"r
... k Sir ~:n·lvn Wood, Sir R..."i "Id
PHI.· ('urpw, fo;ir John FrlPuch (·n lord
D:II\(lonnlJ. (~t·nf·ra.f\18 WArt'n ~hppp-
drtt.~t'rjo( \·.·r~ch,Atcl('np hutnljolls ,nt-
rt'rl \ f·rtJ·J,!;~nwoortllg:d. O. Il }wt r14tc
l,utaJl'll1 koninklik .. Inflintf'rJP, f·,u,r.
\ 1111 (; .. ru·rflul BuIlf-r knlofwl-kom nn-
d,'flt lira ..". ftlfotook d ... I, Y''1·rnanr" . aln

ti.· t,·rrltnrl1\).~ tr()f">fwnmarht F.f:n hat-
r ....rlJ \an V~ kllnonnt'n m::tnktp (k,..)

IJ, t ,." df> Iii klt,,..t, E..n IiJkd il·n't,
....,.j kl' door z~'r "p.f·1 mf'nSf"tl Wf'On hij-
~,,~polld, wf'rd tCo Aldf'r:"lhnt ~(\IHH dPJL

"'11.\nlll\F.TT.\ WI\T OI'''TP:~'W,

Darbu, 7 Joni .. -Z.K.'. "PelGrDI .. III
_ &IIIpkomeo.

!!!!!!!!!!!~

Onverklaarbaar.-Aan de BedakW1U.
Mijnheer.-Mij i. oit ....mou...bare braD

med.gedeeld da& er d_ de.geD niet min·
der daD negea trncka lPet beamet ..ti Dit
....D .ter IIOOt'd.. eetelike dietriklen Dur ver,
achillende ceotraml iD het .. .,.teD aijn
... r&OlldeD. De vraag doet sic b dadelik
voor boe i. bet mogelik d.t 10 iet. k.n
g. beuren ooder .,.n wet di. j.....lik8 .0......1
kolt? De trein mac re- reb apen ver·
voeren (DOg minder waDneer lij btsmet
&ljD) !lODderpermit van _ in.pekteor, en
het i. dUI onJ'érklaarbaar hoe sulk eoD
groot getal lohapeD vanoerd werd. De
z....k "rdien! de eruatigst.. ....ndacht van
zoveel de hoofd in'p"ktenr &la ooze mini.
ter nn landboow. Bet il .beólout nutte
1008voor OOie boereD van bet ... ten om
zich .f te aloven om bOD "lutsen te reini·
... n ... D die ellendige brndziekte luis,
WaDDeer olla. n.boron in het noord .. eeten
CDBEG- 10 ..... - 110 met hun beemet vee kao·
Den opecb.p8D.

Bet <. all ... goed en .. "I voor de 8cbup
b()f'ren VIlDbet dorre noord • .,.len om t..
prot ....tereo tellen d~.Brandziektewet ao..~
ti j '" iII.D, zolang Z'l hun bo..met voo blo-
n~D hun grenzen benden; docb .. aDDeer
zolke dingen plaats vindeo si. boveD
Ilsmeld, daD knoDeq; .. ij bier in het .... ten
nimmer te ....edeo .. 8IIeD.

VIJAND VAN BR'NDZIEKTB.
N.B.-Bov'Dgemelde BCbapen pjn be-

_""md ..oor de .l&chter, da. Iqm .r g-
.pr ... e ..au ",""n dat de plaats .,.n .&ar
lij .fkom.till !lijo niet genoeg water heeft
,.pd.t ~j eerlt gedipt kO.Ddl!llwordeo.

}."II.\"I1, t, Jllll1t· np lIit.~_Jncl "an
i.· ()l\.. ... ~~:tkl' ... 'j w"dr ..-·n tt" f)lsom
.\ I" 'l'_:l1ll:"IIl,·tta L ('llnrtt'1O'V p ,'n
.....1",·\,·1 Er """rd 11Jq ,'nl~t '~r*'f>d'
....._::q"r.nf·rta .1 \"f)or 1. ("ollrt('s~l lOO
"04jr ~ "Il Sanh·n· lIK) ,-nor:- ner-

"II r)lIar.j"11 !1I1UlP!1 ,1t'f'l /'n :-;;gj,)Ofl-

".~t t ""'f"! 111.'1l!r~l' kw)\rt 11·IIl!t,,·~ t"r-
~ I J, ". lil! t'}...._ .... n 1,1''' ',!, Il:~ LWI'~'

; .. "'::"11 !.... lr .... '1.:

~tIITJF ,,\, '-VHTl!nl""'V:-; 1'1 nE
I'I I Il TIL F'; I': lt Fr; ~:ru \ (;,

I.'dl,l.'n 7 "'Iflil' \~oh!,"n!" l"f~n fpl.·-
_r "tl " I I., ......i..a!"'n )'t·.-fl d~·k"nlPrj '''Rn
ti l.tr,I'L"'\"11 aJ.lunr nlPt (I\'f"rf!rntf>

'I "'r,l. rh.'ld ,.,.-,n mot \t~ '-un \,prtrot)1~"f)n
i Il tit, rf"Kpri n~ 83ngenOUlf'11.



De beer P. W. Cloete licbt-te bet be-
8ChrijTingspunt toe. 1Wutingen
drukten op buitenmensen en niet op De.eer 8oboIt.a, ..telde "oor: De
de dorpsmen.'len en omgekeerd. Er ..et. op brandlusuran"liee worde 110 ge-
waren op heden 9 800Iten .,.a. hela.. "i}zigd, da,t. a.la er eenmaal een pra-
ting, w•• rvan 'dorpsbeW'Onera alle IDle ui betaald op een nra8lluJl8erd ei-
lIOO"",n m.oesten betalen, eD bniten- tpIldom, die ~e dan u~ gelden
m.m ....n Wet. ..,.oor de tenrujn, 1V&MToor hij ""taaId
'De heer P. Jo' Marais (Tulbagh) 'is. Sprebr liohtte zijn v.lOrstel toe,

wees erop. dat het 1I'lUI roof8Bkomea, en w_ erop, dat _t,gevint! dring'Hul
dab al4lelingsraden eie boofdweg h.d- nodia: WIUIom eigen_... v..n verusu-
den geprokbmeerd tot aAn de gren. Nerde eigendommen te '-chermen.
.....n IlE'n municipaliteit dan de mu- De beer J. A. Vi_r' meende, dat
nicipátiteiten waren ~ngru, ah een premie eénn'laal betaald is, zij
om ., aan de _<Iere sijde ..._ te ~dig blijft "f"OOr 12 maand ..n.

U. KENNIS gaechiedt hiermede proklameren. De beer SOOoIta doolde mede, dat te
dat tenzij sekere neemde witte De beer Vosloo seide, dat dé ald .... Kimberley ... rr.obillende buiv-en \'I'a'

v'~ lin"g5rud alleen geen haold,wegen kon Pen nwzellerd en de p...unies ...areó·
bonte mof --, omtrent acht jaren prol.~n: AJa éd~raad NI betaald. Intt&!en echter rl>rdnn de
oud, die aedert Jaoaane Llop mijD mUDlCIP&.IItelt over belastingen niet assuranties be~ en gingen zij
piaatB, ,1oabertlldal, loopt, biJmeU kooden ove~omen, _rd de za.ak na.r de -eigenaren der verrekerde ei·
een maaud pion wordt., ik dese1-,., onde .....orpen &an arbitrag&. Men ..,ndommen en deelden hun mede, dllt
__I h den '" m.-t echter 'bedenken dat de hoofd. zij _igenlen de ver..ntwoordelik.Mid
uu ou en miJ toeëtgeDeD om 'p.den ""'n_r ~rui.kt werden. door "'oor het .Il'6hele jaar te drageIl, niette·

K~i--L'- -K--- de kOllten &e dekkeD. aorpameDl,en &Is door buitenmenllen, g&D.&taa.nJe de premie voor hO>!gan",
; 1. P. W.l0VBERT. terwijl laatst~noemden alleen de b&- jur ..... betaald.

l&Sting _ten >batMen. De dor1-- De heer De WlI&I .. _ op de be-
Swellendam, mensen wilften ecbter daaruuat .. el .taande 'l'rijheid van kontrab, wlUlr'bij, .. , Lu.no.llan dl.leladeD. 6 Junie 19os_ 'hebben, -da-t de huitenmenaen dooden een partij bet rooh.t had. om 00-11 kla'"

t <If lnko~., om hll!l geld te besteel •• , en .nIe op te nemen, dat "ij ti'-all ..n tij-
Wij hiedeo nu un ber.te Kwaliteit' d'DAdieftden ZIJ ook ieta bij be dra8llR de __ ","-DtwllOrdelikheid van

aTEENKAL~ ] '4 n<>r zak. UdelJnn ... d, PhWM1AI'D. voor de peden. Bprek&r gill iD _ .neh kon .. erpen. Indien het in het

P I r- I16IJ1I1OU ruw w~ het pont tenlg te trekken. Kontrakt .toad en het'kontrakt daar-
aCHEL KALK t,:3 " " .De beer P .• J. dl> Toit .telde rOOI": up WA5"ngegaan. W~ de assurantie

ZaHro .Jd.I~r stuk e.rtra. TENDERS. worden biJ· .lI____ Deze vergadering is VllJ1 ",roeien, dat m~taoha.ppij in 'mm.r, mlle f"cht. L

UCIaeD all" niet-belastin&. 'bet.lende penoonen V'tJ heer BcboIt.. lichtte "ijn za.."
:SChrijf un de . gevraa~ voor het w.eren nm wielbelMti"1Z zullen betalen ..oor af- or.nieuw toe, doch r.e.ide gewillig te

, atle Vaste .;-dommeD m' he· tiel inoaralld!!doelel' nden. 1E1]Il' , om n.. de imichting door de beer
KOLONIALE K~LK MUTSCH., Diatriki Pbili-;:;wn. • ~"""'beer Jan G. du T~t noog, wie De Waal ~D, ~ijn voorstel terug

BUITDGU()BT 8Tu..t.T 61, Twee goede borgen moeten .,er- men lIOO gaan bellYten al.. er oe. wiet- .... -tmkken.
l'oatba.193 KAAPSTAD. IChah worden.- belutinb ,.·..rd ~ en waar iilérl' "YBlk.1IiQ)IlR.ING JAlCHALS-PROEF

de gPeDS IlOO trek~n~·· OMHEINING WET, .

TE troo Tendera,aemerb:"TendenYOOl' .IM heer P. ~,du i'óit:liad niet JIl&' De heer G. F. Smith stelde voor:~ P WaarderiDg," moeten ingesooden dllt'bt OVer de 1vijze ftn werking. De DMe ~ i. 1'&n ~oeIen. dat
PASPALUM IGRAS PLAN- wordeD &lUI de ODde~eude niet llIIak -.:&5 echter, dat er M.n grien be- ede tijd aaowlbrdbln is, d&i de omhei·

later dan d 6d. Julie 1908 1t0n4 en dat men JDOaiIt tTachten die nÏllgIImten zo ttMJDendeerd
TEN, i,o per 1,000 (grote boe- e e • gne ..e weg te _._ te ~. dat het verpli ..htend zal
Teelheden miDd~r), geleverd te op JM&, .De b_~. J. ,R004 meende. d.t wijn. wann_ een. gmndeigenaar ujn
Bugunoot Staiiop. WMl" geach'_rd wp door leidalde praat. met j&1daI. proefd.raad omheint.

, L. J. COET8B&, m&n1Hlll om het plint krag te trelJbn, dat sijn ....--. ode buren ..erpliobtJ, P. ALANT, lIIlJUO_;SebetarU. het beste was d~ ~ te ge- auDea lWbrden de helft der kesten
Molen Straat, Ph T town ftII &n het punt t'OOr élit jUl' terug ct.arn.n te betaI~J. .-

Paarl. upe. • te tM:Ioen. Hij pf de ... du Toiti. De -..rgaderiag m_t. echter. dat
3 J ame '908. ~ng lIIIIb te &-, _.,. Mt &elaten __ worden in haDden

YA ',KYLEI,.
DISTRIK'l1 MALMESBURY.

OP

DINSDAG, '23 JUNll 1808,
TI 10UItI 'I MOI".S,

aBT 1I0LOBllrDB :-

2 Paarden, 1 Bok_gen, 2 Don·
machines, 1 Waterkar, 1 Span
AebtertuigeD~1 Span Tuigen Toor
se8, 4 Dubbele-voce Ploegen, 6
Jukken me' TrekWaw, Graven,
Pikken, Varken. Sikhla, Krui-
wagens, Ladders, Lege Va&en,
Buahel, eo~ enz.

TROl P & LE ROU.X, Afslagen.
Hopefield,

6 Junie I 908.

Hillsdon , HiilsdaD
LOID' HA.. -

De WenId bwoemde J'abribn ..
_VAN-

GEWERENlRIFLES.-Zaid·AfrikaaM Adr. :

UThe Armouries,"
au.,. It.. at te,

L6..AP8TAD

ZIM • IIIU ......... ,.....
GlLlKVJ: OP' TI LKTrBN_Bo..--

r-oemde ~ dit oonproDblill:e tIrma
Hill..tOA & BllWOD.

AU. brieftII en beB&eUiDpa lIIIIIIta
ZOAL!! G.W100NLIK a-tr-rd
wordeD MIl

Burg Strut tl 1aApstad.
TE KOOP

Wingerd Stokken.
Groeudruif: 4,poel op Aromon.
Stein: L5,000 op Aromon.
Witte Hanepopt: 8,000 op Jacquez.
Witte HanepoOt: 8,000 op Riparia.

Prij. 0l' fl(f.7&rJTaag.

ADBM: DUMAS .HROS.,
Bo~larij, I.uils Rivier.

TE ·KOOP
ENIGE d~eDden llterke en ge.

sonde LimoeJli Naartje eD Zuur-
limoen bomen, VaD venebeideDe
IIOOl"ieD, pokuleerd op de meest
beproefde woriel tegen ziekte. de
meeste bomeD zijD zeer eterk en
dragen al.

G. J. RXTIEF, F. Zoon,
Kerk! Straat., We11ington GO

..:I
W
Q
Z

~

TE KOOP

PICKSTONK'S

VRUCHTBOMEN
IffAWIH(IB_> .... 'lOf' 11.. EI.a.

err...... 'AUf JL rl I.IB.
(Vol'_' de ~eid, die

beet.eld worden).

Gelnerd.
naUM IDCICII"I_' .adoD.
en m8ll'l' worden

Schrijf om Katalogwl .n Prijlllijat, ID 't
Rege&. of B~_.

H. I. Y. Pleta&óD88D Broer,

DR. SALVANO'S. .

SANTAL
PEBLES.

Ell ...........
....... l1li'.....................
KI.ln en lmak ••ooe,

~.

Geokuleerde Lemoen en N aartje
bomen, alsmed Pit lemoen bornen
(nij YIlD we ten), tegen billike
prij. bij de alom kende citrus boom-
kweker,

P .• .MARAIS,
Blanw Vallei,

Wellington.

KENNISGEVING-

op de naderende
e ondergetekendeD
r .ergaderiog op
dezer, dell mor-

ln de Landbouw
g VaD onse .1-
eu iD de eerete

e WIJ NIN DUS-

MET bei 00

8eMie nodigen
u dringend nit
Zaterdag, de I
gene &e 10 u
Zaal, ter betlpr
gemene belaDg
p_laatll die van
TRIE.

1. U. MARUS,
Q-. 1. KRIGE.

KENNISGEVING
-+--

WIJ, de oDd~rgetekenden, geven
hiermede kB!lD~ dit de wegen
lopeDde over 0,* Eigendom 'VaD de
Publieke weg ~ de zee, door oa I
privaat ia ,erguDd, eo dUi geeD
publieke wegen! ZijD.

DIRK ~. EHLERS,
M. C. Bl LAUBSCHER.

Brandhuis, ,
St. Helena B~ai.

D. ealtt. Wlln en Brandewlln
._~".ppIJ.

K4APSTAP OF PAARL,
ZAL VAN BOER~

BRA.N~EWld'fl(
Kopen tegen d boogste prijzen

De ealtt. 'WII In BrandewiJn
"_pplJ.

KAAPSTA!l> OF PAARL.

•

~'fJ~·""',~e.
De '.' lMJer :VUl. N'aekierk steun d.. het

i~~~~§ië~~~~~~;.:".,~..,dat ~ m,,_,4<-'pI",~ '. traehtell·~4W_,l$~ ~iehtend te

g~ ,~h;.. ¥a'raia :(Kacle&r) meende dat
, ·de ·ftl'PlichU k ........ nt!tine in ge.alll'll
..... I~ het. swakste punt ......
la de w.. , _

, . . ". ,.~ Jf. J. elu PJeui& Y<!"tZOcht de
tIOe".'lIIIn: ","'a""i.1!..... , ,.~. .,' ".' ipinie ete horen "f"&n de heer Malan.

. Botha Wat ~ p ..'lW... . ' ~ , .0. heer- Jl~ rer-rde nur. de
. v~" en hoopte' d.~,~ -Il ::~t__. 80" sijn -4et~..,ende· .... 'nil 1906 en ..... IU...

cioiDftlClrl~. vrIJ -rerroerd' aou women..' ~de~7~~' .~_ man om de ~ dat die 1INt bepaalde, dat 1000000018k,"pe
de regeri~ tot. bet DiIiUie "ta- Itn. non "-di' - .-; d' m-' worden afs;.ukt, wQI men
. 'de boo di het .bruike' ,~"- UIt te ~en en enII grcm to _de, da~ _ elt oo-t rum-
".D . r, le. ge . n ':besit-, te 1tri.iDa. . . . • mer meer goed gt!8OII ...erd, eD dat d..

, , De beren iL J, du P11!1J1l1&.eII P. J. kleiM seertjee die in de longen vanbeer .J. J. Cl""",u meende,. 'b_·-'-nh'--' -raken nog- ~-n het· , __-L~_...LI .. bet voor vele arme boeren oJjmo- """."'" -r' ...".. .ulb beeaten _o:u e'fen, jmst het
, wy bun pl •• teen dieht' te. ma" ·Toontel. . l'A..--_) n&- ~ prudik waftIIl.,:D;t wu.de ópi.

. De .heer Vonter \UU' ............. Te IU& "f"&n de bekwaamsté baktenolog ..n.
~rde, dat an,nd~'~ "f"&n t~ .-Is dr. Theiler, ftD Tranavaal, een
wtgang ;-waren, UCD ID aware • Q balderiologist 1'ILIl grote naam. D. .pt
~ men ~ .,.._. ~.~t~d .be'paalde tant, dat lRt beter .... long.
op ~Jen.,..n OJI,~.-=-"'t!o ''- _ " te makeD ea kom~ti ..
welb konden -roortrloelell Uit een Jret , te betalen. BeeIteD die n4g llIet d,oor
aI.De~_!e~4 ..:. rde Daar de de siekte ~. &aIlge~ kon me~ ~n-

.....,.. VoslOo I'88d -' h ten De ~ ..... DIet tegen men-
bill ,in 1906 "'CIOI'gesteld GO! ~ eer ti.' .,... . ~ doch tegea

~
. d om de ...et t!oi om'hellUD« met . ag . '. k t-i

IiclJtend te maken. Die mentJllfi ~ een 8'" . .
, --7-'-- TfII'l' edrter de d De motie werd daarna 'in atemm mg

Bet Kon~ .. erd heropend te 9.80 wet .. erd aangenomen, JI(Ilt rehe gebraellt.· en met een kleine meerder.
"'.DL De beer Theron in de ..toet ItepaliD« om een buurllWl te~e~~ heid aangeD~ ..---n. het Kong,.....
. ~ aekPetaris 1811 de notulen van de tc:u de helft ..t& betalen "001'10 . ....~ l'llrdallgde tot 2~1O n.DL

~ttlDgeD van de "f'Origa dag, welke mei nrog.,..n .')11 g~te.. dien ePtwO£

eeD Ideine wiJaiging in de lIUJIl nn die buurman later s'J~ elgenJgrond om· ---.
een dw leden nn de Pegelinga ki>mmi., Iheinde, dan m..t. hij be~en ook '9'001" , VB.lJDAG, 5 Jm\1E. 1908.
sie, werden aangenOmetI en getekeDd. bet 4!eftte gedeé!te, dat met door hem, , . --.-.
. Dê bePen Claaueoa (Barkly West), P. doch door de ~ngen~ "f"&n de g~d, I (Ml(ldagsitting.)
J. Cillie (Wellington),Louw (Coleeherg), lP_de &all ~~. - ~emd. ---
M. J. du Plessis (Cradock), van Rooy Het 'Voontel m .temmJllfi ... ' De voorutter heropendê het Kon-
(8~al'ld, W. J. Loa .. (Niea .. oadt- bnocht en 'nlJ"'WorpeD. / I gres te 2.30 n_.
Tille-), 8. C "G~' (Prieab), Den,_,. VJ:R.ANDEBlN(} JAOHTWEt. I Ala, leden ~. ~iaie ... n red&k.
(Namakwalandl, ..J, 'B. Botha (B.rkly . tie, inz-aka wiplgill3 d« kOnáltUtU',
OOIIt), g....en kennie van "oorstellen. De heer B. J. Lobbe .telde "f"OOI": - benoemde de ?OOnlÏtter de beren P. J.

AANGEBODEN ADRJi.B Dese .,.ergaderïng it v&l1 • .,.oelen dat dil Toit (ri~tter), Jl. J. du
. éeIl grondeigenaar het recht ... 1 hebben p'-ia en H. J. H. a-na.

,A.';l8:ehodoo .-erd een adrae .,.an het .~n IlOOII of vriend gedurende de jacht- R.M>roRT BLAOHTERSNEK
Diatriktsbestuur nn Ro~, get&-! tÏJd te l.ten jagen ,zonder licentie. • • .'
ll:end door eie, hel'8ll H. a.Diman, G., De heer H. J. du PlMaia gal d& '9'001"." De J:-r V~ Ju _ de het
W'_'liaard, B. 'Kloppen! G. 8. Hanpt- . eteI1er in Im!wregiog om te vragen dat. 'Vong.Jaar ,te Middelburg &aIJ&'I!IItc:lde
fleiaob en 8. J. Colll'lOdle. In het adres! de ~ing de in 1901 uitg_orpen Iromlllla1e r~ .. het oprich-
werd. onder meer hët 'Volgende g...., jacht.et. weder sou ÏI!~~ ... ~. 'n ten Tan een _n~ te 8lachteJ'B.
se§d . - . gNprokeo ..-erd "f"&n vrIJheid "f"&n Jach- nek, bet rapport dier bmmiaie. De

De ~'pl"Nllle drukt ~,op I.nd en : ten '9'001" de familie ftIl een grondbe- heer H. A~ had ko.teloot een
rolk. GIJ echter w&art In t .... rleden! litier. atuk grond &fpataan, beWelk gMraDa-
.teeda het kanaal, wunloor gQede I De 'Voorzitter __ erop, dat de fil- porteerd ...at op eie brkeraad ..an so-
maatregelen v.lOr het parlement wer4en.1 mi);""k .. 8IItie jui.Bt 'het. pant .. u g .... ,menet.. <>on. De ¥-tea. daaraan. 't'e?-

en d~rged~en .. erden tot a~ ~,waarop de wet -rerongelnkte. boalien WaI'eIl A2'J Bt. lid. De '-r
gemeen ,...,IIIJJn. GIJ hebt ateeda, betsij !De .beer P. J. Baden,4ont noeg of A.nnear, ~nt te Bo__ t G.t, had
dO?,r kwlWd gerucbt of goed ~bt, "f"OgelJJtruiaoo ook inbegrepen lOuden alle werk ID .... rband daarmede 1t08te-
ge~,rd "f"OOrde ...elnart. nn land en worcleo iD _Ik een wet .... rop ont- 1008 gedaan. De beer Pan! .Bst« OD.
'V,,!,k... ." kennend geantwoord ~ dernam het OPt.reIrk8D nn het mODU.
. WIS aaraelen dan ,!?k n,et, ald~ Do!. beer Al. J. dtl ,Pleu~ IItelde a. ment _ £125 ea de heer PIeter

glll~ het ad"", -..erder, uw IW!daeht te Iamendement .,.oor:- . ·Berier de oprichting nD een t.r&Ii....
.,..".tJg.~ op de ODrech~va.ar"'ge, on· :oe.e 1'8rpdering i. "f"&n gevoelen om WeR:.,.oor A9C).. Ter toeliobti Beide
d!,,,,e,~lke en demorahsere~de ak· bet &aD de Uit-roereude Kommissie op de heer V08100, dat 't .. n &lie ~ijen
alJU· .! te dragen, de jachtwet di& Ia..t8t iD ~ in de omgering O"f"Oldoen.ing bad

De boop ... e~ voort. geuit, dat door hula eo.n mialu.kking 'WU, .. eder op ~ gtn'u nu hei graf in 0J"de Wy. ~
de aanwesigheid .,.an het Kongret . .,.~I nemen. Aangenomen. pro!_r uit EDgeIand had h t
.,.eoroordeél tegen de BondaorgaDl .. tle bellOCbt én 'WY e graf

worden weggenomen, .. aardoor sij VERPLICHTE 8PB.INX!IlAlIl"EN UlT· bBbteIve in "",onelerd geweest,
aa'lJIlerkelik Sou. worden uit.gebreid in ROElINGBWET. zien TIl1I8w:r~ ~nd te
de Zuid .... telike dirke). ....-h-r 8. Z. G-é .telde ~_'._ ba' niet _11 __ u. 1'0 "~fam~.;gaohon-
·De heer Ba.IIDan leidde belt adres,in ..,..- - . ou. .~ .' .......... &aD - luebetrelt-

en .prak de hoop ui~, dat de beII,l.uiten D.e. -rergaderi~ -rer~ ~oh te- ~nA~L. ~ .. _, dedi &aD ieder.
.... n het Kongrea niet 1IOoden .I)n de gflll; e!llge wetgenng, de UItroeitng nn '.' -:-'t" J.,._ .telde met genoe-
.tem éeoa roepende iD de wnatijn. lsprinkhanen ..erpl'iclltend m.akend. - geil t'OOr h~ r;-pport in da.a:k &aD te

De llekreta.ri. van bet DiatriJrtsbe- Sprelu!r -rerldaarde en .,.an iemand n_. Vong lur ..... te ~ddelburg
stuur de heer J. 8'; Conradie lu,daar. geboord .te.hebben, dat ~en w.t meer -goeateJd.bet gOaId te gebruiken .,.oor
n. het' oovemt&and &dra.' ..... pl"O(P'e1l8lef moeat worden, doch hij ee~ uile.- doel, ...... rtegen hij toen po

De -roorsitter het .dPea beantwoor. '!'tOOIde, dat men in 'Vele opuchten objekteerd hd. Spreker had 'I"8rIIt&U
weee erop, d.t het Diatrikt8be- nledt te p~~ief wu. Hij w_ erOp, dat ,nD ~. fondaeD ongeyeer .t2O _er~

stuur nn &bertaon niet alleen &to. nd, dat &aD Ul~11ng n.n Phylloxera en bkwen. Hl1 .,n 'nlOI'Itelleo die £20 in
docb deel uitmaakte nn een grote or- runderpest dUlRnCle pon<!.!n W'areIl be- ~~~n om. het lDDD~t in de
ganiaatie, beeu.ande uit bijna 14,000 ~,1IOuder auDes. ÁÁn de ~~<f). .' In goede orde nn reparatie
leden. Hoewel men .lIer_ge niet een- siektéwet ..... onge-reer _ mll]08. te houdeft.
·_lfde geroei kon hebben; w... er toch pond be.teed, ~pte op beden De Ileer H. !. du PJe.ia deelde -..
allennoge medege.-oeI. nog met brandsiekte. Wur. er DU .een' de, dat de beide Be.tert in het r.p'

PBILIPl3ToWN GESCHIL. geracht waa, dat de ~~~ port genOflDd, twee broen fW'aI'en nn
~ ~n. eenwet .tot ~ g...... Cradock. Met werlt .... Iliutekend YOI.

De beer -K. J. H. CIa_us I... het Ultroeiing van tprlllkhanen in. te di.... b_~ht; liet mOO'IUIIeDt .,u la .
rapport Tan de in 1907 te Middelburg nea~ had het diatriktebestuur "an Pen ata&n. n Ja-
a.angNtelde 'kommissie om de Philips, Ipriesk"a gevoeld daartegen lijn .tem ·te De beide voontellen werden
town k_tie te onderaoeken.De.. kom- ' moeten laten hOND. nomen. aange-
mi!JUe '-tond uit de ,heren F. 8. M~- De beer J. J. de Klerk ftridaarde ,De .,.OGrEitter dankte de lede de
I.n, B. J. H. CI...-m en C. Joel Krl- .nch eveneea. tegen 'RIrpliehte wetp- kommiaie hartelik nlllDena het nK r
g&. Wegen. OIDatanliigheden echter gin. ring. . greL on·
gen de beren Theron, 41. plaatanrvan.- De heer P. W. le Doux m_de d..t De beer Lo.ur stelde een ot'
ger "'an de heer Malan, en. de heer men. de brandsiekte incpekt.eurs' een dan:k Y'OOr &IOnde br. Anne:. .::n ::
CIa_ne om d" afgenanllgden vau kans moest ~ om de aprinkhanen mer&et ooet die all. -n Iro.tel b

te ontmoeten. uit te roeien.. . gedaa.n. ' 008 ad
rapport toetichtknd, zeid.e de .De 'heer Viaqie _ erop dat l1ij De, beer de Klerk .wde

heer Claaasena, dat de kommisaie t&-, .njn hMt had gedaan ..om.lprlnkhaneti' naam '"n de heer IL "......: de
.,.ergeefs getraoht had of - de !leide uit te roeien op sijn land en !net 1111 aan toe té -roegen ......:n. de h n ....
pcrtijeD Diet tot vrede kon brengen. -.. Zijn. buurman had ~rklaard dat I.an in ~ gal de eer )h.
W•• r er - gPenalijn wu tllBll8ll P.... hij het .. n de Beer O't'erliet en diem leden Tan de koiïnii" ~ der
tromlle en PItilipatown bad de kom· Jud 'WY 'nl'IIietigd door sp~inkhanen ~n gen~n ,laIe ea an de!",
~illll~ in Im!",eging gegeven, dat twee l).e _r SdwIta .. ide, dat uit de te. aluiten. 811 daari': ::_ '"d:teI IJl
diatriktabe.turen· r.onden worden ge- pogtngen, a&Ilge.. end om de ph,lloxera m_ieleden te '9'8I'SIOeIten . • Jrom...
.,.onnd. Petru~v.iIIe nam. da.armede ge- te bestrijden, een heil geboren w... , bLij.-- hondeu op het .tc-iobt te
noegen. In 'Pi:lllrpstoWD echter ont8ton~ namelik de' aanplanting 'nil Ameri- In die ~ IJtelde IDOJI"-t.
~oeilikheid .vanwege de tak Zeekoen. b&n~ .wijll8tokk&n. De pogingen tot Botha flen neolutie de beer!J .. J.
Vler, welke ID het -reldkometaehap co- bestrijdIng der nmderpest hadden ge- ..en. werd _lo*- he~d waarbij t.--
leaberg ligt. leid tot de entingen. W'IUII" pogingen Wil- iri de ba ....n het CentruI o~ .£25
op voorstel nn de-iteer de Kok reu .. ng_end om een pla.« te b&- atort.ea t'OOr derh uur to

(Prius Albert) werd het rapport met strijden, w&l'en daaruit steea. goede II_nt. ea ye. ::: .:n ~t mo-
dank aangenomen. dingen geboren. lien sou de eprinlr:ha· trilttebtiatllur?IUJ. Bom_t ooet D,.
8POORWEGTARIEF VOOR VEE. neo Diet ~ uitroai«m, doch- wel ~ tc-imt te blij-.- honde te
De heer Du'Toit had kennis gegeYen k.';Innen beatnjden. en voorkomen, dat W ID,OntmleDt". n op

nn het 'Volgende 'f'OOntel: - ~~~~_ ~ ~ In~VSOnden -ver- Der.e resOlutie _d eellplrig _D.
Deze vergadering dankt d. reger:fng -~ ... ,-. - rijataat wu genomen.

oor de ge .... rdeerde hulp;'verleend in 't - III ~ tI&Il~ teteo die TERINGLIJDEBB NAAR
ge'feD van een 1:1, sp,oorwegt.rief ..oor wet, te"", men er _bi in sou , '":!ft ......

d .lagen, iHien nlk een _et in de ' ~.
ven-oer van ..ee i~ ~,en ver- or . Ri' Xolo' De heer P J ci
trouwt dat de regenllg ook in de toe- &DJe ·nM.. nle ~ worden Deae .. ' 'Uie atelde "'oor ~
k t be 'd I .., I!en I ~rg .. teld. Indien hMOlking en rege- TergaderIDg;' nn ge"'oe-
oms rel Ba ZI)II . 110 ~ moge- rmg _ .. erkten... ' om de -rinlr.haan lell, dat de. aandaeb. -n .. ~ goe ..e~lik tllrief te ..eraohaffen 1'001" het ver- 1•• _ -r btrPaa,Jd ........ ,-

voer van .,.ee bij droogte. p_ te bestrijden, ~ sulb in menig nemeb.t ·~iia tot -orde bij bet feit dat
De heer A, J. Vorater I19kondeerde. opllÁQht Jeen smo... "xunmm worden. «;:n tij tot tijd teringlijders' uit
Ter toelichting zeide de .,.oonlrteller, Door de bMtrijding .... .wprinkhan.en an. pe l.nd8!l naar Znid-Airilr. OYer.

dat hij gaarne .tien ..... tgeeteld tarief ~: moo een nij'Verheid in de hand ~e~, 'WYrdoor _ .,.o~.
"Id h bbe "d kunnen werken. h8ld ln geyu.r -bnmt wmdt Z' .

WI een op .,.ee .,.._. tIJ en nn De heer Zietsman I18Ïde, dat mee meent, d.t de t~~ _1-._. ,: o'm'J
droogte. Er w.. hem geaégd, dat men d 1._ .1_' -1_. 'I" _- ~cf' la' I.. de d.... run erpett en unon.wekte in Bumam-' -~"''!f>~-.....te -.. teJten dem to..-
It m088t ten In ..,.n n -:'7 rege- dorp had uitgeroeid, en hij 1"l'eeIIde niet .tand nn Mken ter beeCibennin

ring, eD bij hoopte, dat men ooae k of men &ou met aprinkhanen een.... onBe !Koloniale '_oIking g nn
met vel'trouwen in banden der reg lijk 8w.- kunnen Mtbbeu:- Ill. heer F. Il. Tan ~ &L .L-

ring kon latoo, opd.t dese ook iets sou De Iteer c.oet.e (V..nbur-\ .... niet deerde. ....._ -.on·
doon voor de veeboeren in tijden.,.an . da be •., .... --e De
droogte. I~ t. t -roontel ~~~iIlik trU. Het . ~Iler gaf een korte toelich.

De motie 1n!J"d daarna _n~men. grog DIet t;egen-beetnjdlng nn uitroei- tUl.g sQDer Peeolotie. .
. illfi, doch tegen .,.erpliobt~. De heer du Toit (W~r) wees

WLJLEN R. W. MOHR. De heer Cl...... (BarkI, " .. t) wees op ~ 118~ nn Yef"lJll'8idin Yao
De h4'8r van der Ahee stelde ala on. erop, da,t de hoenderboerea in de nabij- termg door uit den 1"1'I!emd' f

bestreden motie .bet volgende voor: beid van JohaaDAiabnzg _!Prink:hanen den. die jlI8'WOODlik bij tanke ~IW'?-
De .. vergadering heeft met leedwe- kocbten als hoender-roer. Hij _ te- Jogiewbuizea' '1"e1"blijven M or:: I,n

sen vernomen van het ontijdig afster- gElIl een aprinihaa,nW'et. De sprinkha. ter voorkoming _n ~etti a& ~ eli

,.en van de heer R. W. Mobr, ilie vele Dell roerden geeonden ~ he.t Opper-' in mike ReVIlnea noodWelik~ waren
jaren alge.,.~igde ....as naar het Cen. ....MeJI. d<_>chwaar men .pnnlthaned kon D8 motie <werd a.&ngenomen
traal B.o.8tUDrJ en betuigt de weduwe doden ,dleade .men sulb .te doen, ech- DE U!i~ UNTP .
en n.bataan<len <haar oprechte deelne- ter sonder daano. gedwongeD te ....or-· . ..~ BPT.
ming. . den door een _to , De heer O. Á. Lou... stelde "oor:
De heer P. J. Cillie sekondeerde de De beer P. J. lladenhorst '-t.TIlE'd n.- vergadert,!, zal ~Iegoenheid j(&-

motie, welke eenparig, at&aDde, aan. bet door de beer S'chott. &aDgevoerd.e, .,.en. ~ ~Dlr nn de Z.A. K~.
genomen werd. dst de rnnderpestwet en brand'&ie.kte. rat_ Unie, Bptt.

...et ~n BUWS w.ren geweest. Sp rink. .J?e~. . meende, dat de Z.A.YERANDElUNG .J AK.HAJ..8..PROEF. ban .. I Kooper-:tl- U· Bp'"OMHEININGS WET. en waren 10 men'lf!! ge~. een zegen be - "'~~ Dle, .~., nog to on·
voor het laad gew_t, blJ'Voorbeeld in. lrend 11"&8 In de .Kaapkolonio. SpMH
HopetoW'D, . docird..t ~rillld!anen alle meende, dat v~ de Bond en h"t ('.'n-
gru hadden lIilI;&VI'8ten, w&.~het vorig traal Bestn.ur te-reel een poli t.i .. k
jaar het .,.ee in lIopetowÏt- gered. hchum'''erd gem.akt en niet lZen~

De heer J. H. Botha meende, dat de ~Imn werd oYer boerebelallJ.("~'
beer Scboltz ni~ genoeg ondl!J"Tinding eZ.A .. Xooperatieve Unie, R<>pkt,
had van de sprmkhanenplaag .. Spreker ,"'at goeetioht In de Oranje Koloni ..
~nde, d.t ~en ~e boer niet moest doch het eel'IIte j .. r -.erd 1'fled.t ~
d'WIDgen tot ultroeliD~ doch hem vrij sl0t:en, dat bet eeD Z.A. Kooperati, ...."
m~t laten. Ume IIOU zijn. be.tmJrd door 9 di""k-
Dtl heer C. A. Oiivier Beid.. al het door teuren en. trol drie uit Trann-aal, :l

de ~r Scl:oltz ver!tlaarde te onder. U,lt. OraDg2a en 8 uit Kaapkoloni .., D••
SlftrIJven. Spreker zette uiteen wat nDlP had .r~s veel wol nitgezonrle"
men te Molteno ~aan had ter ni~ tot bevrodigmg der deelnemen Mpn
roeiing. Daar haá men met BUksE-s b~d be.,.onde.n dat een middel";.n 0<>-
IIpTl1lklJaan"wermen ..an' mijlen Ien.gte d.g wae. en &aDgeSien de voonr,,,u'd,,n
gedood. De Beer .. ide: "Bidt en vali M'Diler en: 0.. de gunstAj!;IJt.P
~~"; en d.t was _ taak, aldus waren. 11""" met, . deooe voor 10 ' jaar ....n
emd.>g<Ie lIJ>!"'lk:er. ~ontra1rt aan~n. Gebru.iJrt ...proPII

Do TOOftltter deelde !pede, dat hij ln hoofdu.H: de Lond_ Br""'PD""
niet wist, dat de regMing ~ et:' :!\.ut,..erpse markt. SP ....kr jl;af ""n
11'&11 een wE't Als bed.oeld in te dienen. uIteenzeting '1'IIIl de -_rlri~ der lni ..
~ beer S, Z. Grov~ Ie...erd.e een kOTte ,het geven van "'ooraehotten tot ""~

repliek, ""'''M16 !mt.'IDOI"8teI tot. sl.em- bedr*, ....·n 75 pe1'OOnt _n d.. ..-a. rdp
mmg I!;ebr~rht en aangenogt.eD 'Werd. der- woL Er ... be.-ondE!ll. dat all .. on.
'Dé heer :\{al_ ver~, da.t het k?"ten in verband met de 'I""n...nding

h~ ~~ ,,!Iet ~w ..~~ ,geweest te nIet liP'9nny per lb. o~bn>d"n, i"
IIl)n bIJ eie dUI.kuIllIÏe.UI] hOOpte echter ~I ge ... Uea 11"11.1 OOt I~ penny h.+
d.t het .genGtDe!' ~llit de ~~ ~n ervan .fklD1!: of iem.and ~I rlan
der ~Nn tot Ultroeiin& nn IIpnnkha~ nIet een 'V_bot D&DI. Door dA Inip
{'eD, met ,ZOII ...~..,.:kIten. De poging~n ~mo het; ~fg~IOJ)eo jaar uitlz<>...""rd
der l'egenugen In Tranrraal en <mu:tgi1lt 5,130 belep wol. 0.. ~micl-deldp nl"
"aren een groot.a.a- ~_t. Ook breD#!llt, na. &ftreIt nn all .. k~.n,
~ ~ .. ~~g had bet., ~f.gelopen wu 6i penoy Del' lb. Spreker haaid"
Ja&!" - UJt~g n.n ~rmkh&neD .".nen, aan, da.t ..enelJ(len 1 p<'nn..
eeD aom gelds toegestaan en ~J1 per lb. r kregen JO F,oUrOf'"
ankrIea gehad. rlan ......n_r ze 00 11'01 in• - II!!. Port EI'izabet:t hadden verk-orht.

, VO~DJI df' prijs '_"elL. in r,.o,,·
lien behaald ~ni voor d.. ,.,.,.-a k>t..
KUWe .'01, ....era de"";;' in 7"Lid-

IAfrika geregtlld. H8 wu duid. ~
bWnm. da.t de. Lonctem... mar'llt ni,",
de betIte ia "I'0OI" Z. A. wo'_ n.... ...01
wMd m Modaak 'Verw..rkt op fi,.t

--------------------- 'V .. ~d. De lDet!Áe Uniewol werd ge--

On~erwjjszake~ n&#·de r6g!ring verwezen
f·: '~ .. , ".. ~' ", ..

;He~nlóeiingmoet, van boven aan beginnen.
(AVQNDZITTING VAN OONDE&-- ~1I1lI' te. pan en te Beg-
.' . DAG, • JUNIE.) • .pn.: ".KUt hier, mijn kollega 11''' "iet.
<{ . 'daar." ;(~h.)
•.. Het '!Kongres ~nde te 8 atU'. De h..- J. 8. du Toit droog e ..en-
. J>e heer 'nte1'Qll in de &toe).- eeu aan op terugtreir.lting n.n het

Er "'.ren &eer -reel da.mes en bel'8n iroonW.· . .
~beI.nptet~den. De ..... r ~Ita meende. dat een
, ~n 1nInID. de alpva.ardiK- 'Wielbe_tia& penaillsief moMt sijn, en
den N. ~. Roe~ ~an Barld, Oo.t; J», da~ dQ!II die lt8luting dan 'betaald .ou
P. Ma,...,s, Tul~; J. N. Hum.n, 'moeten ...oII6en in elk diat-rikt, dat de-
UiteilhSjJ!; ? F. Naude, lAd, GI'81; M", aou· beften. Spreker meende,
W. M. ,Ma~, Hac_r; .P. W. 01ee- da. I!J8n door een wieM!el"",ting velen
te, Montagu.· .ou treffea, die~"k gew-orden wa.nm
,. De F. J. 4u Toit pf lrAmnis door tranaportr" en, doch n. bij-
'9'&11 'droepn &all aS ·nw;raden. _

, De beer J. A. nn NieJr.en: (l:ping.
'. iDe ·"lne.taria lu· _ ..mrr.·' end in- ic!JI) - 81'Op hoe de liorpsbeluting"" .reecla h...- ~6n WII.8. DaaruaaBt!ê:0IIleII van. '\De 'lUI_ ," ank.._ -~......am diln :nog. & ",.ter.belasting en
i .gead "f"OOrde hulp in sijn werk de &fcWI~beta.ting, te~ de-
'l'9r1eend (!II!durende het .tgelopen genen. die ar .. de ~ reden, vrij

De £30, toegekend YOGI" bOek- bleveo. Bij ug s-n moeilikheid in
M!~n~= = het heffen J"1Ul ..ulk een bel II.IIting.

1teoI0000'IUl De heer J. M. Bak.kee '1I'1ls tegea
ten en Mnmoediging CJeOr lItadie n.n een wieliteluting, .-ijl delle de armere
HoIla.nda. Wij w&reD iD .~1 110 Dan!lOll drulJ:ken. Een tr ..neportri~

-renier ~. a.n ~~ ~ta1 .der maakte op beden reeds l!o weinig,
me~n on.r de 100 fn.a~ boek· dát bij nanw'e1ib genoeg nrdiende,

, E'U bIJ de £:i() ~ geldpnJll8n te.,'0111- in sijn __ te. leveoabehooften . te
Dit kandIelI w'L.!':- door .le "f"OOnien. I

• dOOI' d~ Afri . der .• Bo,:,d· De, heer C. J. Nel Ili.ftde "'oor van_.,_mn' 'Dat .Ibt, _rit ,n.le!tl Ijdel 'I, bet onderwerp al te stappen.
bet ~ .r-Démend aantilI De beer 8. J. Botha verldaarde .sich

U:aDliidJaten, die' YbOJ' de ~ ... Ibood ek- tegen een wielbelasting als dndckepd
_mens ~nm!lden, ~Jnde het ge- ,tAm!el op de .rm .. man'.
tal ges~ ID 4 JIlPen tljdl n.n 1,180 Het .,.ooratel werd daarna in stem.
tat ~!3iO ID -190'1'. . • ming .braclrt en verworpen.

'WI) .._achten d.t J.ar een Dog
grOW .. ntal. Uit het vertlag no de. VEIUNDI!m.IlNG LOKATIEWET.
TaaIbond pri,pfwt qnt Il -rerder Eien, De heel' P. J. Nel .telde 'Voor: :oe.e
Jboe .... vord&ri~a.de ToMtond heelt ftlJPdering dringt er bij de regering
.maa.!ct eli hoe de TaaJboIJd het '1'11111' op &aB, de Lokati_t .,.an 1899 110 te
der taallielde 'brandende hoUdt. IUIIeIldereD, dat de vrijatelling onder
. Andermaal wOt'dt deritalye aa~k ... kiie 13 alleen doQr de afdelingll"aad
pdaan om _un.,.oor dit jau. Het. kan 1TIII'den YerJeend en dat .-ile kleur-
lsohrijl'en ..u ~tekend door de wel- lill@lllf., oader de wtet zullen komen,
eenr&anle ,beer Gen. S. MaI.n, _kre- al8!JOlt d.t ,klenrlingen, die grond on.
ta.ri. _n d& Taalbond. . der bet kontra.kt8telsPl huren, een

Gelezen _den -.legra_.,.an waarde moeten hezitten overeenkom.
de ,..el_. heer' Malan, W. Tan der stig die goedkeuring var: de afdelings-
Me",e (C-). }{jehan (Cradock), raad 1'1lII het diatrikt.
Steyn (Aliwal ,Noord), het Kon~ al- De heer J. P. Ziet.m&n 6ekondeer-
le beil toeowensend. terwijl .lIen, be- de. iEeO groot Ibe_r was, dat .le
Ihalve de eerstgenoemde, te<nns mede- Kaapse kIeurliag niet. onder de wet
deelcleo>J.dat ze l'llrbinderd waren het ,riel. 8preIJ;er meende dat al Wat
KongreS' !Mj te "onen. kleuriing ie, oader de Iok.a.tiewet zou
VER.~ING REOOGNITIE WET~ moeten .,.allea.

De '-r J. A. Vi_r (Oarn.an-on) De beer J. P. I· v.n Rensburg w_
erop, dat deze "estie een der groot-

,stelde ",oor: IDit KOngNII be.,.eelt Mn, ste Ewarigbeden 1\"'88 in de distriktoo
dat de reoognitietl'»!. 110 .,.era,Jtderd KOIDf9ta en Stu~t.erheim.
wordt, dat ..... 1'1neer een eigoenaar nn De !teer Protori 118 (Elliot) steunde
...erscbillende plu.t.s&n eeu kompiiaiá&- het voorwiel.
bart en - c:iertifikaat nm geregi. . De Mer )[,. J. du PI_ia wees erop,
streerde titel 'Verkrijgt, de recognitie dat de vorige prokureur.generaal v.n
der ..enelVIIende dl'len tot een som ge- oordeel was ,·gew_t, dat de wet bet
msakt zal\ ....OI'den en alleen Un JBeS'l'I beat bebeoIrd kon worden door de al.
op de kwitantie gedrukt _I .. orden. deliDpraden. Spreker en de beer
Hij lichtte toe, .. aarom bet .,.oontel Vosloo .. a,ren een paar jaar lliIIleden
werd ingediend en w_ erop b()8 jaar- lid geweest nn een .,Iekt komitee,
Ims op "Ik sommetje, dat betaald iIIt.t bet_lIde had aanbevolen als t.n.
~t .orden, een .egel, nn 11. 6d. _--" ~
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wordt. lndi_ iem.nd De heer. I.n gaf de oroorsteiler in
grond '-1, ~ bij eYenveel overweging, om in het voorstel op te

een bedrag 'Y8.1I 711. 6d. betalen. nemen de tI'"OOI"den "zover mogelik"
De heer ,. or.ater sekondeerde 'en. n. de ...oorden "..lie kleurlingen."

.,.erded.igde_eens het -roorateI. Hij ~.
meende,' dat, alhoe_.1 hij met de beide Het -roontel aJ~ geame,ndeerd werd
miniaten erkende, dat de fin.neille ~rna .. ~nome ...
t~nd des lands slecht. 'W"u. men
tocb aan het genoemd bewaar tag&- VDJ,AN!D1!llUNG BOSWEZE~'WET.
moet kon komen. De beer Á., :Meyer .telde v~r: Dat

De voor~*r herinnerde er .... n. dat een onpariijdig komitee dad"lik 'Wor.
in de ochtend a.a.n.bevolen wa.s, OlD de u.irgeáe:ld om de grieve van bo..
geen beslui'en te pa-ren, ..... raan .. er"n te onder.oek&D; dat bona (ide
uitg.Yen waren oretbonden. bOnWtDen behoren seregiatreerd te

Het ..001'8te1 rird daarna in stem- Worden en. de lJ11l.ni¥ VIln -rerkoop van
mi~ gebracht, waarbij 22 8be~ bomen in publieKe aektie ...orde bijII: roor en 15 stemmeD tepn hetsel.... mearderbeid .,...n sterJlmen beslist.

&!!I :trenlen ui~aoht. . De heer J. P. Ziet.Bma.n sekond __
P::I 1)&, ItOOrctter 'w8e8 erop; dat niet eie. Hij __ erop, dat de adminiatr ....
pq .uen gestemd hadden, terwijl ieder tie.,.an M bcitnn!zen door het dnstel-

verplicht 'WaA te .temmen,. Rij .,.er- len ener kommi.ie .....n onderzoek ook
klaarde derhalve d_ atan.miog on- goedkoper gemaah kon worden.
woettig. De ~ J. A. Vosloo ...... ten gun·

De tlf~' M. J. dil l'teoai8 gaf de ate ftn de a8.D.8telliog ener kommissie,
beer Visser in over.....giog ..ijn .,.oor· doc!h wi1die 're.rder g..an en door die
stel t&Mtg te trekken. onder de b&- kOlDlllillllie ,'iets in de staa,tlrus bren.
staande omstandigheden en toest.n- @II'D. Spatebr had ijl 1908 voorgesteld
den des lands. . eeu teIe1tt komitee, om de ~n ... kw_

Aa~ien hPt vool"l\tel niet terug- tie ..lUl afgebakende bossen en kroon-
".,trok.ken werd. bracht de ~tter landen te ondel"llOeken. Dat. komrt-
het opnienw in stemming eD w&rden had bemrtden, dat er 509,000 morgen.
26 .temmen voor en 24 tepn ui. algeb&kende grond "'<UI; pracbtige
bracht, wdat het "ooratel .... ngeno- grond om op te boeren, en verder
men -~ " 9,000,Q)O morgen kroonlanden. De

De beer Y0.100 vroeg de Yerdeling. bossen op de afgebak.-ncle j!;ronden
'De '-r HauptfleUeb ~e, dat h&daen voor het gOEll'"l'mement geen

de nrdeling door 5 leden. _t ge- .. aarde. W....r grond g85Chikt ,,'811
vraagd ,..orden, o>ren!enkDnutig het ,"oor het aau.lnveken van bO• .'Ien, wilde
n.glemen.~ nn orde. hij mlka ~igd bobben. Spr ...

De !beer Malan lbetntorde bet. dat br had indertijd aanbe.,.olen, dat ie-
men niet de lliII...one eerbied ..oor de mand moet aangesteld wont ..n om na
atoel betoonde. De ..oorsitter had, te gaan welke .fgebakende grond van
op ....n.oek nn de beer VoaIoo, een geen w_rde .... 'Voor het goeverne·
hoofdelike stemming toegeotaan. Spre- ment, terwijt die grond nitstekend
.... meende, dat het waardi.r sou ..... om op te ,boeJllell, teneinde die te
sijn van de ....rg..dering, om de stoel l'llrlropen. "
te steunen, en. zodoende, de .... k ,aD De beer M. J. dil Plessi. steunde
de .,.oonitter tAl .,.erlichten. "'IA harie""Do.i voonrt.el.

De heer Hauptfleiach verkl.tarde, De heer' Voeloo stelde' .,.oor 'het ..ol-
dat hij ~a.md niet <)e taak van gende toe ta Y~n aa.n het voorstel
de 'YOOn:i.tter wilde bemoeiliken, doch n.a. de beer Meyer: ".-\.lsook om te
dat het reglement mae.t ge.landbo.fd bealuiten, .. elke algeb.kende bosgron.
'IrorJ.", den Y'OOrde TIIlfIJeI'Ïog va.n geen nnt

Bij verdeling werd bet .,.oorstel lUe~ sijn en deae IVan de band te zetten
39 tegen 35 stemmen aangenOIIIen. door se te verkopen of tt'! verhuren."

Het voontel werd met het daaraan
toegevoegde Itangen.Omen.
VER.K'Jl.IJGING wm OP BRAllID-

~'II'I:E.

.punt was nog onafgeh.ndeld
toen de -ref"&lKlering te' ruim 10 uur
'werd rerdaagd tot de .-olgeude
ochtend 9.30. .

VlU.JDAG, 5 JUNIE 1908~

(Korgenzitting. )

VERANDERING Al"DELINGSltA.
DENWET.

Het debat O1I6r.het .,.oorstel van de
heer O. F. Smith "erd voortgelll8t.

Dit voor.tel luidde: - "-;
Deze vM"gadering is van gevoelen 'dat

.le tijd aangebroken i. ,dat de omhei-,
uiDg8wet zo geamendeerd behoort te
wordeD ,dat het verplicbténd ... 1 Bijn,
wanneer een grondeigenaar ..ijn pl.all:ta
met jakhaIa-proefdrnad omheind, dat
zijn uogrenr.ende bureD verplicht Jml.
len worden de helft d.er kos~ daarvan
,te betalen. De vergadering meent eCho
ter, dat het gelaten moet woNten in
,ha-oden van afdelingsrad.en om zodani·
ge wet te proklameren.

De !teer I. J. Buytl meende dat bet
900t'Ste1 te "er gi.nlt .•
Do beer M. .J. Rood rou het VOOf"Stel

.teun,m indien de .et permissief kon
gemaakt .. orden. Echter hoopte hij, dat
die wet nooit in het Noord ....".ten, va.n·
af Van &bijnsdorp, zou worden gepro-
klameerd.'

De heerlNel 11'88 er tegen da wet per-
mi ... je1 te IJlRken.

De beer Cloete (MoltenO') wilde ....... '
ten of jakhals-proefdraad zo deugdelik
lYM .ls nne.kerd ...nrd.

De hAel" p, W. lA RoIIX, I.,W.V., be-
trlmrd" 't, dat in rlie g;..ÓN>lten der Ko-
lonie. .raar hij woonde. omheinin~ op
groie schaal 110 g.-l. al" onu'tv.,..rbaar
WM, De wet wa. tan.~ permi!!Sief. en
spr"ker meende, dat zo zo behoort g&-
laten te worden.
D. beer Lombard m.eende, dat al.

CHA.8ERLAIN'S ZALF YOOI' ane sooiten Zeren,
BP8n~en,en Huidtwaten" .,. fiJn.., ."cm~1ng
vepyaardlgdvoor Oe.barste Hende"-.- ~onden

en Zeren. ... .VG~_



~ beer
de, dat bij sich
hebben lUWDen 'Yet~latilll;
dat de ~~.~~.dii~~I:f.~
.lijn. Waar het
bou" md 400
den, kon .Iulb o<Ik
geachieden. :& " ..
bet. yoontel "aren aiei
berle}' mijnen betro"_,
arme mijnen en 'ririerélelven,
br.ood"inning nrlOJ'ell sou pall
get'rOffen "erden door - beIutiJaa.
Ilaarom "U .preker baliR tegea ~

'De ..-t1Orzitter heropende het Kon-: vooestel _I. hdt tau Itond. ~Ia het
grtIII te 8 oor, Yool'lltel aangenoQIeJI ...erd, lOU ~

De '-"tangatelli~ "'AH groter nog dere ecboning "lUl ,De..Been -!Pk""'~I ~~:=~~5~dan. de vorige IWOnd. Onder de aan- in de hand ge ...erkt, wnraec. ...rUi.
W"eZJgen1JI<'Ork.ten we onder meer op de Beer. wilde, seu .lij .11e mijDeII lnni-
.~n }'ouc}lé en adrnlulat W. J. van nen sluiten ,en bet prole &OD .. jD,
ZI,I, L.W.". dat gana Kimberley biulluoet ~~.
. De a.fgeva&rdigde van WiU~8ton de De beer Hauptfleilli!h titelde yoor, dat
boel" N.. F. Hodpoa, ..-ersebeen' ter als ile toeetand ..-ao de di.lIUQltiadu-
...-erg;aderlng. strie dit toelaat, lIij Dieer w.-t bij
De beren Hauptn.,iach, P. Cilli. te draaen in '. lanilI inkoJUtea. 8"':.

~eI, J. "i_l', J. ;lo ....n Zijl, Bu~' !leide dé eente ~_ee.t. M .lijn, die _
L. Pienaar, J. ,H. CoetJlee en 'FWtCbil~ helasting op daam.oten bad Y__"
lende anderen .ga..._ 1wnD14 .... n Yoor- It<eId. J.mmer ... bet, dat _ par-
stellen. lementaled_ niet jareD pWen, CJU.r..

WT.JZIGISG PASWJJ:I'. aan uitvoering gegeven hadden. ~.
De heer Lambani stelde voor! Detr.e de toeat.and van Kimber~ ,...... tan.

vergadering draagt R&D de JrommiJl8ie IIOdanjg, iIa.t ala IOe{I'De Been .tnJI,
van uitvoer op, OlD in de ..er"tvo~en- men vele .rme blankeD i. eli OlD lJUm..
de parlemen"_~ie te sien ..... t, ge.. berIeY &ou treffen. G&IIII Kin;I~ wa.
~~ kan worden om de JlIL~,..et zo te afbankeljk van· je diamantinduatrie, en
WIJZIgen, dat bet onmogelik ie voor de ala De BHn ~ ~=aJoot, ..... bei
naturellen om vee met. een OIIwettige met de blanke bev . ftD Kimber-
pu te vervoeren. lei gedaan. '
De beer G. F. H1lflP _onueenle. De heer J. B. Botha (Bark" OOIt)

. De vool'llteller en lI<ijn sekondant kOQ sieh met het amendem4lDi niet 'Ier-
IIcbtten het voorstel toe en wezen er- enigen. In 1907 maakte De Beent netto
op, dat dieren d<ww kaffer" vaak nr- £2,<n:l,OOO wiolt. uit diamanteD, ter-
lroeht werden met een ;<m ...ettige VII'. wijl ..r DOg blauwe grond lag, voJdoiJide

Het voorstel werd au'ngenomen. om 2 jaar t.e kunnen werken. Spreker
. steunde het voorstel, docb aau de b&-

,PROTEKTIE. Iaating ...iIlen bepaald hebben op 80
De hoor ~. Z. Grové stelde voor: percent.

De.... veragdering dringt ten sterk_te De beer J. A. van NMkerk __ er-
erop aan da.t, ann V!'OOg6re boo.luiten op, dat de \\'inst op diamanten eent
VII.n het Centraal Bestmlr. met oetl·"k. dan belast wenl, .. anneer die wjnat.
kHlg tot v..rhoogde ...I_belasting ge- moot' waa dan -.£.óO!<n:l! aodat d_ d.
volg za.! gegeven worden. ' rivierdelvors reéda bellCJlenDd ".nm.

~ }w,el' F. J. du Toit (Loxton) stel- De heer'M.I.n achtte het ODDodi, de
de 'Voor: De&e vergadering is ervan I'"",u"",n vsn vorige j.ren te bekncb-
overtuigd, di.t, OlD ons land behoorlik tigen, ...ijl daaraan YDrig jaar ~ par-
te ontwik:b>len en meer Z<'ifprudul'<'- lement uitvoering ..... lIegeyen. W.t
r..nd !le mak ..n, al800k 01Ue indust.rieén betrof het vool'8te1 van de heer Haopt-
op te bouwen, be~ gebiedend noo<1,_'1.-fJeiaeb, daarin lag opgesloten, da~ de
kelik is, hogBre belasting te heff~'1 diamantmarkt op heden in .ulk een
op de invoer 'Van. artikelen, di e h'(Of toe!Itand "'M, door het oplegen van de
geproduceerd of gefa-brieeerd kunnen 10 percent beluting, terwijrnaar S!N"
worclen en vertrouwt dat de regering ken mening de tegen .. _aige maw_
zo .poedlg de gelegeuheid daartoe be- in de diamantmukt daarmede Diets
bestaat, de nodige stappen ertoe wl te maken had. Hij noemde de OOIWks
doon. van de krisia in de di.mantmarkt.

Ter toelichting wees de voorsteller Bij ~ ongaarne sien,. dat. tana -
erop, dat de Bond in het verleden.. t&- verdere lu' op de De Been werd ge-
vergeefs geroepen bad om moordere be- legd, .. aaruit aau kunnen voJgetl, wat
adJerming. E.r wercl maar .teeds ioge- die maataebappij ""I"e ...ilde, namelik
voenl, terwIJl de boerebevolking be- dat de mijDten gealoten aauoien wordeD,
schuldigd u'enl van lui beid en bekroDl- ..n de regering daarvoor de blaam lIGa

KO~SATIE. pen.hei£1. Op hedeo &ag men aller ...ege krijgen. Spr. IIOU daarom in cn'enrejJiDg
:0., heer J. J. Y ...IllCroo .telae voor: anooede en wer"eloosbeid. Landbou ..., willen geven bet yolgend "oontel:

Ait.D~len er 'WgPfoone anwe8tie t.- wijnbouw en v&.!'teelt '!nr!.'n in een be- Deu "ergsdering ftrbeDgt .ieh over
)!p..t~"n is alln 00 nobelJ..n en er vet- nanle toest.nd ,en de ...ortel 'van bét bet opleggen van een 10 pereent "inlt-
'«"beKIen.... ""Ioft£'n i n het parlement kwaad lag bij de in ...oer. (ApplaUI). De beluting op diamant maatachappijen,
I(eda.nn "JJn voor oitJbetaling van kom- ID..-oerpolitiek wa" een moorddadige J»- en vertrouwt, dat de diam.ntmarkt
fl'>n~t.., &all cl.. r ..bellen, is deze ver- litiek. Hf't was ...el .. aanl om spoedi,; tot. een normale toeet&nd aal
I(a.dt'rlng 'mn I(tlvO<"1en,dat h.. t goever. omtrent eens getuigenis te lezen, alge- ter~kel'ell .. ,
n"m<>nt ,... rzocflt worcle voorziening te legd ..oor cle baveakommiBsie. Waarom Spr. acbtte een belasting nD 10 JM:r-
mak"n "oor cle Illllbc!talil~ "lIn oor- moesten Amerik3all1e karren ingevoerd cent bilJik en recbt, doch achtte bet
I~ kontpen ....tu. ei""n, dIe cloor de wOl'den, terwijl .e in Z . .Alrik. gemaakt onventandig de di.maot maatlMlhappij
laatste Iwnuni""ie niet ontv.ngen of k?nden _nlen. ,Insake kleennakerij tan, een veFOntaclmldiging te ge..-en
toel!;"'laten werd ..n. gIngen agenten van over_ fino.'. roor ieta, WU 'De Beers gaarae ride.

De beer J. \'i._r .yn1p6thiseerde allerwege rond. De vorige regering gaf en waardoor se dan de bl_ IlO1l ItUD-
mf>'t bet. voo,:,""I, cloeh aa~~n het zelfs. ordel'll voet' unil.noen overzee, lien leggen op de politiek. '
onm'>I(1'ltk 18 voor d(. r"f.!.'Pri~ om ..... nloor IIOWU óoo gesinnen in het De beer lI.I_is trok duma .lIjn voor"
W"KC"" de toestanc:).,n de~ lands nog ..igen land "'E'rkelOO1!en zonder bestaan atel in en de beer H.nptfleilCh .ija
... t. IIlt.te betal ..n aan kompensatI", roodli<!pen. Bet loon, dat onze men80ll amendement terng, ..... m. een.
achtte hIJ bet bct<-r Pe>n zo.l ••nig be- toek .. am, werd aan vreemde uitlanden noemde het VOOJ'lltel, aangegeven door
,!tIlt t811>1nIet meer te nemen. (Z;egeven. Yen zag hebelfde in de kui- de hoor }da.lan, ltelde, .etwelk "1lIe-

D.. beer ,I.. \. '·o..Joo verk1aRrd~, perijen en in de "~nfabrieken, boewel nomen .. erd.
dat het moeilik wa" "oor hem IRJZen de toestancl daar Ilog tumelik gunstig O:lli"DERWIJB.
een zodanig voo",tel IR ..temmen. Ech. .. .... "an de ontwikkeling van de l.nd-
ter gal tuj de vool'lltt.Uer in ov..,..,.... bouw de. landA hing alleA af. Spr. refe-
llinR zijn voon.1.e1 teru" te treld<en. reerde in verband biermede naar uit-
Mpn kon ervan v..."""kerd zIjn, dat de spraken van Gibbon en Smith. Land-
kotnpen~atle kwesti .. dood ""~. Wat bouw mOest in de eerste plaat. op gne-
n..tenf de laatste kommi ... ie wa. het de basis gevormd .. orden. Sp"nje, dat
dulclehk. UIt het m:ind~i~rapport rIjk waa aan mineralen, wa. tocb een
dat clie komnllssie DIet cle ge ...".st~ der armste landen. In Zwd-Afrika waa,
sympathIe had gehad. na de oorlog, alerll-ege armoede,' tot

De lwel' .~. J. Vis.... r achtte oot <le landbouw weer ietA opkwam. Echter
..v..n...,n. ~n harde uak uoéb ouder werd er nog te veel ingevoenl; er
d.. oo.rt.a.a.nde omsta ndlgh~den 1..011 lt ij w.., in het laatste jaar ingevoerd ...oor
zich t_...."den stellen. 5i miljoen, wat hier geproduceerd kon

De heer J. H. .:BOtha meencJ." diH word ••n. Vl_ ....a. (Or voldoende in h..t
m"n naar de nieu"'e prokureur.gen<,- land. terwijl voor een half miljoen pond
raai kon jl;nJ.Lll. Daarom sooonde ilIJ sterling aan v_ .... inge"oerd g&-""t "oorst"l, om de Mak weer op tf! durende bei a.fgelopen jaar. WlLllr \\'u

b....llj.t{In In het pnrlmllent. de bescherming di!r wijnoo..ren? (Hoor,
De het"!' M. J. du Ples.lIs .....htte het 't boor). In Kaapstad lIaci hij vorig jaar
bf'stt. plan, om, nu d.. slUI~ oonlllJUII een bottel Montagu dop gevraagd, en
~rnkt ....as, ~Ive niet .. eer te hem WB8 geantwoonl: "We don't stock
opellf'n. Colonial .. ines". Vervolgens refereenIe

DO' bet>r .1. J. llal,herbe achtt ... I...t de spreker naar de korenboeren. Bij
zijn plicht "a.n z:ijn opdnu:ht tt. vol- wist, dat de tegenwoordige premier
doe-n "n de resolutie voor te br('ngen. krachtil( tegen inY08r was, en hij hoop-

De I"",r J. J. li icha.u r.eidp, da t te dat bet ministerie tans in dIe ricb-'wt !.>m wn spijtA"ll Bis de reaolutle ting iets zou doen en vooral de wijn-
(R~t .. okk_ of ""''''''orpen " ..rcl. oo..r!lOll helpen.
~II m..n aan bf.t hoofcl d..r regering :0., hoer M. J. Rood wees op de arme
vn.md."R hn.d. WaJI pr ",,,IIidIt moor blanken .die beeehermd konden worden
hoop om .......cht t.. krijgen voor de bil- nis men fabrieken had in de Kaapkol ...
like I'IS('n ...a.n p<'rsonen, dIe ..waar g~ nie. Duiwnde ponden gingen uit bet
IP<I"n h.adden, ook al u lUI er op 't otten- land aAn kle'ine Euen, aaalA graven en
bl.k geen kan ... om it>ta tA. krlJl("'n. Hij bijtstel ..n. Spr. baalde voorbeelden ter
Wil ,·ooNt...!lf'n In overw9!Óng te ge- toehcbttng aan, dat massa'. artik.len
..... 11 dut \'()()rzl"nlD~ ....1 "'ordeR!I;e- "'orden ingevoerd. die hier gefabrioeenl
maakt voor uitbetaling '·o.n clie kom- konden worden. Ook de aM1l#lI\;.inboer
p<'n••Jl.p ,'i"'n, w ..1ke n~ niet waren k>ed door gemis aan f~brieken. lndien
",tn..tl\ald • de Afrikaander slechtJ\ onder ....esen
0,. "'...r \"all ~lek<'1'k dronl( d""rna "'<'erd, bezat hij evenVEel verstAnd ala

nnn op a.annemww; "an l..,t v"", ...teJ. eni"e Amerikaan.n.. h.... r \" Iln Rooy WP<'<! op het on- De heer Vosloo st.nnde OVE>n.enmet
rpeht wat Il."'laan WM, 7,oal.. bl.....Jc lilt h"t h,a~1lte voon;tel, dnt, zoals hU
fwt mIDdNn..,,"'r"r,port "an ,J.. heer zpid ... op h"k",,.me wij£e verdedigd
<'<."tllv,,"'. n,", ..,"k dat JIl#ln ..en waren WBII. Spr. "meend .. echter dat het laat-
\1It1,.'taald. u.rwlJl ,.i..." V"" mpn,pn, .te voorswl niet al_ ..m..ndement moest
,lil' 1 II d.'7...lfd .. lr<>Nlamghe III verk ....r· he!!cbouwd worden op h"t voorstel van
d"n. war ..n "__'pi!l"r<1 h r Grové; beiele voo",wllen kon-

I)\- h.... r P . .I. ed" .. h.. rillll"rd,' M- <lQn ,n"enomen worden. Het kongres
aan. dllt cle ,)()r'l~'a.k nUl nlf't-'"tbeta- DlOO~t ZIch UItspreken, of de belasting
hilI( ~J<..ch", "....' ,.:..bn.k anll !(f'lcI. Hij op vlee.... n boter hool(' ~pnO('g woo.
".IS ,.n'oor dle m.."".en, d,,' 'liet l_ Oaama wdde 'pr .. dat beide voorstel-
taHld war"n, hoop t<> !l;e,·.. n ..0 de I..n ILIlngl'nomen !lOuden worden, het
I.ilnJ,.,ka. "t .. rk tp mak .. n. "m d" m.. n- ....r<te met toevO('ging vlln het ...oord
fiijlpn1....~r tf" kllnnf~n ulthPtalf~n. "hot.f.r".

IJ.. \·,,,,,,,t .. I1"'r nam ..r ,"wn'JE>w;enme- D.. hoor (1""IR (Molt .. no) sprak over
.I" d.· "oord ..n "di.. d(lor <If' IlULt.te d", in,'oer van hlikjPskost, waardoor
kOml1l1!'lSIfl niet ont\-an~f"n of tOf1!f>Jn- velt" 1I1(11l6(tri~n in het eigen land ver-
t..-n w*",rd.·n" t~ \'~rTnnS{'Pn 4100r d~ drllkt ",·{'rden.
",~lTd,'n "nOll: n •..t ZIjn uitbPt&nld'." De h..!.'r F. M, VBn dpr .~hee sprak
I).. I""'r :\1.1"" .. "e.g of clf' h('(loehne; 0"", UP bl'w ..rking van I".ler .. n het

......s u.thet,Jrnjl: van cif' "'.,lrng ..n, lhe n'naardi~1'Ill van leder",,,rpn. De hili·
d()or d.., k()mTTIlS~I<t1 \\ ('tf""(lpn 1oe~e- df~n van dE' Ka$\nkolon~ wrrdf'n over~
<taan. "(wh M'f'l'" tI ...tnalcl !lij ZOII """ b,,>yprlet .tf'i-wijl hier duir:~nden
h.. 1 h.thk nll"f'n. mn 1.<' tn,,·hMn te werk"lws rondl~n. AI. de vellen hier
'·"rknJIo(f'n. dnt w<lnnll..... iwdr:r"pn als- b<>,..prkt wpr<len e"l\ bewerkt t1;t~pv""rd
nOol! ;r.ouJ('n worupn lllttw-t.ardd. w('r<l('-I1. zow]eJl ,'plpn hipr hun hroorl

Ot' }H~r '"0· ...11)0 n·r7.Of·ht ,Jf" Toor- Wlflopn t"n u\\'ens gf'ld instromen in
Mu.II~'r. "m na I ..... \\OOTft,-..n "uit,h('tnlln;.( hpt land.
nlfl Komr"'n ...utlE'" alln dp r .. l.,...lIf'fI." tcJ9 np hN'r G. F. Rngo !iIOtf>lrl~ voor dp
tf' v'-r ..n ti •• woonl ••" "'"all t.J<>ll:ek.. n- "'(>off"'n "op~aanil .. pn afgaand" schanJ"
tI,. I,.,drnl!<"n .. op u' ""nlpn III h...t voorstel van dl'

\·,'r'chdl ..nd .. "Vn·kPl"" \'o"nl"11 IlUll: II....r du Toit.
lwl ,,,,,,rd waam" "t' h,,,,r :\til"hnu ti.' D", },p.d" voorstellen U'erd<>n daamn
\·()()TSt ...npr' tn oV'f>rWf\l.!ln:z: gRf. twt aangenomen.

\\ oord "k(Jrr"p'~n~t le/' In lH't \"oorlltl'i
tA:- v",,,,'nn~f'-n door (lf' ~'oonh'n "lo!:t"-
wanrdp-t'Tde f'ih(~n." \\.a,.:trm«~ (If) h~er
.\lalh<-rl,.. ",,,,,,,,,,o:,,n nnm. I

n.. h....T Yan "i'f'>k",rk nl'<'ll: nf ,"""
n~t llf'",·r JU.II plRat~n d.f-" oordpn
·'IIUZ; ...14"-f"rdfl' ('I ... 'n.·' (; ..·lu("h 1

[)p von,.,';! t tA'r (tPelI(If' llW(U> u at ~t
tw...lrlll.! fi+'r In!l,,,!(·,-.:~rdp, t'ISf'n \\'}I'\. 7.iln~
,I.. I:R I1(lO.('(l(I ......arvlIn 1:'2 OOfr.O()() U",,~
""...zf"kpnd. I"dlf"n rll""n d"t,~ ging ...prfl-
'kron ,':1n tnt..."'Pl....\·{'rrl,.. ~\I...t;·n. r:nu nog
U,OOO.IXW1 l,.:·tIlnld nl()\t"n wnr'lf·o.

0.-.. n1oti.p ~ll", l!l"anl4111dt"f'rd \n~r.l

VRIJD.W, 6 JUNIE, 19(11.

fM h.... r :\falan deelde mede
urt Kil» pstnd telejtTafit!e verno~en
d.rt tl •• !wer J)prnbllrl(, de Duitae
III't...,. "an kolonieën
Rooo,t.'<On te '
\'~no()(>dp"k ZOn bij d8tU' M.r.&flda.1l!
kom ..n "n ~pl'ek ..r zoo blijde "ijn,
d ien 'hpt li:ollótf8 kon be1!lrlit..-n
f>.'rnbllr!!: UIt t<> nodi!!: .. n om d..
d,Il(llIor~pn zItting vlln' hf't
bIJ tf' woue n.

De h~r :\fi"hnn diende di.,n.>v.,j. ..~n-
kOIll'II:_: "'n "'OOl'8wl In. dat
,'ppla "" aan!(enom",n wenl.

~L{'IT]N"GSTL1D KO:\G
0 .. heer ~{. J. du PI<'<!SÏl! 8teld.. I

dAt h ..t KongT1'8 Maandagmidda~
1IIIr worde ~]oten. I

:\angenon.f'n.

(;f.I.[.IKF. T.HLRF.CHTJo::\ BOCJ
HO(;Jm O:\OERWIJS

n.· hr-e r A C. A "an Rooy, L.W.V.,
"'h·ldp "oor hf't yolgf"nde _

.. De yprgacl(,r1ng heeft ,",-t di ..pe
t..lo·lIr.telllng kennis g"nolll"n "arl het
1.',III.t door de rni""rsiu'ltA Konfe-
rl'ntlf~ ordan~s 10 Kaapstad ~""nomt?n.
I. trdf ..nd" het. gebr uik r-n cic .ech·
ie n 'a n dp Holla ncl... taal ..n ver-
t rou ...t da t het t,.·fi(lnsel van gehJke
taalrt-ehten ook In v .. rbanel met hoger
"nd ••n"'JB j!;..hundhaafd zal word ..I1'."

De ." ...·r Grov'; ..,kondeercle.
Aangf'flIlTlien.

Er .. arr-n iwee áoorten van knmti-
tuties, en .. el, in de. rerste plaats, de
ongeJIchre"ene korurtiltntiel &oal, die
van _F;ngeland. , Hiermede 'kon ook cle
koo.st,jtutie del' Kaapkolonie vergele-
ken word ..n, .... ar het parlement het
vol. te recht had d lve te wij£igen.

De tweede soort sa de geschrevene
konstitutie, zijllde een geschreven do-
kument~. aan de bepalingen .. aarvan
de partijen, die verenigd werden, sich
moesten houdan. Een "aod.nige kon-
stItutIe hadden de Verenigde Staten
va~ Amerika, Canad., AUltralië,
ZwttlMlrland en bet Duitae rijk. In
ZUld·Afrlka IlOU neen moeten krijgen
een geschreven kon.titutie, alii een
kontrakt, ... arop de verschillende
staten ~uden ingaan. F.ehter!lOu bij
ga·arne ZIen, dat men er tegen !lOO... _
ken, dat die konstitutie II() aan ban-
den eou worden gelegd, clat. &e bijna
met veranderd zou kunnen worden
door een revolutie. ] n Amorika was
de llonstitntle bijna ]00 jaren geleden
opgetrokken. eu in de eerate' j.ren
van haar bestaan waa Ite 12 of 13 maal
gewijzi,;cI. Deskundigen verklaarden
echt;er, clat het een burgeroorlog !lOU
nodIg maken om de Amertkaanae kon-
st itutie t.ns veranderd te krijgen.
De Amerikaanse bevolking .... oohter
",!,n ouelere bevolking ell wanneer men
te .doe? hacl met pen oude, gevestigde
bevolk ing. zoals die "an Duitsland
was el.. toesta nd g..heel "erschilIend
met ..he .,·an Zuid-Afrika, een laud
met een Jongere bevolking. Voor een
".nde, fi(,'~·e.tlgde bevolking kou een
Ijzeren J •• Je pa884md gemaakt worden,
~ond('r dat het, drukte; doch voor een
Jonge bevolking moest geen jasje ge-
maakt worden op een wijze, als of het
Wil moeten wordell gedragen tot de
oude dag De koustj tut ie zou dorbal-
\'0. r nrm genoeg moeten zijn, om vr-ij-
h,·.d te lu ten aan bet kinel, opdat hrt
niet all .... n ZOII kunnen groeien, doch
lt~'·E'n. sterk zou. kunnen worden, op-
d;,t men zou krIJgen, niet alleen een
~ ,"ril IIIgel Znid.Afrika, doch tevena
"en groot mik. (Luid applans.) ,

De re ... lutie wercl claarna III stem-
ming gehracht en eenpan'gmen. aangen ...

~ABBATH HF.ILJGISa.

_tf,ltle voor:
H"t konl[Tes belcrndltigt al baar ...e>-

rlgl' besluitRn inr ..nke een nitvoerbelu-
tibet; np rqWf\ dinrtlftnt('n.
8pr. H<I'klnnrd.,. dat Ei]n Di.trikitJbe-

.tuur gf'voelde. elat Pen bel ....tinv; r.an
10 ""repnt op ruwe dillmanten ....n be-
In('h"hkc hel "st ing "'''8. vooral in alln-
IUNking gPnom('n d" !!;rote wel .... ar.t,
,Hik n t "Il lang t!pnot ...n w"ao in delle
In<1 t"O'. ~-rl .. rt 11168 tot t!lOll was er
VO<lr 121\ md joen waarde tolVl'ij ILIln
rHWI'" diamAnten u;tgevoorr]. Tnns Y-n-
kl't'rd.! Ofl",<>hlkkill;de rlinmantindTlstrip
III eO'n kriti"k" t~tand, en had D..
H" ••r. pen voorwpn<I ... 1 om de ....erk'ui
in noo: o:rowre ellende t.. domtl<'len. T ti
Kim})4>rl..v _tond"n tqruJ maMa'. bui.en
IedIll. n.; Bet>r~ deed alf'!l om bet OR-
1D0o:elik 00 maken oliamanten behoorlik
te \eluten •.

De hNr C. J Ik",ter .telcle "oor
lipt g'()f'\ ernemf'nt I IT -overwf"ging tf>
,IlI'n'lJ dl' trPlncll .. n~t z.ovpr mogeJik op
Zondag af t .. schaff .. n
n.. h""r :\falnn I...htt.. tO<', dat I><>.

hal"e op cl•• '·'>Dr1'It.>d..!ike lijn in
Kaap.tad .I...,hur doorgaande treinen
"p Znnclal( " .. pen H.j acbtte hpt dU8

oouodlJ2: f'f'1I h+"5hllt a18 ht-t hovf'nstaa.n~
..Jf" tR nf'mf'n.

D.. h''''r CJ. Rest ..r trok claarop
zIJn "ool1lu-1 terug

XAl'WERE \'ERKI';lGI~G.

Dt> h....r P J du Toit .....id ... clat hpt
D••tClktsl,.",tunr vlln Hopetown d,t
1)f'... hrTt<-inll:llpnnt had ing"7.opdpn. nUl

\-an 7.:ljn Ji!;Ot·Jkt"'unnJ{ In du-" nchtlng
t.. gptu.gen. Hil .teld" \'IlOr -

,I De... v.. rj!;aderlng "erhlrJclt Elrh
over ele vordering gemaakt In ,"pr·
bancl ", .. t de langg" ..·..n.t.. nalIwere
".,renig.n" van d.. Brltae koloni";;n in
ZlIld· ..l.frrka. I'n ", ..nst d.. \'olkMleiders
Ril.. 8U k_ toe i rt d.. "erd .. rll ,·.. ,...."".en-
"k.no: van dl .. zo ,..... r ~f''''('n"te taak."

De ,'ooMiteller ml"end... dat dl' tijcl
w;ekonwn was om mpt cl.."...... ak ni ..t
IlIngpr U. dral ..n HIJ""l'CB op Am ...
Clka f'n DuitIlIand. pn ziecl... dat

. mpn ook in ZII.d·Afrrka m0t'8t clenk ..n
aan h..t nao:""larht

D.. h""r P J B..denho,.,.t sekondeer.
d" HIJ arhttt> clat b ..t Zuid· Afrikaan·
... "olk door cl.. smeltkroes

De heer J•. Vi_r I.. het .f'&~rt
v.n do kommiJaie op ondenrijaalucn.
De kommiMie meende dat bet· ~
zou lI<ljn·het volgende te bealuit.an:
Bet Kongres -waagt een _nderi1ll

in de Sohoolraadwet opdat dae meer
~bikt en minder -kna~.1'ill'~
wonle, en beveelt aan de . I.,.u.
'weta- eo administrstieYe ~derin.
gen .. n de erutige crnnrttPJatI ti. nl!
gerin!!: &an. '

De heer de Klerk (BmpI'1dorp)
.telde ~ Mt rapport aan te ~U

De heer D. J. du PI ... Iekon~
De hoor HaupAei.at:a ~ ~

de aandacht op dat ~ pen ee.m.i"
.... in bet gebruik vaJl. MIiuIoIlNMlen.
Verder pleitte bij ...-oor_teW. na
een mini.ter nn onderwijl. Hij w_
erop. dat er V9rSChillende t1Alrea wanD,
hoewel &010& drie of 'vier venchilJencJe
betreldQn~n door dnaHde PerlIOOII
konden wol'den W1Ul~_1L
De beer Boeta (BarWy o-t) _dedat

sijn diawiktebestm;r "lroor iIerroeping
.... n de Schoolraden ...et wu. Derhalve
stelde bij al. amen~t voor, da~
".. noemde _t, alii &ij~ oouit~
baar, herroepen '800 wordea ea de
oncle wet daal'Yoor in pl&\ts .ou ~
men. Bij el'TVing kon epreker segeo,
dat de oude wet de 'beate w... De ad-
ministratie van de Schoolradeowet
1v88 te boog, tertrijl de kOateD 'Diet
Inramen oou goede vatl de kinderen,
doch Tan andere pet'8Ollen. Het io..m-
dig bankroet .... n Zuid-Afrika Jac CIP'
gel!lown in de Sehoolradenwet..

De beer da Toit (Woroeater) ateuDde
'het laabte VOO1'IIte), n._lik OlD de
wet geheel en al te herroepen.

D~ beer M. J. Rood hoonte. dat 4e
nieu"e 8cboolraad.....t deugdeik .,..
!tijn. Alii de oude IChoolke_._ in
bet Noord_ten iet. _1' _ht kre-
gen. "ouden -:een _~o -
nodig Eijn'fln het -"Id niet !all(lll!l' ..... -
Il8An aan ''red tape". (8Uimmen: Bol-
l"nM.) Men wilde het opk-.a ...
slacht helJ)en. doch het geld beateed
ondel' de Sctbool~ trof d.t doel
ni"t. Voorts be8treed de .preker g&-
dwon~ onde!"'Wi:i8en alt de SehóoI-
rAadwet ni ..t lI."''';ijsi~' werd, w.. meD
....eldr.. verloren. KoiOllilltAm' ".ren
Jl:_n pereonen die tot ieta geclwongal
wilden worden.
De heer J. ·H. Both. ltetmde het

"ClO!'8tel tot he~~ no ham. De
uit ...."rki'll!: .....n de 8ehoolraadwet ... ,
,IRt de ~ina: "'t!$ZIleia~ werd nu
de deur der ouden inplááts aader ~
bracht a.n de d",11' _ ouden. !Jij
ooh"tAt.e de moeililtMid om geld te
kTi.ÏI!en TI\O d .. 1"fIIl8'"illll: voor uitbeta-
lint!; vnn af' onderwiir;era.

DI' h ....r Pi<!na.r (Beaufort) onder-
ot<>unde het _dement en weée erop,
boe te Beanfort .,en tekort wu opge-
I"..en in tw"t! j ..ren tnM.ne hoor C. J. Nel (Sterkatroom)
f)I"ltte "oor de a.nstellinll ....n een
mini,"'r VRn onderWÏÏ8. Daardoor IlO1l-
den :on k.,.ten 1I)MIlaM:t, moeten ~
d"",' dorh ,.ouden •• n de .ndfonJ bDt
ook "Nil k""ten Jmn "ea ...orden . b&-
sp"ud. Snr~kPr meende, dd de pl.. t-
I'If\like bo>lastinp: te o~iilr drnkte.
Mcn voolde M. d4t de .0VY0eCtinr;
IrIOplaatet m._t 1I'Orde1t O1Ider een
.."",nntwoonleli1t miuUta!' en d.t lie

""In.tin!!; niet EO _8J1r IZ'8dnald moet
wordPn op pe~n"D-, die bet oiet hn.
n.. " lfl"llll."'ll.

De heer Seh~lta (Kimherley) -
nl' de onll:eItib ••_n.lIi., nn de
.Ml!lin,",",ad te )timberI,.,., ..,... 'bi;'
..." d., Il"I\I!P ~ 'Yan de belaating
drukte op de dtoudea ....n plldb&-
Eittent.

D<> 'h... r d.. W.al IKot-iale ..a..
tari!!l bracht buIde un de elf twen,
-1:" ""n ntnonrt badtr,..u .,,_w.~H
,lot de IUlnd.ttebt "an het J[onJVea ftI'-
-lil'ude. Ond""",ija wu een der ~

_r d.. ~_t gn !alld ell
vork; d~rmn blld de partij' ,tsieb -noe-
lier duidelik uit~ ten ~
,ftll ~o .u.u.w ......0Dder1ri). B.

g..gaao
W'u nm Pt'n ~olk ~ word"D en ni .. t
lanf!:Pr In ,·.pr 8tAl.<>n""rd ....ld t<- blij-
\'t~n ~aIJWt~rn \'\'rf'niginc: '.011 Zf'f'r
\"1 ... 1 d.. r tan" bestaande gTle,· ..n w..g·
n~mf"n
0" hr H~uptfl"i!K'h herinnerde aan

,le u""'pra"k door de h ....r Malan hpt
'""nil: J"ar tp lildd ..lhnr(Z; gl'llOndpn
"Hr f,..1,,,,at... F.rhter WlI hij taruJ

"an h~m I(aarne bOTen hoe cle hoek·
.t....n "sn h..t grote gebouw gelegd
wa~
, PP h, ..., Malan. m.'t applaus be·
gr .....t, 8"',tt" h.·t ....n voo,.....,ht IIIN
I.·t~ tI' dOf"fi h--r lW""vnrdt'flna: dewr
1('''''' ,aak 0.. 'pn·k"r d....ld.. 01 .. <1 ..
"'at d .. knnf ..ro·ntlf' te Pr ..wri .. besi ...
t"11 had nam .. iJk. h..t b.J ....nr<>epen
I'n.'r nRt lonal~ knnn"'ntlf>. wfIIlkf>r 8£-
~j'\ aarrlil!t)f .." rioor d ..~ paTl~mf'intA~n
7,1llldpn ,,-ordpn l .....n(wmd Difl kon-rf-'n-
t lf' zou ~t f'C'ht~r vol~tTekt nipt in
haar marht h,·hhpn f"f'-n kon8titntlf'
\ r)o("1r N'n n:\rt'nl~d ZUHJ-:\frika te he-
k r.,·htJ(Z;('n

Ch pr d... amf'''_t<-I''nl( d.. , nation"l ..
knn\t'ntlf' wan"n rT np elf' J>n"toria
kflTlf"n"'nt!p hrfW''' llltprqv-n lIpt pnf'"
IJlr,·r~t .. ,,",I<lf' p'pn \f'r-tPgf"'nwnordlt(1112
\ ol!..", ns gPfa) Dan 7.0U Kallpltnlo"i_p
h.·),I.t'n Q:t"hl\d tWBfllf nfl!I·\·Hnrul.z:f!("Tl
"'1 'latnl hlJvoorh("f'ld ~)f"('hts tW(~.

Jf ,·t "ndpfp lllh"r1llt", wlld~· \"('r1A'gpn-
1\""llnrdlL::lng pt-'r !CIt""t r.onnf'T tA"" YN"'l

lilt fp g~t)HI \an hf't g....ta! rlf'r 1,.>vo1-
klne 'f"n trsl"'htt4' "'4':'1 1JltWt'g t('
\ Indpn dOOf jlptBl1i1U'rKt4' In nn rlm"r·
klflL! .... nt·tnt>n. l.nnd(·f d.· kll"ll1(' ~tJ\·
tA'" fof" d()(ln ~p.vn('l('n da t 17,11 0r rlf"'
knn \ ,·nt lf' 1)1'\,·rt.;("har]Tl\'VO 7,f,,,,Jf>n wnr-
d('n ,Inor {1~ ~Tntf'n' KII!llnlP.-;n ("·n 7.1I'k~
door I1.llfl rit- klf·jn .. rf' "1'11 ,.",k",!" "(lor"
)n'lJ' fp gPYf'n. hf·tjZf"f'fl J!f'olIO('hip'] l\.;t_.,q,

K}\npkll!onll" krf'"'~ tOf"'1J fwaalf nfl!P-
\·H~rdl~d.'n. Tran"'"'Ull -'tocht ...n ~ntRl
~'n ()ranCl3 .·Ik \ Ilf n~~kpTlf""fPJltl,'
71<11 l:i"'fwnd wnrdf>n tI' D1Jrhan. nA
.j., 7IrtlnJ!f'n rI ..r \"r',whlll.'nd.· pRd,..·
mt l1r.. n On'f dl' \ ra.ll.[ ho(·!lf' afg:f'-
\ ,I,lr.llad~'n L:"n"tlllf1N'rd Tllnf·",t.·O wnT·
,I· II ),,··•.1001 d.· k"llf"rf'l1tw dt' L~···dllt-
1II:171j." ti' 1!1t.," In hand"1l {)J'r \f"rsrhd-
I, n.l,. pa rl ..m ....n~·fI

f:,. 11 llll d.·r l'rf·tnria kOflf,'r.'nfifl'
hftrl "f ()()It Ran ~""H(,ht VI n"r7Rkpr·
,1,. ,I,. "prt.kf'r nadrllkL; ....llk nm nnn
,I,~, 7l-tllk I .. 'n polltlPkf' klt"tJf tf' ap-

.. r df' rnf'o4"·,d"rhf·id liP dl" n.ltl()-
wd., k"'1"'ntt" t" j.!"" n .lan dlf' pHr-
f I" r) d 14' fil n\l .H'1l }if·t hllofd dpr rp-
'. r fI!.,'1'T] W,lrl'n HIJ f"f'n znnk DJ"

...!.7 .. I'll 1'1'11 fl.ltlonnl .... za". hij f"'t"n
)L ..k"tlit·rt'rlflf' TlI(W'",t ITu'n l1ipt

,I, Ilk n Ilan .1,· l)flrtl) 'an dl' dAC' d(·
"Ir"i di .. np lH·d(·Tl ,'.'n m •.,..rdf·rlwid
I Il H ...t W;I" 1"'11 \('rk( ...~rd tlt""nk-
' ••• 1.1 +. n kllrl ...tJtllf I" f.f' Inn};:"" \"O(lf

,'. II '-,·r'·Il1tr.J ZUl,1 .'fflka. W~ Ikf> fliPt
I,,' In 1.'n ••tP \1"1 dn!,.!'·n 7,OIJ LII1\,·n
f .... t II') rI 1'" 1.1In~tltlltl'· rlu'"d,.. df ...dlal-

, !..... I.,I'.' ...·r.' r. T"n nll'f r.JI...'n flP d.,
t •• \ ,,!kl' '0 , I 'I 11,·,1, n Ill;"" OTl h." ,"lk
,I. r '." 1._ rn .. r IlIdl"fI .Jl' HiPt \.',,-

...' "" ,l.I.. ~I\'I rn"n 111 df' k.....T1...tlt"t'··

.' ., ... ','I L 'Ill'" II ~ r'll"'n ,1", hlf,·r

DlA.:\fA:\T BELASTr~a .
MoraJs (Richmond)

_' "0' I. 'l ',' "'f '.1:"" " H ..t l1<1t!f'-

nn:F:DF: R \ pporn HECnT~K()~f-
~flS'-1Jo:.

Df' l"P"·ht ...komrn''''Col;it.;' ht-.-vnl nnn !t{n-
(·l.....n To"'n. li: ·."am". "li "",,)mrg.
"If' n1tn7.AU'k~n I<--od';:l.:tn h ..'\ddf'n nm op-
(!pn()fTlf->n tf" 'W1)r(),:.", op W nf"'men.

] nu.ke de klacht van eie beer Bee-

~'1(1 •• 1" ~.' ,! '\. n...rf'tllfl'" 'Rn I'f·n

\ .... ".1/.1 • .1 \/rJk" ;fOil !TIo+-·t.n w,·r·

~. 'I 11101"'''' )'flll':':'" '.tnlcl "' ...·n rf·d.",
... ' ~"I "'11 dl' fl! J)..' r" rJ"7Á'r kp"~h.

I I" r.· IJ1'HlI'rl'n ,/\ .. r ')f"kro'''rw'''1h.''ld
I .. rH r 1",...,;.d1l1l1",' ~nIT,'n ( Appln lUl)
HIJ ''1''' w"rlr: ,an u,e ..arcl moesten
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KOIIIDt!iI.1 ~8 .totID -._ ftIl
De heer !De 'lVaal JaeriJmerde eraaa

~t hi) het 'aII tJleM.arier ac-da a4
.Un JIIicbt. had l_cbcniwd om de ba te
be.CIi_. Hij ... erop, dat het geld
vali. de Q,mmile ][u ctie6cJe· _ rep.
Itratie _ ..lektie dOeIeiadeSL (S*-,"
_n: En.lebolell). Echter k01l bet ~

.~ !lijD ... akke 1inaDci«!a, _it
drOeIl CJaa om _ toelap te

1IC1l_1_ .... _ Iicbaua ala. 4e TaaI-
_d, dat .,.,... deed voor de Holland-'
III taal. Rij ,Pléitt.e derhalft _ het
opnieuW toe__ "an het. bedrag.
Het· voorstel_ w~ _genomen.
SALABIEIIEN ~, IINZ.
De b.r S. J. Billpi' atelde voar"
In UJlJIIeItiIll g_ ae SednJkte

toeetand ftIl '008 land, meent dese _-
at de leCIa TUI' het mini-

• ell ·ook ~taIedea erutig
d__ .te 0'" ... ~ hun aalui_
en daggelden M .-indweIi, aIaOOk: 010
de k~. voor nij reiIIen "oor .11.
gewaen mini ... áf M ne_.

De heer .0. O. Lou .... ~.
De YDC1I'ItelIer lichtte iii;" .,._t..>1

toe. .
De heer De"lOert ~) .tel-

de voór alleen Mt Ia.t.f,ate, ~tf! van
bet .-.tel, dat ~ck de ~ia-,
~ van es... uu.ten, k T-
ren en ~ eeme deeJ terug tA! trek-
11.•• Het ...... eUicht _ kleine Dik

het laatate te ~ doch het
.... _ k ....... van, besin-f. ;'emtnd
toch, die mi8lCbiea·1iet land b..t groet-
Re b.~.had gedaan, kreeg. tot loon,

.. telUJD~-: 1efttll, e:ea pnnlege om
vn:1 1'81_. '
. De heer 8choIta pleitte voor beecber-
ming der .. inQten. Velea der mipia-
ten ;hadden grote betrekkingen of b&-
trekkiagea met ~ vooruitaiebten
prijBppfttll uit P.triottiae. De tijden
waren .. el ~, doel! .._ ministen
"&ren aan bet bewind gekomen, om oná
uit die gedrukte ti~ te belpen.
De '- G. Lou...... ' ten gunste van

bet TOOI'Itel. .Daardoor werd hOf!jtt!-
naamd -s- reflektie op enige mini ...
ter ![e'!'OrpeD, noch op enig parle1Denta-
lid. Jlen gaf.'1echta een wenk, door te
&eggen dat_ ~ bMuinigd )ten worden.
Het rorig.! miuisterie had .Iari_n be-
moeid, .doch· enkel van kleiM
amMenareu. nm meruen met ltIei-
H _Iari_. Spreken .. e'Q,~

W811 dat bet tegen .. oonIil[ min~i!
verder .ru gaan en van alle goeverne-
mentAI ..mbtenaretl. "'Mor .. lariMen nog
niet. ftl'1~ _nieu, ]0 peroent a.f te
M_. Bij wilde tot .de regering seg-
nn: "Gaat "- en verkondlj[t bet
Evangelie van beauinigin« aan ane ne-
aturen. beginnende te Jemulem".

De h_ )(al.n _de, dat men .1s
volk del' Kolonie lijn ....unliJl;beid mOl'tlt
opbouden en dit oei daarin tiJOeSt t<>-
oen door de "aardigheid del' voorman-
nen OD te honden .en ~ v_lijking
te mILken .met andere lallden. Spr .... er-
b1ijdde .ida eChter .,.,.,r bet voorstel VRn
de heer BDl'~r en aebtte bet '-,rinBeI.
du.rin neel'llll!~. goed. W..t betrof
bet aalaria der miniaten, .... t dit niet.
_It de voortIteller It_d bad, YleT
iaren geleden ...erhool!;Cf. Dit was .l~n
het jten.l ge .. ~ mei dat ..-..n de '1'0-"JEe proknl1!ur-~I, die £1<n:l " .. l'-
bD«insr had f!'ekrtlll;en, waarvan bij ech-
ter slechts £600 bad-,sretrokken.Bet &On
..,r. V1!rwnndenm indieD de tegen ....oor-
dille prokureur-gen ..... ' di .. meenlere
£600 lIOIl. nemen. Hij hoopt.. dat het
beKi'MeI, in de motie neergelegd, aan
"orden aamgenomen.

De beide voontellen ...erden daarna
aanltenomml.
AANSTELLl'NG VELDKORl';ETTL'Ii.

De heer J. H. Cgetsee atelde ...oor,
dat "e1d1torneUen sleebts .lullen wnnIen
&angMteld voor 4e tijd .... n dril! jaren,
en· na 1Iet ftlWtrijMn nn hun amltts-
lJijd opnieu.. .,Den kUIlDeD ....orden
aa~ld
De heer Zietaman venlaarde "iele te-

ge. bet 'YDOnte1. Bij ...._ ..rop boe e<>n
"dkomet, ala hij een man ...Bn on·
tlerYindilli ..... bet land kon belpen.

De Iaeer P. du Toii sprak ten gunste
no !Iet ?OOnIte1, en ..._ erop, dat pil ..
~_._ .'nUl de vorige IJlt"'ker !.en
guntlte vu bet .-tel ..anm.

Bet VOOnteI werd aangenomt'n.
PLAATS VOOR VOLGEND KOS-

GRES.
De beer Pienaar (Beaufort Welit) .tel-

de T_ bet vnlgeDd kongra te bouden
te Beaufort Weat.

F.en arieial a1llelldementen k.. am in,
,,~ dat bei nlJgenti &onjp'1!8
wnrde .,!londen ~ DordrecIat, Kimber-
ley, Ali".. Noord.

• Bij :--.ai..g _.... 10 ........
11IUte ""0 DonIreclat, IS 'fOOI' IU_
lierSe,., 16 _ Beaufort Wen eli , voor
Aliwal N~, tIOdat Durdnclat _..
aange- ala plaats waar bet .,..,._
gend kongrw aal IlitteD.
.JLt. .nditeurs rappon, de "orip

avond gelean, werd claama aaagea»--.
KOJrlK.I8BIE V A.."i tTl'l'VOm.

~ kougrea Pili t.ana OVel' tot. ___
.. 1111 van twee leden "oor de KOIIIInie-
sie un UitYDel'. ,

~ beren J. H. Both. en J. S. ch
Toit.- "erden benoemd telt atemopa.
men..

Gek:o&en .. erden· de heer J 1 16-
&au, met 40 lItenuDea en de ~ J A
\T oaloo met 8Q lltemmen. . •

Bet kongres werd ~- vwdat&d
tot des .•vondte 8 uur.

De TOOI'IIÏtter heropende h_
9.80 "'._.
De notaleG van ~ sittingen

YDrige d&« ""enlell ~I_n. onveran-
derd aaDfIIMIomen· en ptekend.

Ve ..... 1Jende bnuU..,tnllto .... 11
voontellen _reien 1JIIPftD.
NAUWERE BAND MET ANDERE

UCHAJfEN.
De heer iJlallptlleid .telde _ :

Het 1KOn.- IpI'eekt de __ nit, dat
de IJrloderatuDr ~ur.de bei_
iii korretlpOodetatie· _I tredea met de
hoofdbeetureD ,vao "Het V0lil:" in
Tn_.al. nn de "'Unie" in ·OraDp.
en de BoêI'e~ngen in Natal, ten-
eind. ~D"~ van .D_
de 1icItam.n ftderJr.erig op de koope-
&en be~d te krijgeD, -'ke door die
lichamea ~ .orden, ter Mor-
deriac ....0 de ",,",nate unie der st.-
teil van Brit. Zuid-Afrika.
De toQI'lIitter ..._ erop, d.t eeD

derPlij1; beaI~ reeda Troeger geno-
_n w.. en 'thIrblik ook njf leden
benoemd "..-en. '

De ~r Haupttleid lichtte 't 'I"OOr-
Itel kortelib toe:

De beer J. B. Botha (Barkly OOIt)
Pelde voor ca ftD de ... k af te litP-
pen. r-

De ~aitt« berinnenle eraan; dat
de gaaae ldweatie _ adminilltutieft
'iaak wu, _Ike bij de Koderstaur
behoorde ..

De '-r Kicbau pt in
het 'II'OCJrd ~atuur" te 'YerBIII-
.n door de 'It'OOt"den ''aa~Jde
.Irommilale", w&annede de heer Baopt-
fleiach pn~n nam •.

De t-i Botha ~ llijn ameDdemenit
terug, waama bet roontel, alt ge-
amendeerd, aangenOlDoNl _nl.

iIOBBEN EILAND.
De heer P. (lillie .telde '1"001' bet

'nI1g<ende: De. ver!i)aclering _ut
m-we ......ha!'telike deelnemin.c. te
bet~n '.-t ~ onptukkip 1ij4en
.... n Robben Eilaad en 'rertrouwt, dat
cmae ~ ...oord" ,.nng zodra_
IZ!8b1l: UitvMrin« _I' geveil un - het
KOftjlNa beatnit het, vorig jaar genOlllen
te Middel~

De laOIut.le te KiddeIburg gepu-
_,.t WU, _ een inricbtiDII: op W
land M malDeft lt'OOI' de melaatsen op
Robben Eiland, die de &iekte in lichte
grud ~ of ftn wie de mekte-
.,...PtOmeIl t'lrijfeladltig; Eijn. '

De heer! van _ Ahee ... kondeerde
de motie en herinnerde aan de onge-
lukkige toeetand, "aarin de melaatsen
verkeerden en dnmg erop aan die on-
gelukkigen est ftl'goeding te jteVell
~oor het ftle, d..t l1l! moesten mi_n,
ID een aangename plek YDOr verWijf.
De bNr Vosloo, hoew!.'1 sterk mede-

~voelend v_ de Iijde .. , gaf tocb, met
tooIiebliing van redenen, in o...erwetting
Mt- YDOI'tItet teru,r te trekken. Men
trachtte tana 'Ró1tben Eillnd 110 aan-
tl'flkkelik en l[Oed mogelik te maken.

Dr. A. L. de J_ger verklunle dat le-
pr. in &hotllUld W88 uitgeroeid door
afBonderin. van de lijden op een
eil.nd. Indien men niet ten Tolle «-
nn ..._kerel .....s, d.t menlllE'n mikro-
ben Tlln lepra bii .ieb .hadden, .. erden
!le niet naar Robben Eiland gebracht .
Het .. u _r moeilik een lijn te trek-
ken tn_ lichte graad of eJ"ruttige
graad van siekte. Lepra w .. ergel' lIAn-
lItakelik in lichte graad dan in erMti-
ge graad. Spreker g.~ een uiteen&et-
ting .... n de emstige 1lcoonorgsmaa.re-
gelen die gMlomen .. erden, alvorens een
penoon. ftrdacbt van lepra, naar bet
ei Iud werd ~brtlCbt.

De h_ ,Vicb •.u I.. een oehijn.n van
"e .._. O. T. U.lan, van Robl>fln
1!l!and, vrapnde,een vert.e11;enwoonli-
g;er te mogen aenden nu1' het Bond ...
lroUll"etI, .. n .. elk Te~k, op gT'Ond
der koutitutie, niet kon .. orden rol-
daan.

De heer De Waal herinnerde eraan,
dat het bMhrit nn Kiddelbnr'g niet
kon wordO!'ll uitpvoerd, van ..."'JIII! de fi-
DaDCiiIe toeatand. f)Jn eenaeUde reden
S® het dit jaar liMIt uitgeV08l'd lo n-
nen. ...onletl~ Daarom: aobtte hij het be-
.Iist t)erkeênt _ ijdele hoop te \o'iJ\eu
g_ ua de _.~, wur de uit-
YOerin, op het opnhlik OIIl11Of1ellk"".
B.ij PI in crv~ng de 'IOOtie terq
te tre\Iien. Hij aaide niet. dat de "'"
pn:inlr un JUbIIte van h ..t VOOI'tIteI
wa&. ZeIlder in de merieten der &Jlak
te ~, dde hij taJL~ .Iechts aanr ..
dell niet te "lelea met .. lilt! boop.pe _r cmie trok daarna zijn Toor-
&tel ter~.
-8(1IIDI'XING UN TAA.LBOND.
De heer -a. A. Vi_, .telde _:
Dit kODPW Wuit .. dit jaar -

____,.
DE GF.mELLIOE BUEEN'KOJI.8T.
Do in de nami~ gehouden ....

lige 'bijraenkomat, welke begunatigd
...... door heerlikoJ &ODn_'ija. .... iJl
alle opzichten een""". 'Tu .,.....
da.metl ~ beren __ op het t.errei.
aanweZIg. 'W'"II&rOIldel' _ OPmerIrtea
de Ed. boel" H. C. nn Zijl, L.W.B .•'
'de heer J. C. Ole, magistnat, de heer
C. J. Neet.hling, burs-t« ___
Kromberg, _". V.... Zijl, ~ .;
Daw5OD. algem4ll'D be8tierder der
N.C.C.R.} de t-r Foaebé ea "...,Ie __
deren.
De Robertann mU&~1 Iefl!r'de

uibltekleade me.r.iek, GIlder leiding .... -
de bees- Tborne, terwijl een gemeapl
koor ap onberispelike wijrrte enige
aallglltUkkll'O ui .. oeI8e.

Lidtte vervet"fiJ19lD 1R!I'den aaago.
boden.

:Nadat de beer BIllltlliaJl de aa.n .........
gen ...-elkom lebeten bad, ....erd het
woord 'A!l'ieen MIl de heer T. P. The-
ron, . L.W:.V. ,die op aiju bek..-
peatige 1I'lJM ~ak over\ ds OfPDi--
tie VUl de Afnk .. nder Boud eo het
werk door haar~. Hir CbGag
&an op aamenW"ening, vooraJ ook Gp
de eamen,.erlr:ing _ TnIU1feD _

ui~indel.ik te krijgen eell V-:ni&d
ZUld-.Alrrb met één 1I100t en maehlig
,",lit. (Luid applaus. )

De Ed. H. C. nn Zijl, L.W.B., de
"olj[ende apreker, refer.-de naar bet
.....rk ...an de .Hrikaander Bond : I 't
belang van nauw_ "ereuiging. Hij
..... er verheugd over dat het Kon-
gres in ~rteon w~ en w_ met.
klem op de gedrukte toest.a,u 1 va.n d.
wijuboow.-. •
I De heeT W. J. '.n Zijl. L.W.V.
..._. Swellendam, "-tte sr>eeinal de
beide .. ioi&ters, de 00. beren Malan
en 1)., Waal, ...ellutm "" "'ac. '.p de
verschillende vrucbten die de Afri-
kna.nder Bond had a.fge.rorpen.

:0., stiohtinll; van de Bond wu _
keerpunt in het rolkalOV'e1l, een h_
levi"lt van ·bei volk "an Zuid-,Um. ---
in politieke zin. De SPrekeI' .. ees op
de opvoeciinpwaJW'de ...an cle B004 e.1I
op het werk door de 11_ 'M:alu ge-
daan, ala editeur vaD bet Boudsorgua
"On. La.nd." Voorljl;aande ...tte hij
ui~n. dat de Bond ....ijst op de bur-
gerplicltoon 4'ID de 1Il'1~ ..nbeid ver-
schaft, om bet politieo'k wlent d.". volh
aan 't licht te brengen.
. zijn toespraak .......nI luide toep-
juicht.

De Ed. beer Mala.n, sclrrettLrÏA van
Ia.ndbollw, wekoo op tot _rdp .. e or-
puiaati." in de ZIlid~telih> delen
dEW ·Ianda. 'Erop wij>eend, da.t nag
at<..cbtA _ini~n ....&n de oude Booda-
vade ..... van de "tichters van de Bond.
in lev"n ..,.eu, :ralle bij, dat bet "'D
de jongem kracbten &ou afhangen,
wat er in de toelwm'lt 'vu n d~ o. m-
aatie zou, worde.n. Hij 1a&kU. het, dat.
elkeen, die Eic:h Afriwndp.r nr_to
Pn die \"ILnmening..... dat de Bond
niet in .ties juist is. buiten ~
.ta.n, en _nate. da.t. zij wuden inko-
meu en de Bond bPJPO'n om het onjtru..
tA! weg te nemen. Nau aanleidhtt;
... n betjf.!en do heer H. C. van Zijl
had ~d over de gJl.hukte t.-talpll
.-an de wijnhou .. , W'I!eI de aprebr ef-
op, da.t. wan_ ~ Jlleehw
ZOG opzien uaar het parlm~ -om hplp
YCIOt' betere ~rkttm, het. ~ 0p-
zag nUl' dé ~ pr&. Keil
JD(..t, niet alle eieno ill un tUad)!!
Ieggea, en alt • ene Ma 1I~.... "
geaoec w.. __ clit ~ ... je ....



Uobert.,un, .Iurue. (Rt'uter.) Tij-
clens d", avunJz'lt.nl( .-a.n het Bonds-
konJ.{rt'JoM k watn lh~ brandz iektowet on-
der ~pf{.kin~. t:.t- u rnot te word inge-
diend, om dp we-t te ~ IJzlgen in de-
~t Tan h..t I'\"vnelen uitgedrukt tt'
Beaufort West. "I. up de ,.ull(t'n.w ba'
8Is: het t)nt""ll~ Van dt" boofd- e-n lL"-
..istent hooflh"'p"kt<,urs, het. oplwfff'n
yan het VrIJ" 'P(",rw~ ..""""r van dip-
...,rten. a&lUItf'IIlng von di..tnkt branJ-
I5iiektera,ilt'lJ, lx-..t au ude Uil twe-e got."""
'Yern"_mflt",Ilull!ln(~" en tint' fW'~)npn
door 'h••~ volk !o(.k07.f'n. <lp ma+ri8trnten
optredpndP ui... v oor-z ..rt.t-...r.. ute t- p.;o..kttl
een besl i.......t·ud,· ...tf-III, tit· bruudzrek te-
~en de v"rlllnctlng te zijn t·l ...... n b.. t
Isndbon' ...dppart ..ment ..n .I" plaat8t>like
jntp.~ktl'!l"'" ,

Do llt""'f \"o~i()o waarschnwde het kon-
gree III('D nl e t te bem()('~n m.. t de wet
in het purl .. ment .. n ... _ 0l' ....t ge-
IlVasr, dat bostoml van N"n nog 8tr ..n-
gem w .. t t .. zlIlIen kTlJjZ_<'n. D.. purl ....
mentair .. h-den vali het Konl(1""l spra,
lren t_"" <lp mot ..-, zo d .... d OOIe de
b""r ~lalan, d..· vs-rzoeht de zaak voor
de '"'4otend" tWllalf maande-n te laten
oventaan ('n di .. !,..loofde al d" sch""p_
boer e n te ""n..n trachten teVT<'den te
Ilte1len.
Dé resolutie w,·rd VPrWorppn .. n eell

amendem ..nl. d" 7.aak In handen der
J"I!I!:8I'ing18t,,"<1.·. \TNd IUl~eno!ll<'n.

F...n boodscha p Ya n Rerr Deenburg
"erd p:pl"7A·n. waar-in medegedeeld
......rd, dat hij ni.. t ID Btaat zou "ijn het
KOr>j(T'''' bij t .. won<'<1, aangezien hij
Zondap:a .. ond II it K ..al'"ta4 naar Port-
E1lzab.·th 7,011 vr-rt r ..kken.--DF. ,\ KSIJ \':-tK\H>TU:.

DE ST~RKT~ vvx D~ BO\'O.

Robertson, ~ .Iu nie . (H eu ter ).- Het,
Ka"!l;rt'f! b._-spral< h.-J,·nlllOrp;en cl.·
kw ....t r.. dor "kSIJl" Tulbagh. W.·llln!l'
ton, Paar l, Hobe rtson ..n Ceres had-
den 'l.lch t e- n ~1I11'Stc VRn het horroc-
pen dor ..1""Jn. vt>1'kl,uorJ, tl'rwljl
KllJlpstaJ, ~Iulm" .. bury. ~.n IlhlJl18'
dorp eo Pr ins .vlb ... t !~ll guoste va u
epn vermr ndo r ing w LLrf> Tl •

D't. k\H·~tl.· was !laar ~n komrn ixsie
uit lt KC)1l:rv8 VP",'4?07.Jf"t\. welkp rap-
porte<",d.. <lat Je a k.SIJM lo> hoog eu
j-u ine re ud was. •

De koturm ...._~II· stt>!<w-- r-en n'Sollltie
'I'OOr op de ba..", v-a n h .. t )),. W a.a I
....et.._qontwt·rp ('tl t"tl g1lnst(l yan krRc,'h.
ti~t"r m1tatrt~f·J.t.n tA~f"n vt4n"'alslnl!!);
J!;()(~.I\.;np" wIJnh''f''nt,PfO, m~rd('r~ \~OOr-
scholtell op hmndl,wIJn. !v·t ,'an d..
hand fÁ"'tt ...n va n d... \""TUI nleldtl' bran-
dewIJn 0l' vr.,.·lUllt~ markLf!'1l ....n d...hf'T-
~plnjl nf V"1·rrnln(H·rlng "an df' ftk~BJIl8
indwn dt· filluntl..en mn h.·t land zuUrs
gedo!,,·n.

Jh. h.·, r ,I,· \r flUI n~1'7f'k,..rd.· hE·t
KOIIKT"oI, d,~! h,·t 1I1!1l1Oc,!t,1IK was d!t
jaar df' .•k ...qll'l. op t.- ht·ff'-fl of t.> ¥('r-i
tUI ndf'r~'n 1)•• Il" nbf:.vdlllgt't\ ,~aD tie I
kOmWL."'-"H' d,'1lf'll !.COl e,e-ll04.J;tt'n. I

Dr. cl .... JllL."'rr .'tprak ~·h,'r-p t~n df"1

:Wlnlll(~n·llll":f·: \,1'1 dl' kOJl1ml~lf' pnl
drool.!. ('f) ,i, opht.tiiol.!: d"f llk"'lfll~ aall.
li IJ kr, ll:'wt'l d.· kr;\f't,tl~ d" "o(}rschot~:
tRn op hruJ,df"\\ 'JH ,'n ,·prklaard .... datj
do N'}(florl nC' hOf' f'oE"'nl..-rnOf' bf..tI'\r rI~~
hr-dud"" Itn \ .'11 d.· Il:lnd hf-hoord.·
?,,*,t.tl'fI, n! JlH)f'..;.l T"· ook. n'rhrand "-or ..
d"n. .

D-r. rt,· .Ja"", "" dp ";;_"r ('ilh .. , mt;
l..v.~.\' dnlll~rn "rop a.I". Oat hf"~
ImJ>'f'rlah~ l((»iP\"'t"'rnf'lTIrnt l\.olonu\lf~
brand('wlJfl \'flOr df'l marillf' ZOII ~ehrult
ken. I

N'a .... n langdnTli( d .. nat .... rd .. n d1
aanbeV'Pl,n~"n Tan tl~ kommi~lf" Ilanj
genompn. I

F..r£'n r.·...;ulllt!e t"1) ).:lIn..:t.> "'nil w,jzi~
!!:iD~ vnn d.. CI,,,,!p-wpt. !pn .'md.. dtl>
drookeu ...~·har. tt! n'·rtl1!1I4it-·rPII, wplkf
JUlot gE'\~ollo( \',\ll dt' "'''-'l \\ a~. \'n'rJ O~
YOOl'st..t \ Jl fl df' h~r {'Ill lt· aiUl.#-~not
men. i
hn motip nandring-t.nd .. op lI1~r~

dare ~OP,..('rnt'n1t·ill~ ~ ('!ln "OOf Kolo+
niale steenkool .. n op wAt.g>'~in~ t"i."'"
het Uti<-k.. t" .yst....m. w .. rd PV.. n .... n.i
aangenom('n. I

De !l<'i...,tarl8 d.....ld.. h ..t Kon!!'T~
medP dat de st><-rkte ,'nn <I .. BOlld tlln
is: 362 takklen m ...t 1~.3;-9 1....-1,·11 ••.• jn
de een vern:>eeniermg Vllo 43 tll!tk8.
..n 2,4:11 I,-d<-n sinds 'I "orig j~Br.

Di') sLl'rTr.su. i
I

Robertson. 8 JUIl"''---Het Bondkon
~..wot om ti uut. I-Am rosolut i
w""d aangeoonlen. ~I'ndt' de
~TinJl; T'oo.....i('ninp; tt> maken. da
bLwk I'n g>,k!··,ml ni.,t In d""..Jfd" rij
a.ipl op' ollm ~~ DI~D rei

. .'
.lIu~irI.G ~ ~_........•....._.•.~.J -.•.

(Voor roohter

AD&U ·~ ~ la..

Ba"'I~' ,~~ sijn: Llnrur'. LrxuJCI[ .
.. ~"Lqemar'kt Straat 1ta&yatad

. . rJJe" ~ !lil'·Wer·_.~ ppoet daD 81 .
~£L~NaRJ.JKI TeDeÏ:Dde)te -.oorkOlieia cw DW f,.j' .... -.

............ - ~ Diet iii'_meriting '1raI.d. w.. .lO soecl
, .1.-De •• nloppe-duidelik te.~··
. , !,__Zie.oe dat ToJdoeIIiIe~rJ.op d. blief w. gecJMn.,a..¥-
Tel. TU"de .... J;OIIIpetitie 0IIPldig WaiOeD .........
c1o.cJe~. '. .' '. '.
". ..';_~..ti .... ~deOmaJaS 0' RDdek .. l de lt.. eD .
_ .'--Za dMp:de laafde ftpl II."" iD,genll!, aJ.OOk DW ..........ar.., ,. .

De volgende apanDen apeelden-
terdapnidd'ag 'tegen elkaar op 't '''B''
terrein te N_lands voor de "Knoc' L_
oot" beker: - . ..

Z.A. Kollege:
(8 punten)_. :

Pro~leven.: 1 "goal."

" goal,"

RU-GBY TOET8PEL.
De tweede der Rugb,. toet..pelea

heeft gilltermlddá.g te ~.45 plaata ge-
~d te Newlandl. In, bet .1."0
a9n vele veranderingen, het..elk
alen bn wordelI in oDdergen~
men.

De Riahop8' bebben de sac8 om "~er
Uur ontmoot.
..De Ipannen voor de grote wedstrijd

SIJII ala volgt:-
STAD.

DieklllllOll (Bishopa) ; Hahn (Hamil-
tou), R. Luyt (&c.), Bo,.a (Villa-
ge':l') en Krlgl'r (G.rdeDl); Jaebon
~ahops) , n l;'»Ó, Luyt (Sac.); P. le

nl: (aard.IIIt), Beid (Halililtona)
ShUlll, (HamiltoDII), Sleigb (Ramil:
tons], RelDecko (Saat) Goua (Sae&)
How~Browll (Vill.gers) en Noli -{Vii:
I.gers).

I.AND,
De ViJlien (Paarl), full-back; Steg-

lIlan (Hal __ bury), Krige' (Ca1t1doD)
Lou_r (Paarl), en Albertyu (WeU~

three-quarters C.roIin ea
L. c:

I-a.
==

Adv oIuu.t WaJladl .. as roar eise"""
.. n advokaat Glltrche "'"" ...enreen:ler.
De za,a,k betrof 'II ""'tie ..oor herstel

va.n huwel iksrocht en of bij lin gebreke
bIIJ....n daarvan oolltaclieiding met
vOOj(dij uvpr de kinder .. n. •

Arn.olutio van de instantie werd
v~rl .... nd op cle "is voor ", .. rstel van
huw .. lok-J"('",ht e n "n ei"" ..... werd ..erlol
K..~... \' ..n om op all .. tip e n tot de kin-
d",,'n te worden toegelaten.

Vierde 'rekening.
Emma Hoggard, nn rn--vat-ory -

26 Mei.
Negende rekeoing.

Robert Stringer, yan Claremont
26 Kei.

Vierde en finale rekening.
Lyser Choeidan, van Wijuber.s

26 Hel.
Tnede en finale ~' ening.

I.saac Klaaa, van OU rn - 9
Junie.

Derde en finale ...,kening.
Jobs, L. nn der Walt, no Steyn&-

burg- 15 Junie.

Eerste en fmale rekeningen.
Petru. S, Venter, nn Burgendorp

--9 Junie.
'AlelllU1der MorillOn, van SteUenbc.lb

-2 Junie,
Pieter C, F. S....""I'II, 'rall Pri.b

-2 Jonie,
Herkl .... P. Wa_rm.n, ..an Hu-

manadorp-18 Juni ...
.Jol>annes T. Ferreira, 'rall George -

16 Junie. .
Eerste "'lr.eningen,

TbomAll R. Kintoen., van K .. natad-
29 Mei. .--

John F. Cowling, .-an Claremont -
2 Juni ...

Carolino Fine, \'Bn 'Kaapstad - 2
Junie.

Nathan Weinberg, van PrieBka - 2
Junie,

•a.coo
~;

..,,"-

1\' oor roc-hter M>taSd()'1")

U:.\ "' .. \. E. W. ~1'FlPR,L"".
Op ve rzoek van nd rok,."t TOJM werd

vr-r-w.... "It>r< ...."'·s boedel finaal inllOlvent
YNkLlard.
M.\CIX)~~:1.L n. CH.utLIE R.

l\LWOO:"ELL,
Di tW"" n' a.kti~ 'roor henrt.el "II 0

buw"lik.rto<·ht4'n of biJ in ·gebreke blij-
ve-n dnar van ..cht.cooidillg,

Advokaat Howes trad op "oor eise,
,,·s (' n v..""·......oor WJJa niet ..er-sch.e-
n.f'n. ,- 4'rWf"tirder bad zijn vrouw in
l!JO.t vprl"LPn ~n had 8e<Wt haar niet
ond .. r'houcl .. n.

Rui.· lJ hl ,.....r<! ""rleen,1 ond..r de
g_pw(')np ntOrwaArdt·n.

"Jm'nll "'. MASISP. lT.'ó DE R»I.
){,-\(.;rBTH.A.\T V A:-i ]..{iSIKJ8IKI
0.-,.-" wak w .... d ,'oorgebraoht op .....

kf"nnl~t~ln~ y,gn 000 order, waarbij
t w •..-Jp ,-,'rw .....rd .. r g..dwongen werd
''<'JI bt'v .. l-sohnft .voor _n ~htelike
.... rkoop V1I n h .. L oi.gt<mdom Vo.II eerste
rt~:-<pouJt't.llt.

,-\.lnJkaat &njamin """""'h .... n voo,
a,pphkMIt. aJvukaa.t. ~LlUpS4)n voor
f .... r ...u· Nl a.dvokllu ..t H. Jon~~ voor
t ,,"(-."(1., n~'tponden t-.

HA hl .... k <}>lt applikant ..onDi., te.
)('On PNst.. vI'rw ....rd .. r ha.d ""rl<1'egen
In h," ....... ma!llstraatsbof LP Lnsikisi,
li" H)(lr 7R'~f'11stuks vee, ol de waarde
I'TI',,,, t 71). &.i<l... parti;"n tekenden
.ppi>1 aan bIj het Naturelt...n hof van
upp',1 'vJ('h hPt vnnni. van d .. JIUlgi-
,tm .. t wprd gEIh.. ndhaa.fd. F..erste re-
'l'''ndt'IIL t",ndprd .. i .toks "....., dochti", ,\'('·,d ~_'pigerd omdat de<rJe niet
d" blt'ZOf'd"re lI&",n stUD waren,

\,,,dut d., adrokaten gehoord .. aren,
......rcl d.. :.ppll ka.ti .. ''''n de baJ>d gewe-

BOO Joqe m~ea 111 't open-
baar verkocht.

11'.,•.Wil .

RA l-mNREIMER.
nIt "'"_ 'n 8»plikatie om d& ElIaIr te

.t.",n ....orkolll .. n voor het eerstlwmen-
d .. rondgaand .. hof te Oudt.~boorn,

.\dv ..kOl"t Bi"""t ver.;.,h..en VOOl' .~
I'hkallt I'll 8dvc4<aat Benja.miD yoor
'f'f>T\l'"t~rder ,

l'lt _ OOë<j~e .."r!daring door
"dmkaat Ri-..nt jl;elezen bleek dat
'V1'Tw .... rd.... _ ~tuigen had. di~ &l-
I"n III d& buurt v&n Oudtshoorn

n,· uib<praak was. dat Jw.t ven:-tE.
...~m i,'t;!pwi Hi..,!, 1r1larop bet bof ......-
daaj!.'(I.,.

8eInb _ ~e1I door ~ ~
, ~ Vaades.-dttlll:.: .00.,- )M,perkt, aal bet p.-
·..... Itoek ,... .... - ,,~.. ,'.
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