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WOODHEAD, PLIIT , CO., .t,.n~:~':~AD
VENDUTIE

VAN PRACHTIGE -

VEE- en ZAAIPLAATSEN,
IN HET DIS-{RIItT HOOPSTAD ..

ORANJE RIVIER KOLONIE.

DE ondergetekende, daartoe behoorlik gemachtigd door de J.'xe-
kuteur Testamentair in de Boedel van wijlen PIETER HENDRI~
BREDEN '-AMP, zal op

DONDERDAG, de 2de JULIE 1908,
OP DE PLAATS

GROOT CONSTANTIA, In het DI.trikt HOOPSTAD,
Des morgens OlD Il uur, preciee, publiek verkopen:-

Ten Kenie :-De Plaats" GROOT OONSTANTIA No. 1!9"
dil!triki Hoopstad, groot 606 morgen, 258 nerkaaie roe ten, een uitllte'.
kende plaats voor kleinvee. Op dese plaats i.

E~.ngemai:_kelilr ingericht, geheel Dien"" woonhuis nn zandklip.
onder IJZ81'f'.DspItsdak, bevattende acht ruime kamera en kombuis, en een
grote voerzolder •

Een stal met wagenhuis en buitenkamer en Toerzolder ;
Een 'OJ'OOnhuis, bevattende drie kamen en kombuis en daaraan

verbonden wagenhuis en stal ;
Eén grose en twee kleinere dammen, in goede orde en verachillende

pannen;
.Ken tuin met ongeyeer drie hoadeed venchillende vruchLbomen, ea

landen onderkant dam foor limad koorD; TerllÓhillende kralen en een
goede dip.

Ten tweede :-De plaats .. MIOOJiLDAM No. 417," diatrikt
Hoopstad, prachtig veld voor kleinvee, groot 606iDorgeu. 258 vierkante
roeden. Op deze plaats is :-

Een goed woonhuis nn bsksteen met vi~.men, en een stal ;
Eeu klei woonhuis met twee kamen eD bui. ;
Een grote dam en een kleine dam, pannen en een glarenboomkraal.
Ten derde :-Oe plaata "GELUK8PAN No. 428," gelageu in het

distrikt Hoopstad; 'loed Teld Toor ~ en k1einyee, teyeD8 zeer ~achill:t
voor mielie en kafferkoom aaieni, groot 1,488 morgen, 216 nerkante
roeden. Op dell'! pla.a~a is een kltÏDe dam eo verschillende panneD.

Deze drie plaateen greDzen a.&D elkander ID ééD blok en TormeD
tezamen een uitstekende, klaargemaakte plaats Toor Teeboerderij en
saaierij. De plaalsen zuJlen ahonderlik wordeD opg81'eild.

Verder 4 uelt08l!en, 4 Ir:oeietaeD katTen, I droge koe, 100 IChaJ.l8D,
1 merrie met veulen; ganzen, hoenden, kalkoeneu, graan, boerderilg&-
reed se hap en huisraad.

Voor verdere biezonderheden ""nege men sich bij de oDderg~
tekende.

ADR. J. LELIYELD, Yendu.Afslager.
Hoopstad.

ER IS EEl 8ROTE YIW8 lAAR IOLO.,ALE BOTER, DI HETl
8EliPORTEERD ARTIKEL AF TE SCHAFFEI.

--:0:--

BOEREN, LET OP, II UW BIGBN BELING,
en koopt eeD

_ 6 STAR-JJ _

ROOM-AFSCHEID ER. '
---: 0:-. ---

Het werk gema.Helik, il .wk en eenvoudig gemaakt, bn
gema.kielik gereinigd "orden; kortom: H,t il 1.1NtAU
artU,t on. goede boter te maken, en gij kunt er winat m.ll

behaJen.

DRUKWERK
KONTRAKTEUREN.

Van de Sandt de Villiers Drupers luis., Bpk&., laapstad
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GEBOORmEBIOa'f.
KOTZE--Op de hde Junie 1908, de

echtgenote Tan Pieter J. Koue, beval·
len TaB een dochter. '

BOSMAs.---Overieden, te P.ardeberg,
cp 12 Junie 1908, mijn geliefde moeder
Maria Adriana Élisabeth, ge~
Neethling, in de ouderdom TaD 15 JV8D

en 3 mllanden.
H. L. B. BOSMAN.

Sir Lo~ry Pass.

KOTZE,- Hilda Mary KoUe, (geboreo
Wadham) echtgenote nn PIeter J.
Kotze t.. Clanwilliam. op de 19de
.J uni .. 1908.

Rl·!-.1'.--Op de 17de deser, over~
m ljII seer gel i..fde echtgen0t:e ~ana
Magdalena, geboren du TOlt, In de
oud~rdom van 30 jaren, 1 ,Inaand en ~g
dag..n. na een smartvol lijden van
maanden,

De bedroefde echtgenoOt,
~L\RTHI~rS nrsr.

\aalkloof. Malme!!bury,
so Junie 1908.

SL.-\BBER.--.\'t'rhuisd naar eeD la~
.... ar geen moeite of kommer meer IilJD
zal. op de4de des er , mijn geliefde echt-
genoot. Jarobu8 " ..ndrik SI.bber, ID
d.. oud..rdom van 64 Jnren, l~ maanden
..II 13 dagelI. Kalm en beft'ld wachtte
hij op <1e komst van zijn Heiland. Ik
~"I zw ijg.-n, ....ant de Heer &egt: Ik
ben ....n Man der ....eduwen en een
Yader der W'eli8n.

De bedroefd.. ..chtgenot..,
M, SLABBJo:R, geb, Blatt,

Rn kindereu.
lfnlm e"bury, 20 Junie 19O!.

BENODIGD
WALTERS,- Bed en heel.. ...cht de

eeuwige rust ingegaan DlI)t1 dierbare
echtgenoot, Jan Hendrik Walten, In
de ouderdom van 65 jaar en 5 maanden.
Zijn lijd en aan beroerte duurde meer
dan drie jaar, en ID de laatste tIJd was
b~ geheel hulpeloos en 6prake~.
Steeds openbaarde hij de geest van bliJ-
moedige ondoerwerplllg aan de M~r,
Die hij in &ijn gezonde dagen met zo:
veel toegewijdheId diende, Sch(lOn WIJ
hem r.ijn "",rI""';'ng gunnen, bhJft &IJn
heengaan voor moeder en kinderen een
..lier gevoeligste slag, want hl] IS ons
een allerbeste huisvader gewee.t.

.bn de familiebetrekkingen die met
Jf' v..rpleging ons tot hulp waren, al ..
ook aan Daniel en Dirk Loubser , F,
'Prins, Mevr. J. du Bois, Dr. Willmot
en onze leraar ~ens ik langs dese weg
mijn bart"like' dank te ootuigen. '
De diepbedroefde weduwe,

S'L'SA~'NA. J. WALTF..R8,
(geb. Laubseber).

Waterklip, \redenburg, 16 Junie 1908.

RichlDODd,
18 Jtmie 1908.

Onderwijs Departement, O.B.1.

ALLElILEI.

VICE·PRIICIPIlL
voorde

Sutherland 12 School.

,,

BIJ deze wordt kellJli1lgtIge.en,
dat de hereu Sny. en JA.coBS, -.e Jos BUIRSJU,
Strijdenbuqr. als Agenten voor Prokureur 'fOQr de A~
'Ó()as Land," "Oas Weekblad" fa K.erbmw 38, i

"De Goede Boot" r.ijD aaugesteJd, Kaapetad. !

iu plaau Tall de eer Z. Tall Wijk, ---,--------..-1- -----..._---------~
die bedankt heeft.

C. P. SCHULTZ,
Sebetaril.

Vara de SaDdt de Villiers eD Co.,
~ KaapsW,

28 JUDlé 1908. I· ...
"

, .... "a,";;'.Ii ;'e-_ .. ..,.....
Do· ... ..., -.....w. 'e ,"',ajil' .. .....,. ~ .... ,.._...wrWJIt...,... . ' .. , .. ' .",

, A~" I!!ro'II ' .

r:"Z(~-;~~~~, ..;._;_.::"~;:.,l"iUMJ 11-" -. --_ ......
Kullllld. '
:6 :raDié lt08.
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Zere Ogen..--Ohamberlain's 0geD..
Huid zalf geneest de ergste gevaUan van
OgeJ'l in een paar. 4ag8Jl. Gi8Jl Smut, .

Br~8L Prija1/8.

Ver iD. di
di llahoeloehoeJoe
Winlte.1 ge-, in 'Il

foe.. Hij WIll bebilcl ia'
deur oud en jonk, 'en-in
streek he~ g'n hond Ooit
blaf nie, 10 goed het hul
Hij het di akcolJrll1den .
waai en toppe ~i, en
n. Rip ""0 \VillkeI, •• nt
lieuwe goeie liel .il"
gt<'wiJlig ..... om 'iemand 'a
te toon.
In di trinterundo, a. di hllOk ye-'

re trek deur di Joflig, (lG koud II .di
windjie en skraa.l, dan sit Bip pW-OOftl.
I,k bij di kaggel nn éeJ1 nl. UW
buurvrou en "ettel hij WOJl¥like
stories vali jakhau eD .olf! eu".,..u
fpok&, w-at deur di skemenng fIIIFMf,
om dan IWater di do~en ': met
ope ose en monde. En 1'8111k~ hij
vertel nn dl Mahoeloehoeble ~e,
nn di klein meusMli, ... t daar 'hoOg
in di bellle t_n,Ji wolke .oon ... a~
so bleek 18 u di ~, en met .ller-
ande to .. eriamate bek-.l w. Di land
waarin hulle woon, hoog tUaeD! di
.. DIke, noem hij Dmmerijk eo dia '11
lpoobelbevolking, wat in di klo••
en .warte bosse, W1WIr di lIOIl nooIt.
Ikijn nie, "oon. .

'~ou, di dorpie PapenfGel bet aan di
YGet van di berge gelê, en daar .. u 'n
groot vlakt-e. wat mijle en mijle wijd
was, en so lank, dat dit 'n _ .. a Yiel-
dage vat om dit deur te kom. En di
gr ... op di vlakt.. wu 10 h~ dat 'u
man te pert partij plekke bQn..· tOe
'trU. En deur di vlakte loop daar '~
groot rivier. di t;mzim .. oeboe, wa~.110
_t.adig vloei. dat dit tijk: of di w"ier
Rtil staan; en in di somer, wannettr
dit reent. dan stoot di water mijfe
ver an .. eel"8kante oor di vlakt&, liO
dat di boe ... , .. at op di ylakte WOOIl
moet dorp toe ylqg, want di .....teii
'kom tot in buUe huiSe. En 1lip 'trU
liel om palings in di riYier te nog,
en m-et &ij skuit.jie langs di riYier . op
en ..r te roei; en &li lDeIIUIe in geyaar
is met di ~root .... terYloed, .. at elke
jaar kom. was hili .Itijd blij om Rip
nn Winkel met sij skuitj.ie te .ien
ankom na hulle ·huise ~ "Rnt hij _
'n liewe goeie ..iel en WIUI altijd kl&a1'
om iemand 'n ......i..ndskap te bewiJS.
,lfaar Rip het ééu groot fout gehad.

H ij wou nooit vir sij huid en sij fami-
lie sorg nie en sij plaas bet hij ook t'>-
mar laat Vf"rwIi'"IOO8. ~,~ d~~ til bott~-
kli ta en aler ..nde 0'lltruid Als .. at hij
geplant het verstik; en di t.uinmunr
...as bou",valli~ en di dak TIIn .ij huis
h..t gelek. Hi] sou di bele lie .. e lange
dag op 'n klip ait en vis YaDg, of met
g,,"eer in di hand van di oggend vroeg
tot laat in di aand op en Deer loop
om 'n JlIl3r besdui .. e of klipdaai .. te
skiet; hij 'WU noo.e .. "iër om, al WIlS
dit di vermoei e ndste werk vir 'n buur.
man te doen ni ; en boodskappe lOU
bij altijd vir di buurvrou .... ns doen,
mar laat hij op sij eië plallS WOIl werk
.. as net verni ..t. Dit help oolt Diu
Die, seg hij, want dit is all!lolullt di
a1egste stuk grond in di hele land;
all.... is daarop verkoord ; net onkruid
poei geil er op sij grond &li op aDder
mense s'ne .. -U aij koei ni in di akut
........ ni , dan was dit in _ij eië tuio
tilsse " di groente; en di reent Tal ook:
altijd nes hi] met ie ta ..besig WU, ..~
bou hom .... ig en alhjd terug m BIJ
.. erk. En SO w .. , dit ook: maar betel'
Tir hom om nW te doen nie, sê Rip.
..n daarom doet hij ook nilts nie. En
op sij bele plaas het nRderb~nd net
'n lapp;e mili .... eo k.tferkorUlg. ge-
staan ..n di .. ilde makoue bet die ook
lI:e",~nlolt 80 ""miel. en dit .... 001<
so vervuil Tall di onkruid, dat hIJ
maar min daaruit gemaak het. Maar
Rip bekommer bom oor di .. ereI. ai••
.... gaan maar goedsmoeds aij gang " ..n.
~ tot dag. !'lij kinders bet ook gehIk
.ls of bul oipmand behoort n ....,
BO Ter.keur bul klere en deurma-
kaar ....a8 hul bare. SijD oudste _0,
Ri p, het so op 'n haar Da aijn yader
~rd. en bet gewoonlik: .gter Bij ma
na !l;f'loop mpt e<'n nn aij ..ader lie ou
broek .. aan ... at hij veel moeit-e had
om m..t 'n toutjie om sij lij' '" hou.
r:n was dit nie vir vroll van Winkel nie
dan ""U di hple h uisfZ:08in ... k ..r nn
bonlZ;prsnood omg ..k:om het, :-Iou. di
vrou van Wink ..1 "'aR so ~t en ao
.t.·ek al. t "'ee and"'T vrouens; en aij
~nl,q 30 kwaAi as 'n rissie, en heeldag
ha,,1 'OJ Rip ma ..r oor di kol ... Smorens,
alHldda,l!s ton saans ~8at haar tong
Illaar I(..duri~ ... 0 skel sij t_n di arme
R,p. "n .. rwijt bom Tan sij luiheid.
"n \'lnd .ij maar tout lO<"t di .tom_
mRn. totddt hij t.am .... , en helem,,1
m'Rm<wdll(. Dan baal hij net .ij _koll-
f'TlI op, _Klld "J kop. en stap stil .. eg
in d, v,·ld _t siJ get,,-ouwe bond. Wolf.
lORt alt 'Jd h'J "j ba .. was, "II nei SO
ba"l!: nr vrou van Winkel alA R,p
... 11.'

En 10 bet di ""k .. nn Rip Tan II~
tot erl( ~eword, ..n di ht>m.. llr van II]

TTOIl word ook nlaar niE> bPtlPf nie ~n
baar t<>ng aldag nct skf'rp<'r, Yir 'n
lanjr tijd h.. t Rip hom Jl:etroo!l ,n dl
~Iskap VRn .ij bure. en di rOlIdI0-
pers. wat hij di kanti ..n altIjd h'jm:
kaar kom. Mnar ..ind ..lik Kon hij dit
nie moor uitholt nie. Hij neem toe .. ear
all geweer in di hand ... n bij en Wolf
.trijk same di 00_ on, .. at langs dl
ru.n~ van di Mahoeloehoeloe berge

groei. 'dd h h"F.en oom..nnl ag ..t IJ SO "'" j!:&-
~n. dat hij tot op di top van ..en
van di hoogst.. kof'P'l' van d, MahoelO<'-
hofOlO<'S ~kom Iwot. .Moeg en afgem .. t
vii.] hij hom dur op 'n ,groen graa~ol
n ....r. lanj.!:l!di rand van n krans. \.lII
wllar hij lê kon hij afsi .. n in 'n diep
kloof, "''''''' ..., v..rlaw. pn d!. strale van
di son al flon. "1IDt hiJ WOU haal!
ond ..fJt8an n Rip kon si..n. dat d!t
dOIlk..-r son """ oor hij weer !Ib,u.
kom d;" nand. Top haal Rip sij skou·
O'l"!I op "" hij skud .ij kop ."0 sup: .... e
... a.annOf'dig, want hiJ "'IS boe vrou
't'an Wink..! t""n born SOU uitvaar ala
hij t nis kom. .

Hij .. on n..t of"!ltaan om hUistoe te
Jl:Ban toe hoor h,j 'n stem hom rOf'p:
"Rip· ....n Wonk"', Rip van Wink.el!·'
H ,j kijk om, maar n,ks kOI~ hIJ sl~n

"' n.'t 'n kfll"i wut n<'8tM rbeg, en •
dó':"',O'. wAl ond .. rkant 'hom op '11klil"
.... P doodWaard sit. Hij n"~ toe dJ
"tpm w •• maar net 81j vN~ldin!( '_n
.. 011 vort )l:"nn. tOf' hij. w""r di swm
hoor r"",p' "Rip van Wmk"l, RIl" van
Wi!lk.'I:"
,rH"'-'" h.-!(in Wolf ook t.... !mor

..n an~t'l( in di kloof af w k'Jk, t..r·
wijl hij 8j{ter .,j baas ..... il ...... ltknllp.
R,p t-z-in non al stad'g 'UI ,.n d, nood
IR ra ..k ... n kijk ook ,n d, n.:t,np: nn
") honel. Dur .i,pt hij nOli 'n kodd,g<'
",ann ..tjie d, ,tp,l .. rot..lw opsllkk.el "n·
d"r 'n ... ar ... drag. wat bIJ op s'J ""ll.
wr SKoII.. r dril. H ij ",aa ... nvond ..rd
om ,,,mand in d, ....nsaaw plek tt' .,en,
m"" hij dill! hij hortllK'lf: "Miski ..n
h..t di man hulp nodip;·'. en looi' t~
h."Rt'll: na di lu'rel toe om te k'Jk uf
hij .,.i~ hom i"tA kon dO<'n.
Toe Rip nader kom .. as hij n0lt meer

..pr ...ond ..rd oor di IIBRaklM' kiert'-
drall nn di man. Hij had 'n ~i mus
op. 'n kort baat';" Ran. WlIt stiJf om
•• bolijf PIlS en m..t groot bl~u knope
III'~ Rf )allR sij bora VIlA: dIe mOlle
" ..., grOO'n: .ij ·broek .. as van ~f!el wol:
....I pn met'" s...art lerp-bPlt stijf om ~Il
lijt v1l8 gt'jt"~l"'. t..rwijl di broekspijpe
1'0 wijd ..s t ......."uikpr .. kki .." ....... met
ouoot "';t h-n knol'" I.n~ dl naat
"on rli" hm<,k af tot bij sij knië, waar
ri,t ",.>er non 10'89 .. n om di .... kN'n
VI\-< g:">!"'l"·. oor t ....... dik gro<'n kou"",.
pn hij bad '" paar hlok~koene aan, !lOa.
<ii Hollan.wl'll dm. op .ij regUor IIko~:
pr drnaoz: hij 'n ani:!'.r:tji .... ijn. 8!~
haard was .tomp Pil !1fij~. en om SIJ
mond h..t hij ual ge..keer. H ij ..enk

.en _

di "rU" · ~r, di )érge.
...................w_t ctrw... éD dit pa' of' di:

,n~ deu- di ':sk:eur kom tUaN,Q di
rOUe. . .' . :.

TOéA ..hal· deur di akeor ....
TOOI' 'lI'holte in di, b!q; wilt, vad
bn\e o_ingel _.. IIM.'S 'rel'llkril.-

lib bop QalUle en I)or di rante .ftD
dl' kralllt) groei di oo.a.•n bOme,' ~

~$d",p dig: dat 'n meN ~ _ite di blou
•. ,11Ifl kon aien, en. di 1I'olb, wat IOQI

groot lIit .""De deur dt lug' vliE&-
Nou, .Rip tin Rij kocldigt! k.Iéln '_to

het. al di.e tijd i.n. .tilie voort ge-
; en Rip vali Winkel kon nie

help ~ te wonde!' nie .. at tog di _n
daar bIJ kon YQOI' hê ODJ '1'1 ankertj.i e
w.ijD in di eena&m.c berg9 op te dr.ag;
W'a.Dt h~ kon hom nie veJ'beel,datdaat
mense ID di wildernia lIOII woon nie
maar daar was ietl in' di Bard nn di
",eemdt'tin~ wat R. ip nn Winkel
oorbluf het en bom laat. awijg,. ao dat
hij maar stil moes blij, aonder om 'n
woord te praat.
.Meteen kom hu! in 'n groot holte in

~I tM;rg, en rond~m akiet di rot.te ate!1
In di lug op; die vloeI' nri di holte
Wy ao gelijk .. di blad Tan 'Il taf.,
eli groen beek het daalOp gegroei.
Daai liet hij. toe di aardigste klompie
menaiee, wat hij in Bij rewe ni anakou
het Id. HU! kleredrag wu Tln'di lIelf-
de 8nube patroon .. die nn 8ijreia-
gids, en hol hlld lange boralemm.er
- in hul-' belte, En hul geeigte
....A3 vir hom OOIt 10 koddig-dl een~ac! 'n groot kop, 'n brede geaig (lG

klem varkoogjes ; die gesig Tan 'n ,Bn~
Jer W1I8 .. eer, _ dit vir 'hom. lij)c,
net pure neus. want ·di kerel le neua
.... 80 groot, eo dan had hij 'n Itlei.rl
!toppie met 'n wit hoed, ... t _ 'n
mieAhoop H~, durop. Hul het almal
'baard .. gehad, maa.. om hul monrl'il
het ~ul ka~ gt'Ska«. Di een, wat. hilt
of hl] hili Ieler wu. het rooi kouse &1111'

gehad, 'n hoed met. breë rand en hoge
bol .. allY 'n groot Yeer op "aa, en aij
itMÏg wnll 110 bnUn van .. ind en f'e8r.
dat die _ 'n kutanjie liJk. Eb di
mannetji.. aban daa.r en Jubkei goi,
en al. hul di pen raak dan kletter dit
!1008 d?,,-r Wl!er, en dit i. <li geraas
wat RIp van Winkel Tan ver af "I p-
hoor het.

NOIl, wat vir hom di koddlAste Tan
alles .. as i~ dat en mannetjiee almal
met di sedigsie gesigte in di wereld,
en sonder om ooit 'n enkel woord te
praat met hul .~ YOOrt ![81U1, en hij
dog bij hom!leW: "Dia "di treurigste
plesiet'p&rtijtjie .. at ik nog ooit ge-
aien het."

Toen hij en Bij mailt met di anker-
tj.ie dur an kom etaan di .heleboel vir
bom ....1"8en kijk en kijk BO dat Rip
nn Winkel ~11 bangerig word,
...ant hij wi_ neu glad nie meer .. at om
uit di hel .. spul te vel'8taan nie.

Sonder om te praat wijs ~ij maa.t yjr
hom. dat hij 'n klomp bakke .... t daar
stAlin mDe!'! vol skenk en aan di gesel-
skap gee. Rip doet dit; Hl één yir één
na hij ~rink bet. gaat mar stilweg
"'I'e!' a.n di jultsk ..i !loL

N. 'n MIkkie begin Rip ook: dors te
hij, en hij hou di spelers so etrens
dop om te Ri"D of hur nie kjjk: nie, en
neem toe stilletjiE!3 'n sepie, Nou, ltip
1I..t ..Itijd mSAr 'n groot dors gehad en
Mn sopie "&8 vir hom glad ni genoeg
ni Wa(lt di ",ijn WlUI mos lekker. Hij
n ....m toe nog 'n pnar sopies so stil-
l.. tji9!l. totdat hij nad .. rhand ......
word en Bn di slaap raak .

Toe Ril' van Winkel _r wakk.r
.. ord, vOl'!! hij stijf in tU bene en hij
~ di !roue grond was Rek.... nie ~oed
vir hom nie. W'8Dt dit roei of hij jiS
in sij bene het. Hij"'88 Terbaaad om
te sion, dat di mao netjies, .. at ge-
staan en jub.ilAi goi het, almal '"'Il
was. "Dis koddig," dog hij bij bom-
aelt ...... ar !lOlt hul 80 e .. e skielik heen
vN'dwijn het?" Hij kijk: ~ rond om
te &ien ol &ij hood nie in di nabijMid
1JM Die. maar nee, sij hood waa ook
n~ daAr nie. "Dis snaaks," dag hij,
"Woll laat ,mij l1lOIJ aadera nooit> II() a1-
I....n .taAn nie." Hij &taan toe op.
.. ..-0 stijf in sij knië en si&n toe, d.t di
ge .. eer, wat bij hom te bijna weg lt&'
roe. bet, Jj() oud en sleg' waa dit.
".Maar hoor di. 'n k.IOmS ,.k:elm... om
mij mooi t ....ee-loop ....eg te __ en die
011 ding lUer ~er te Iaat." seil Rip
toe hard op. Hij dog toe hij sal noft
IT.aar hIlistoA gl>Bn. w..nt vrou Tan
Winkel is seker al ~eruatig oor hom
.. ant dit lijk: al hij di hele nag daar
deur gebring het. .Mpte..ns VB.I dit
hom bij hoe Inrai vrOIl van Winkel 11&1
"'ee~: "Lie ....e tijd! ..."ffer ..ks!.u", sal
i1< maak~" Praat hij somar hard op.
En Rtp skud ~ maar net ~ij kop en
tl'f'k sij skoUE'1"8op.

Met. ......1 moeite ..n getlukkel kom
JQP eindelik di berg af, want .,ij be-
'l<' ..oei lItiV. lJaing van di. pI~ke
lijk "ir lwm ook &0 ande,.. a. di TOnge
da.lt. "~ou di. JI168r mij Ye~ing,r
"odenf'er hij bij hom... lf. "miskien is ik
0010: 'n biet,jie Iroorsig." Arri' nee
maa r kijr.. d je stroom ....t mOR nie gi&-
ter n;..r Ilfioop nie; ,;011 dit dalk bo
in di Mahoelochhoel~ ... "eet ge-
r .... nt het 0 En ik VOE'I ook 50 honller
!lOM twee mense. Maar wsar !lOU

Wolf ...._?" Enhierfluithij SO .. at
hij km! om Wolf te laat hoor. maar al
wat kom is Wolf. Dit ....a8 'n t.>lem'-
st .. lling; vir Rip. en hjj k~ dit ook. nie
oor ~j ge'!llDed kri;. DIe. dat ."'J ge-
""PE'r ook ,...~ ........ DIe, "-,,nt RIp van
Winkel bad "ij hon<l li,. SOO8 'n
vrif'nd. en ...i)te .. eer 1I'1L~ ook ~Itijd '0
maat ~W_ iD .ij ..en ... amheld.

Y ..t 'n s.. aar gemoed kom !lij einde-
lik in di iWrpi .. Papenfoes aan. Maar
Wilt "'as .ij ""nvondering om ~ier ~
all .., so vreemd ..n ande..,. te Slen.-Di
stmte was anders, <lie huise anders. en
"rl:8t.. nog, di mense .. ook vreem~.
Hij wa. pu.itief. dRt hiJ man en mUl.~

in di dorp gt-ken het. en nou .taan hIJ
hi.... in sij eië dorp onder.'n klomp
vreemd.... "llij tijd! !!ou ~I .~erE'l~
<lRU gedraai het? of het d,. '"Jn mIJ
......,.tand jll<'(lTIlIl i0 :.MaAr dit kan DIe
\I....... nie-- daar is di llahoeloehoeloes,
dAar vloei di l"mzim\\'_oo.. IlO!( neil
altijd. ~:..t bier is aUes en almal
'f"Teoe- ... \d. ,

;\fet moeit.. krij hij .ij "ië woonh u.' a,
m".r die wa' .-ervaJle eD dllaf het DIe-
mRnd in 'lI:""'oon nie. Half i~ 'n droom
jZ;aat hij toe na dl on kantien om .te
kijk of daar Tan sij Trinde .. li&. Hier
"".... ook all..,. allde"" en in plaas van
di .iHkJ .. ur wapper daar !lOU ·.n
"I\""md" vla~ An'n nl~e paal. DIt
kon Rip nie kJ",n ~ril nw. ,
.:n dit, dUllr ook n'e lank noe of daar

.. ... 'n h.. !.> hoel men"" om bom been,

....t .....e ..erbl\a.~d hom staan I'n aan-
ki k, want &ij baa.rd en .ij han> .,..,,~ 110
l.Jrk ril grijs. sij kl ..re !lO oud en 01l.der:
_tA "n sij 1I;........ r so vol roes. dat hIJ
di ";'n<!ag vali klein en groot getrek

het. I b" holleteens kom daar 'n k..re 'J m
'n vra hom ol hit si di "eed "~.D ge-
t roube'j,I" af!!'lleg h..t, en of hl]. dan
nop; ni .. wapens IIf'@r ~I.eg het Die •.of
I".t hij 'n perm,t gt>4;:nJlom ., ou ge-
weer ma..... t.. hou? 'IMij liew .. ,:ie,,?"
..,twoord Rip, bPeltomaal ,0 dl mId-
del VBn di ....ereld. "ik is'n flet,.._
burger van di Tram"8a!. en Wa.UOIll.

•noet tk dsn wapens nE'er I~?". Want
Rip Tan Winkel SOli toe Vlf dl eeTllt~

OOor vRn di groot Oorlog tU8IIen d,
Boere ell F.n~I.,*" en. dat di Tran ...
.. al en Vrijstaat DOU twee Brit"e k.~

W, J. VA.1Ii~.

.Een deftig huwelik.
(van: een korrespondent.)
NieuW'oudtal'ine, 15 Junie l~.

'Een deftig hu .. eli·k vond alhier
plaats op Maandag, 15 dezer,. van ~e
fleer hn H. Nieu .. oudt en mej. Bettle
Heridrikse, beiden inwoners van dese
pluts,

De bruid werd door haar oom (de
heer .J. J. Nieuwoudt) voor de !t&lll8I,
terwijl er eeR groot gehoor !,as, 01'~
haDdigd aan de bruidegom. BIJ het bm-
nenkomen wem een lIuweli~.l'II
gespeeld door mevr. C: A. ~eetbl1Ug.
'Th! bn,id zag er allerhefst UIt en wU
gekleed in een erême japon, en dr~g
eeD prachtige ruilter groen met enige
bloemen.

Na de huwelika~eatiging door d~.
C. A. Neethling, gmgen alle aanWH~-
gen Mar het hui. van de bruid, bij ~

beer H. C. Niemvoudt en haar ~!f,1:=~~~;~E~l~~~~5t:tC. Rendriks, "SlU' o:ij enige ja.ren ...OU~.- J~=:i;:':~~~'*~~de dl dochter in huilt. Er werd koek en
koffie in overvloed verschaft .
Ds. NeethJing sprak een gelu~eóa

lIit aan het jonge echtpaar, waarop de
bruidegom ~t aDt1!'oordde. Hierop
~ol~den enige toespraken op het strooi.,
mell1je en de atrooijonlter, ..' '.e
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THEB iu Zuid-Afrika werd inge-
yoerd, bealokD de eigeuaan vaD
dese nu beroemde Vermeaging om
de ondenteuniDg van W publiek
te 't'8rSOeken op groad TaJl
~WALITElT.

~ Politiek werd streng cle
gehele lange loopbaan YaD

TAB" door in de Zuid-Afribanle
baodel gthandhaafJ, en is een
ui&muutend IUbes geweelt" daar
bet Tbee-driDkend publiek .poeclig
ingezien beeH da~ zij door be'
kopen YaD "NECTAR THEE,"
een anikel YaD de hoog'd mogelike
KW ALITElT en WAARDB 't'el'-

kregen.
BoftDdien is, door hei beYorclereD

'nil dese Politiek, de SWidurd VaD

KWALITEIT YaD "NBCTAR"
THEE gedurende de loop YaD haar
twintig-jarige geechiedeme gestadig
verbeterd, toida~ aij heden de

, DIN!;I1)AG, 2s JUNIE, 1908.

Stee48 nader tot het doel
GisteteD was een ~ dag

'!'OOr derJe Kolonie. Dell j...r gE'leden
werd de eerste stap ~n· ter berei-
king van: bet. grootAlé ideaal 'faD een
vrij, ...erenigd Zuicf.Afrika, toen hét.
met algemene stemmen een resolutie

TentooutelUJageL
Bij gelegenbeid' van: cie. opcmiUi

de . La.ndbouw U~ gaf de
-.an 'Iandbouwl de ed. 1'. S. ,Malan,
teren heel goede raad 1)lIltrent he~ hou-
den .... n I.ndbouw fen~U~
Er le tam cmgettri,jfeJd pbrC, 0r-
ganisatie iJl dit .. band, .,;,,'.....Irw

rentie goed te keuren. Het WY ver- .gebrek aan organisatie i,
Ir>wildrend om de eenatemmigbeid van ....n de ftrachiUende vell'lLllligi •• iiJ.iil,J!~.";"
allen ten opcichte van de besl'uiten, genOotschappen, die 'allen' ol"
op 5 Mei LI. te Pretori. @!&nomen, te hebben de be"'ONering 1-an· de
bemerken. Aangaande biezondeTbeden 'bouwen veeteelt. Bij: deed

h.nd afgenardigden van:, de .
-van de' .ndere landbouw. en tniab~,,·J
organ i.. tiell te kieselI, ten einde
konatit.utie op te trekken, "'.lIJ'Ouder

~Iutie& vervat. De eerste-mini~ter allel! zouden-kunnen aamen",.rken. 'Di'
..telde de bekraohtiginjt- van de reeo- i& ongetwijfeld seer te _lien en wij
hlties voor en de ed. dr. S'u."", die vertrou.en, det men nanwere ...ereni·ging ook in dese ... 1 teweeg brengeII.
tans de oppositie leidt, sekondeerde. D I.an &a er minder "'V".'piUing ..an
Bij de bMpnlking achitterde alle I"'r- t-krachu!1I en ook van fondl!en .ijl!.
tijzucht door haal' afwt'ZÏgbeid, en het Er wórden tau, ...ele t.entoooatelliJlo
...oontel werd met ..lgemene stem gen gehouden en men heeft I.Dg reeda
aangenomen onder tekenen van goed- gevoeld, dat er _r groot gebrek' UA

keuring uit alle delen Yli.n het Buis. organisatie bestaat. Vroeger droeg de
De toon der bespreking liet niete te regering soveel als £13,000 bij, dochnu ia bet bedrag 'germluderd tot iltlCht.
wenaen over. Bet U. duidelik, dat al- £3,000. Ook dit is eeu ~nmeni 'rOOf

len de ernst VRn de mak. beseffen en organisatie, .... rdooJ' gewaakt kan .-or-
ze ~.l'n als de ·!t....estie van de den tegen 'l'erapilling 'faU kraebteu eD
dag, het vraagstuk van algf'1lleen na- geld. De minUter 'fan laJldbowr doet
iion ....1 belang. aan de ·band drie IIOOrten teutoonJtel-

Wij ve rtrou .. en, dat. d.. keuze van lingen te boUdelI : 1. plaateelike ...oor
de veraebiUende distrikten ; 2. cirkel-

de af!(...."ardi#n van deze Kolonie tentoonstellingelI, en 3. ~ 'f00J' de
naar de :>;"tionale Kon'l'entie de goed- bele Kolonie, niet noodwendig op
keurinp; van h..t '1'0111. .... 1 ,,'egdragen. en dezelfde plek. Door sulk _II
0.- regerinK en de ""rste minister heb- ma aan te nemen, .. I aeker 'feel wor-
ben on~et\Vijfeld een grote verant.1FOOr- den gewonnen. De regeriDgllbijdrapn

kunnen dan EOdanig veraeeld worden,
dat de tentoonsteUing Toor de gehele
Kolonie de meeste ondl!nteuning er-
langt en de andere minder llaar eYent
redigheid. De .... ,It i~ 'n geruime tijd
onder de Ilandacht geweest, en naar een
bevredigende opl068ing wordt aUerwege
uitgaten.

_nnam, waarin b.>t begiaael .... n nsu-

were vereniging werd goedgekeurd.
Gisteren deéd ODZE' Wetgevende Ver-
gadering de tweede ..t.p, door de be-
a1uiten van <le inter-koloniale !temfe-

Lemd
-te Bi
Tan 1
'09 .,.
'gen d
AfrikIis er ongetwijfeld vel"!iChil van gfi!foe-

len, doch door niemand werd ber;wQlll'
gemaa.kt teg£G de beginselen in de "en"DOC
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" BEAU IDEAL"
it van wal een Thee beboon ~ lijn!

Hei baDdhaTeD YaD de tegen-
woordige Standaard van KW ALI·
TElT (en haar nrbet.ering, indien
mogelik), zal alujd hei W acb~oord
'nil de Eigenaars van "NECTAR"
THEE zijn.
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tijen dat de keuze W.,rd gedaan. D.. oor-

Lol
de ui
11 UI

De
0l1I 4

1Nl
T&.~

Lo
eetl t
,.... i~
hooi
~
dool'
land
dl!p~
aIOt.f
"egt
Zui~
narocl
~
de I!

GBTIJTAFEL.

THEE, voo. TAnLBUI. JUS!. I"

~DIR'"

..... -I:w.. 1JllA.llAatáeKW~IIJUIL
l"6Im. .... 7.26m. '.m.

V.... ~ 16 JDD. Nieu.. Mln, iS.u.. .... JUD, &-32_ .- III.OMDAT

DE BESTE
~~.d,m.eilt .:
___.,;:...._

ST..U\'D..\.ABDIABlU' 'VAc'\( LONE.~.

OPDE DUURDE

pu r lern..nisled e n . WIj vermoed e n._n
uit i.o nn" vrij unidelik door cl.. ed.

h •..,r !tt~ .." gN.egcl - dat pr ge-

... lUll. ..DL ....
Lal. lI.m. G. m. •. •

U~ lt 28 5 ro 546

" W
0 1 o ZB 6 15 6 41

.. .O-t.rCIaI 063 1 16 7 5 7 rt

Ht:t.- 1 38 1 67 7 48 H 8

17 li 18 2 36 8 27 ~ 46=~ ...266 3 13 9 , ~ 'lJ
a so 3 4s 9 39 9 57

10 DiUdIC ••• • 6 4 23 I" 15 IV li
L

te.itJ
den
de
Tan
&too,~eQJ
dw
~'

een
go
met

G,oedkoopste GETIJ BEREKr.:-;I:-;G

THEE IS.
--:0:--

DE

KWALITEIT
ID



eriuc
\e....
r

D, m
I "'ea, I.. o li

><>d,

ge-

ta

I#r

.t
~ o ~
lt
.Idaar.

I t de.,.... te
W

rl
1ft van
de Al
ti -.

Hu 0
or
"u>rinll;
(' 'T'b....
m t

t I van
c
nn d.,

'nO<'

Il ~r Op

i om c
I) sc'

I.> oad
~. Op
I Ar ho>.
~~hOll.,
"k I 1.<.

"' da

·....rf'n n
kr ta ..1

.n d.. hr.

)n.J wij"
,·1 ~ I

". kl
'I In ha

r'la ri g

RIE .
.re ris.

FIN OLI1

1~..
w .. tJaD.

I. Y.

Mu 28
,. • Y.

~ .
• .IIL

__-

'_"I.J\lIII". G
I' Il h.. t Ind i..

,.. I,-Id, rsch

f- I,'f.--T,\:>d) YA"
JH'R:-;~.

~ll

, II, '_:f' .1111119',

• nH'"Jt'rJ ,.

'f 'q,Jt\IJIl

.. ,.:.'\ ')f'l.!d,

,I, f. ti i)f~lr
_' 11 a u lle-u .'Or( rt

. II;,

,- , \ , h. Ii [.1 K ~:" J) E
:'~: KW

I Hlt'KF.T Bl EZU:\DEH.

1.01l.1f'lI. W.TlIn, ... rit S
.. ".I cl t Z,"d-.Hr ka ui t ..n

_! out -n "pall t zenden
\ ....;r d:t',

....

, I: \ lY \; Fl>~~n
PI' !hr.y.

\(; TF.

""p<! .. rt "all df' T_

":.:"'Ilj g.. I.-r Libe
, l'\ Il,! on" ~ 11cpnt
'I "g"k~·(' ...tie-.



daar er enige afll9, ... rdiijtdln
kongn>s te Hobenson
een kort n-r'!!1ag &oodlm
1't)OrIUWBlIte punten, al<lau ~::~
en zodoende kon men een p.
volgen. De heer J. Coeta.>e,
afgevaardigden, WAa

de h.,..r JaCII. van F..eden. L., r.B:Q~~~~~~~~~~:~J~~ge belangrijke besluiten ..nn
gres. Hij meende. da~ wlJ als 1A11.. 1I:.&lU~·
der partij elkaar moeten
de hoop, dAt a{le
komst elkander vriendsc:ba'PF-,lk
ontmoeten met één doel
nng en vooruitgang vaD

De braodsiektewet.-Adv.
van plaJl eea vergadering
",i .. ktemspe!tteun te
moonde, dat zulks
....1 W8S en op niets
pen dan misschi ..n
Ull't vermeerderde salan_m

Aangaa.ude de ""IlooliM. Ide,n..~et.
hijn~ ww! spreker begeng
het publiek erover dacht;
nl' in h..t parlement ..... ""·.... u
trezetl door het
",.l'S om also zijn partij
gen 'onder moeilike oDlStan,:1ll1peaelll.

De TOOI"Il it ter
punteu !lood besproken
"oor al de IiChoolraden"et. ..811 ge-
hool ondoelmat-ig, en, wa!!. nu toege-
past , onuitvoerbaar. M..en Di~ daar-
o..er verstllndige beslUiten ~men om
de rpg.,rin~ te tonen wat m~n ~ben
'ni. De tiJd was er nu om ~h8t. te
zijn. -1

De heer H. Odtmdaal: Dae &ehoolra-
den .. et is ondrllgelik van ...eg uar ver-
keerde en ourechtv ..arcbge . king,
brandziekte wet i-. oo\!_it.voer't'--r .,.~
,....ge de ..igt'naardlge Isndso",stIlndtg-
h••d .. n , wat v..Id, wster, enz.~ betreft.

De heer F. vlln, l<::..den: V~lge~ de
t.,...t"nd van ons land en ~ Jn fU\&ll.~
r-iële omst.andigbeden. konden ~ool .....
d..n ..... t. brllndt:iekt.,wet en 8. Jna alle
drie naar de maan gezonden 1 worden,
want ze beant ...oord.l ..n niet., W~t ona
school- "" h-erstel ... 1 betreftJ d',t was
III hel n.rI..Jo>o bt>tI'r dan n~. Ji.r "all

....n ger""p van "~eld, geld!: voor .de
land,kns, tl'rwlJI toch voor ionno.hge
ding .. " gO'ld lIitgegeven wer~. pn. oak
voor onnodig" peltSlCMml'n, die btj de
dag v"rmrerd ..rd ..n. j

De he er F . .Badenhorst, e:'tL.W.V.,
seid .. , dat hij nog bij sijn getll"'len nn
voorheen bleef, geheel tegt'.n ~e IICh~l-
raden ,,·et. Ze w('rkte ongelijk n ook 'J1
haar lIltvoering ollNChtvaard g. BIJ
....... .....1 ....rtegenwoordiger .;an Swel-
I.. ndam toeu .k,r.e wet in' W'erk,mg
kwa m maar de mi nderheid ~on filets
doen. 'Het 111''''' onl'E>ChtvBardig om te
zeggen, dat hij ermee tRvn!<lejl '\"aS.

De. heer H. Linde erk ..nde, ~at de te-
genw'bordige bnlfidziekte-t een onbe-
staanbare W88, maar zonder eel' ..et BOil
het ook ni"t ""talen. De ..."t [behoorde
betere .voorzil'ningen te ma~pn naar
omsta"dql;l ...den in elk di,t~ikt, met
And e re ""p"!'t<'llrH, met kl..~er sala-

ns, .....-u . ~D.. hoer T. Putgi ..t ..r darbt _ at ..r ~n-
d•.r hrllndziekterad"n mindé ko~ten
souden WE-zen. .

De h...... F. Rad enhorst : Hst beslnlt
te B"allforl West gpnompll. tf' volgen,
zon missch ien een beter werlqng ID de
w e t l",,·..eg b....ng ..n. .

IX- hr-or ("onwlis Bad enhorst: D<'
brandz i..ktew ..t IS geheel onniodig. Ns
een lan~ .. pro=ft.ijd. met dnit«lnd~ ~.
d..n "it!(llaf. i...r .11<'<''' verbeiterlllg I.n
de wolstnp'·1 of cl" prijs, en "'fndaAg .1.8
er nog brandsi ..kto·, ell zo zoU: het blij-
veD.

De h....r F. Bad<>nhorst _telde voor,
g_kondPerd ..roor de hoor J~ Potgie-
te,: dat d.... er!(adering prote,teert te-
ge" de "".taande 8t:"hoolradgrwet, en
het in handort laat Tan de vertegen-
...oordigers. hun verzoekende! san te
dr-ingen bij pn med .. te werke lt met de
regertnl( d..zE' wet zo te vprzarhten, dat
zij moer best.aan ban r ii en g<!tijk drukt
op de bevolking. '

\'oorstel J. van F..,den: Dek, verga-
d..ring m....nt dat het 't be!ite is de
schoolraden .. "" te brengen ohder het
bestuur run <,<,nkommissie v!ln opvoe-
ding, met een .uperilltendanjt onder
h..n , Ann~nomen. i

Voorste! J. Potgieter : Deze:vergad ...
ring ve rklaart zich tl'g.m d .. !lestaande
br·andzlektew ..t , dat het ....11 'bnnoOige
uitgaaf is. en i. t...n gunste i van h..t
Reaufor.t W....t besluit om de' .....t on-
der ëe 11 lt~aad .. ~ ·~!lm.ng'llll:
Bek. F. Villi J.:edpn. Algemeen aangeno-
men, 1

V""r.t..1 F. Rndf'\nltorst: Dets 'verga-
d"ring is geheel te~en aksijns. Sck.
Puul St.'yn, met hijvoeging ivan een
door de sekondant ingediell(le motie
ten p:un8te van rostrikti ... , ej, hogere
belast.iug op ingevoerde dran~en. Al-
gpmeen aangenomen. I

Xa de voor .. itt"r ,'n de hrer ..an
EMen bedankt te tJeb""n. ging de ftr·
gadering uiteen. '

Achter HaDtam, 'bal-
Villia.

i
BRAXDZIEKTt~ DI<.'P~T~'fIE.

Een publieke vergadering v!lIj schaap-
boe re- " e Il and ..r..n van de wij~ Acbter
Hantam ...erd gebouden te Mlatjesfon.
tein, 10 .J uni .. l00tl. ;

IX- vOOI"Zitt...r I..gd .. het doel! der ver-
gad.mug lIit, n.1. of het pubh1k tevr ....
do'II IS m~t de besluiten, g("l)pml'n te
f.o..rlp5/0ntein. oi ni"t. ;

Dur door de heer G.. 1. ~el .. erd
norkiaani, dat hij Ik Qild.rll~bÓ van dIl
""rgall"ring, !l;phonden te Calvinia, om
als lid der deputatie omtrent die brand-
eiekt.ek .......tie te gnan niet kon a.... n..men
koos men <i.. h...... Alb. :-;el a~ prima-
m". ~n de bPer H. Wicketlll! als se-
kllndns.

0.. Ia.... r :'>"pl goJ ,I .. arop tel k .. nnen
dat h..t good SOli zijn h..t g""velmement
te ver_kpn voor d.. tijd 'Va~idrie ja-
rpn dip grati. ti' ve"",haff ..n .:\tt om de
k""ten Vil"" UllTO<'nng dt'r w.. tigoodko-
p"r tp ma k..n door de in'pektell"" af te
... haff"n pn hlln .......k door de ~istrikts
roll!'" ti' lau'n ,j"..n. F.r ......rld ..n "'1'1
t ..r'lolld obj ..ktll" gpm ..nkt teg,m zulke
ong ..grond.. p:..... .,..l<ms, mur l:>ngeluk-
kip: lI:l'E'n maatrf'gplen g..nomen1.,..n an-
d ..r ppr""'n te k i....,en. di .. ""t<'t h"t gp-
T<",l .. n ru. I..-t p'lhli ..k ZOII lootl..g-

""". I1),- h....r H. H. 1","w m .... n8e, dat
Acht", Hantum np <ii vprg"d~ring SO

lI:ood III" ni .. t ..."rteg ..n oordig4 ...ft-! en
IDl'E'lIcI ... d ..t l",t on"" plcht i~ te pro-
t..'tI'rPn. I

T V,>or:;:pst,,·ltidoor ,I.. lt ....r .t. .\. Vi-
''''fti'' ..n ~o"pkoll<i.~r<i. door dëj h....r J .
.1. Louw !'<nr., 31s Ilfgevaardigi:l ..n: d ..
h""r J. A. L ..... d. )1...,.1'. J.Uiima.rius,
"" .1.· h...·r .1 . .J d.. I\J"rk, S+knndus.

Dit WP"1 N"npurl~ tlang.E'no~en.
Door <If' .. ·kr"t .. ri. l'I'f'rd di' tolgendl'

",'olnti .. opg ..maakt, <Ioor d.. ~eer 8a-
1JI1I,·1 van WiJk \'oorge~t<,ld ..n ~......kon-
d....rd door <l.. hPer J . .J. Loll .. ~.nr. :

IL n.."" .....rgndering geeft ~i..rmede
haar aflr.f>uring t.e keIIII,," metl het be-
.,1Ult. !.;enonlt'n op ol.. " .. rgadlfing te
T..,.. ..i"..font .. in. d....( clp aldaar 19<>1roEen
1",1,," d.'r df'pIlLatip, nipt h..t je'<'OeI"1l
van h .. t puhli .. k ~1I11,," verte~e, ...oordi-
gen. zon" dllld~lik .....rd door Ilitdruk-
kil\l(l'" gph<'Zl).:d dOOi' <i.. h...". !Nel, en
ntNmt, dal tI...,e h,',,'n nio·t be~oren te
gaa.n, en dat bnn d ....rvan ken4is moet
gell: .... en .. ord,·n. ~
H"t .....rd ....." Iik ~~ht, d,,~ d.. d...

putatio d.. med" ",king van 4e .. ijn.
boer<:>n zal tracht ..n ti' ,·erltrljj:en. <!!ft

omg"keerd. ;n.. hoor Bruijn gse te kentl('D~ dat hij
een amendement 'll"ftns((oin U-, di ..nen
DP _tel I, ingN.leod door ~ heer

r

AOHrER PAARL.-Ol"HEFF'ISG V.L\' DE A.KBLJN8.

WLJN-, KOO&..'\"- EN VEEBOER MOE-
TEN SAM~WERKEN.

OP de drlemaandeli,kse vergadeJ;ing
"'an de Alrikaander Bond, Acbter
P~l tak" gehoudieo op Zaterdag, 20
J urne, werden de vol~ende TeIIOluties
.. oorgesteld eo .eenparlg goedgekeurd.

(1) "Dese vergsdiering keurt teil
sterkst.. af het ,be..luit van het BoDd&-
kongres te Robertson, inuke de alt-
sijruobelasti.o&-; aangeBien de dadelike
afname va.. aksijns vereist wordt om
de wijnboenln van algehele ondergang
te redden, en dankt dr. do Jag8 'Voor
a.ijn manmoedig gedrag,"

(2) "Deze vergadering meent, dat .na
bet genomen besluit nn het Donda-
kongrM te Robertson, er geen and ....
weg voor de ...ijnboenlD open i. dan om
door petities, getekend door beide sek-
sen onzer bevolking, aan te dringen op
dadelike afname van de aksijnsbela.-
ting op onse Koloniale brandewijn (met
gewilligheid om enige billike, gelijk
<lrukke'fuJe belasting te helpen dragen),
...elke petities door depótsties van dui-
zenden aan het parlement sullen WQl'-

den voorgelegd. door ...ie dan ook
tDeetand onser bevolk ing aan de
ring zal worden duidelik gemsakt ."

(3) "Daar de depressie der ....ijnboeren
reeds door sll ..n gevoeld .. ordt, 110
spreekt dese vergaderi!l~ het als haar
gevoelen uit, dat de tijd aangebroken
is, dae Eo ...el .. ijn-, koorn- als veeboer
met alle belanghebbenden gezamenliJ~
4Jeboren te -..erken om: (a) dadelik de
aksijns afgenome9 te krijgen;' (b) wet-
geving in te voeren in de geest 'l"8n het
minderheids rapport van het parlemen:
taim selekt komitet> over de 'drankhan-
del van 1001; (c) Strengere wetgeving
tegen vervalsing VIIU alkobolie!lO <lran-
ke~; (d)},en verbiedet;tde belasting op
aalJn, aBIJnEUur, of emge stoften inge-
voerd voor het maken van nijn en
bier; (e) een 8&1UIienJike verhoging van
de belasting ap spwtualieën en tink-
turen nn buiten de tolunie IngêtOerd·
(I) slnsme "AD de 8Cboolracfen- e;'
br.aD~siektewetten, ol .. ij.iging. IOdat
Bil mtnder drukkend zijn, en met min-
der koaten klUlDen "orden geadmini-
atreerd."

I 0
I I

Te' •• 7.

; .
cDl·IIJDt01U.A.~. . . ._____,.. ,

D. J. RETIEF,
Sekretarie.

Behandeld door vijf
Doktm. -

DERTIG JAREN B.o\JRTVERSOHEU-
RF.NDE IlIi.!.RTELING GEëINDIGD
DOOR jlUM-BUK.
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