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DB IOLOIIILK WBISIIIBlt EB nUST IIITSCBIPPIJ. ,sp ERFEt:Tl~QN
SOMERSET WEST. " . ,'.' '-Ac"""Xc

OLIE"PUBLIEKE VERKOPING VAN
ZEER KOSTBARE •••

,WON\NG EN LANDEN .III....... -~·
IHIIIE"IIII1UL·
I......... IU .. I... ~

.... StIf, .. as.
... ........... Ied.'Aandelen en Antieke Meubelen. • ••

I.DE ondergetekeo,le, in 'lijn kapaciteit ala de :lb.ebtetU' Teetamen-
\Ml nn de Boedel nn wijlen George Tubb, .al laten onderwerpen
... n de Pub~eke Opveiling,

OP DE PLAATS ZELVE,

Uw handelaar .~~.. in
• • _ . groottén v()orradig. • • npoa.

, ..-..,,(l1,l2I
·17--'I .~

.IM,III.".",4., ~.. . ~

Op
Te SOMERSET

Vrijdag, 17
WEST,

Mei 1907,
..
,oi

SPIEGEL GLAS,
SPIEG ELS (Effen of Ge~epen),

GEKLEURD en "F ANC1· "Y~."'_'"

- D ALL. SOORTBN-

., .." :
; .11£..... £',

...11_.' ti 10.15 IN ,.•• 'PHIlI,
Het geheel van het Ko.tbaa. Landeigendom van de

oVMted.ne, be.taande uit
A. De "oning V~lI de overledene en de «Cottap" IICbter deselve,

Ed No. 2 uitmakende, op de Algemene Kaart, en grooi num :)64

vierkante roeden

'OP DB.

1907.
.o>i ~ " ....

~."IU. VU 'over-de £20,000 vel'klaard.
piaaia op ,~de'alate December 1901~,.,.:~

JOI,."loe"jaal', zullen "'pl'Uk hebben ,~ eel\ .... .. . ~ ~

.N.B.-Deze Gebou"en zijn gelegen in de Hoofd Straat; zij
grenzen aan de Hohaal, het Postkantoor, en de Goever·
nements Kant.oren, en vormen een van de Kostbaarste
Bezigbeids Standen in het gehele dorp. -

B, Twee KOiltbare Erven, gelt'gen onmiddellik achter de boTen-
genoemde, zijnde N 03. 12 en ta op de Algemene K&¥t, en ~root respek-
tievelik iU vierkante roeden co 247 l'ierkant.e roeden, 72 Tierkante SCHRIJF OF KOM OM
~ten . RICHARDS &' BARLOC. Zekere AreA.'l P\1rlgbare of Tuingrond oomiddlilllik achter boven
genoemde,. groot respektlel'elik :-

1 Morgen, Si l'ierklMlte roeden, 7T.5 ..ierkaote voeten,
1 " 37 " " 47 .. ..
2 " 54 " " 78 " ..

197 » ,,13! ft »

!( .B. _ Er ",ordt l'OOTge~teld om deze seer kOilthare arelUI te'ferdeleo i. Percelen, elk een IICre of aaaromtrent ,.. ------ ..... lJi!iilit .,.l~....,..,,~-----'...,...--..-..,.;..-~ IIL,...:.- ~..,.. ............-'"::- .......----:'I" .....--_ ............,.;.,..,--.~-----r--.~~-!'
benttende, ..

D. Drie Percelen op het. welbekende "Fair View" Landei~ndom, WIJ MAKEN --
z:ijnde Nos. 41, 4! eo 43, belendend aan de Lourensford Weg en
grellende aan de eigendommen van de beren CairncrOls en Walker. lAI,DBOUW D" BA 1'1EBt'"·1.ft,.,

Zekere pcrcplen van de boveogenoemde landen hebben koetbare . . a
waterrechten, waansn de kopers het voordeel zullen trekken, en al de
grond il! uitmuntend geriChikt 'foor kultivatie en met uitzoodering van
de "Fair View" Percelen, is het geheel gelegen binnen een pur
minuten lopens van de Gouernements Kanto!en in de Hoofd Straat.

E._AAMDELEM-
160 AfrikaaD!ie Onderlinge Tru;\t en A!u!Urantie Maatachappij, Beperkt.
50 Paarlse AfrikaanMl Trust Maatschappij, Beperkt.
600 Bulawsl0 E:xekuteUfll Kamer en Trust Maaucbappij, Beperkt.
302 Federal Supply und Cold Storage Coy" of S,A. Ltd.
luO Imperiel Cord Storage and Supply Company, Ltd. '
100 Cape Peninsnls Lighting Company, Ltd.
50 B.S.A, Asphalte an1 Manufacturing Company, Ltd.

F._MEUBELEM.

LANGE8TRAAT ~131"EN 133,
KAAPST

... tel vroegtiJdig.d... dit tMt
• • • ze 'te legg.n. • • ~

Dewaarde ,an hei:Land wordt 25 percent
.' " ~.

'£5 5.~Od.

Het Gewone A.s8ortiment Ouderwetse Huismeubslen, inaluit£nde
I,leder kasten, Stoelen, Boekeka ..t, Ledikanten, TafellI.

Ook een OuderwetMl Hollandse (" Drinking Glsss ") Bokaal Tan
grote waarde all een Kuriositeit.

Kaarten nn het handeigendom "orden klaargemaakL, en om due
en andere hiezonderheden, kan .. nwek hij de ondergetekende aan zijn
Kantoor in Kaapstad of "bij de Afslagerw, gedaan lIorden.

G. W. STEYTLER,
Exekuteur Tesl.alllentair.

GEBROEDERS
BRJl:Jl:STRAAT. KAAPBTIOD.

CELLTERS EN Louw,
Anlagen, Somenei vi eaL

Let op de PI •• t. In Dag der Verkoping:
SOMERSET WEST,

OpVrijdag, de 17de dag Y&Illei 1907, te 10,15 ure Y.m,

PUBLI EK~ VERKOPING.•

De Victo.la Bak.teen MaatechapplJ (8Plck Co.),
(In V.IJwlllige LikwidatIe).

GROTE O,ftGERESERVEERDE
VERKOPING VAN

DE ondergete1r::entie, behoorlik daartoe --gelast door de ExebtetU'
Teatamentaire in de Boedel van wijlen de heer Philippus J. C. Loose,
van Rooidam, distrikt Britr;town, za) per publieke Veiling VlIrkopen

TE H ROOIDAM9
u

Op DONDERDAG, de 'l6de MEI 1907,
beglnne'nde om 9 uur '. morgen. preei ...

-'UJl~ .

---_ ...

16 Buur-opbrengende Buurhullen,
IJzeren Schuur, Tramweg Ralls" "Ilp;lng: noUB';l

Baksteuen" euz., .8nJ~ " ..~/; :
t ~. ~ - '1:. '~"";_...

- BiJ DB _._.

.PLAKPAPIEl'
" /,LM"" ' ' ."- .,,,/ ......- : .

LEVENDE HA VE :--110 Merino Hamels, 6ft7 Merino Ooien,
268 Kaapse Ooien, 50 Ksapee Hamels, :\57 Bokken (gemengd), 110
Merino Rammen, 4 Oprechte :Merino Rammen, 4 Kaapse Rammen,
250 Oprechte Mellino Ooien (Saxony Rambouillet), 2 Merriea met
Veulen., 3 Jon~e Rnin Paarden, 1 JOll.ge Hengst, 2 Muilen,5 Ruin
Donke)'ll,.S Donkey Merries met Veubma, 11 Koeien, " V unen,
8 KalvenJ., 1 Bul, 3 Slacbt 08llCn, 6 Jonge Oasen.

BOERDERIJGEREEDSCHAP, bestaande uit ;-1 Bokwagen
met Tuigen kompleet; I Kaapse KAr met Tuigen; 1 Buggy, 2 Dam
SchmpenJ., 2 Ploegen, 1 Wal Blok, 6 Graven, 1 Pik en Koevoet, 2 Zadel»,
1 Blaasbalg, 1 Vis NeL, 1 KruiWligen, 1 Bok Zeil, enz., ene,

ALSOOK 13 Zakken Koren en een Lot Kaf.
H U ISRA.AD, belltaruJde uit :-Ta.fels, Slooien, Ledikanten, Rns~

banken, Klerellkili~n en verder alles wat in een goed gemeubeld huis
l't;evonden kaJ! wor()en.

De Beest-en "i5n alle io uitmuntende konditie eo _t het Kleinvee
aangaat is het onc~g hetzelve op, te vijzelen daar het een welbekend
feit is dat de ovérledene heer Philip !Jus Loots het beste ral sebapee
en bokken aanhield.

Allen dus, diel aanteel Vee wensen te bekomen, behoren Villi deze
gelegenheid gebrulk w.·maken. .. .. '

Rooidam. de pla&1tIder v~rkoplDg, hl mUI" i uur nJdeol van BrIt.-
town en binnen gemakkeli1r:: bereik nn Kopere.

BlISTEEI10BIEIIJ, STELLE.IISCI·
1'., '
D..
De.
Do. -h'

DE Heren KRIGE EN MARKOTTER,'·)leboOrlik ~_lee,,1lI
door de Vrijwilli'ge Likwidateureu van de Victon. Baki~ M•• tJI~~ppiii,
Beperkt, 'Zullen verkopen, Zonder de Min8te B.-eeerve, O~ DE
ZELVE, I

'u ee:r{OBtJBLUlt kán. OV4!.r)tj~a-
verkrijgt. A

U·
n, JJ. D. B~UK~8,

,~ .

..Eig1n,8te.~.~n.C~~on..
, .

lElIIS8EYI ••
. . ". /' \

,." .. t .'S lilt: ~O'DElDII, II 1.1 f101. lOlt EI SWt UI SUl.

Britstown, IJ April 1901.
p.S.-Het ui ",ij .taan Toor

Vendutie te brene toer -verkoping.

a. J. RAATH,
A.PiiLAGER.

enik perilOODVee, 8DL, naar de

~~T 20; K·A;'P.STAD.
tl !lLI!AICJ:1.LIOn,.F._ ....r: .,.MEUBELEft, PIAMO'S EMORGELS.

1- _- ----- ..--'~-- .
BIJ "THt SOUTH AFRICAN MART," Plein Straat 3,

I,aapstad (eie Il~ de grote rode 3 'op de V enstera). De goederea
kunnen gekocht "orden tegen de eigen billike aanbiedingen der koperll.
Beste verpakJringj gewaarborgd. Ov~r 200 Instrumenten Terkocbt -
vele huizen i:emeubileetd .

1. $. F. BORGSTROM:, AfBlager'lJ KolllmÏi.ie A~eaL
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Vet I.uil,
Cookhonee Stati~

16 April1907.

J. M.1:JMUTS,
SekNtaria.

EEN Ondenrijlu. om ender-
wijs in Eage1a eli Hollandll te ge.-
ven, tegen een Salaris 't'1U1L90 per
. plu Pianoforte M~iekgel-

Werbaaaheden te beginnen
met het berepenen ....n de scholen
in Julie 1go7.

KeDDis vu Tonie Sol·fa, Piano-
forte Muaiek en Tekenen een aan
beveling.

A pplikatiea, ou!JerdolII en onder-
vinding meldende, en 't'ergezeld ....n
ko»ieën VaD Certiiibten en Ge-
tUIgschriften, ,tullen ontvangen
worden door de heer T. Canrt.ens,
Bondekuil, P.K. Hopefield, tot lXie
Mei 1907.

GEVRAAGD
VOOR de A3 School te Poortje

West, Murraysburg, een Gecertifi-
ceerde Onderwijzeres:. Salari8 £SO
per jaar met vrije k08t en inwonin~.

Bevoegdheid om Hollanda te
onderwijzen. U:uziek en Naaldwerk
't'ereist. ApplikanleD moeten hun.
ouderd;::..z!:,~even.

Wer eaen te begitmen met
het heropenen van de 8cholen ï..
J olie 1907.
Appli katie., vergezeld 'fan Kopieën

nn Certifikaten en Getuigschriften,
zullen ontvangen worden door de
ondergetekende tot de 23ste Mei
190ï.

J. P. TEATS,
Sekretarie.

HSApril isor,

Raad.Hopefield School
GEVRAAGD
Voor de A3 School,
Januaryskraal, Dist.
Darling.

ALEX. INNES.
Sek.retaria.

llurnJ'sburg,
20.!.pril U07.

GEVRAAGD. Een Geeertificeerde Onderwijzeres,
tegen een SaJart. van £90 per jaar,
plus Pianoforte Muziekgelden.

Werkzaamheden te beginnen met
het heropenen van de Scholen ia
Julie 1907.

Bevoegdheid OIJI Hollands te
onderwijzen een vereiste en kennis
van Tonic Sol-fa en Pianoforte
Muziek een aanbevelinA'.

Logies en inwoning kunnen ver-
kregen worden tegen £36 per jaar.

Applikaties, ouderdom en onder-
vinding opgevende, en vergezeld
van Kopieën van Certif:ikaten en
Getuigschriften, zullen ontvangen
worden door de heer D. van Reenen,
Januaryskraal, P.K. Darling, ~t
de 6de Mei 1907.

1. P. fEATS,
Sekretaris.

EEN Muziek Onderwi,ize:ea iD
't'erband mev de Neethimga Hot
Behool te Utrecht, Natal.

Salaris gewaarborgd £ 120 per
jaar, met verhoging volgen. aantal
leerlingen. Biezonderheden kunnen
..emomen worden van de onder.
getekende.

Werkzaamheden te beginnen in
laet begin van Julie 1907.

A pplikaties moete. ingezonden
worden vóór of op de late Junie
11107.

A. LENS,
Sekretaris, N.H. School,

Utreclat, Natal.
Utrecht, 24 April 1907.
~---------

111 April 190T.
GEVRAAGD

EEN Gecertif:iceerde Onderwij-
zer(es), voor een Private School te
Elandshcuvel voor vijf kinderen.

. Salarie £40 per jaar en vrij logies;
ander half uur van de Klipplaat-
Oudtshoorn Lijn. Kennis van
Hollands en Engels, en Muziek.
Kopieën van Getuigschriften zullen
worden ingewacht tot de Iste Junie
1907 . Werkzaambeden te beginnee
met het volgende kwartaal

J. G. KILIAN,
Elandsheuvel,

P.K. Hsuvelkrsal,
Dist, Steytlerville.

Hopefield School Raad.
GEVRAAGD

Voor de 12 School, Darling.
-.--

EEN Assistente, om hoofdzakelik
Standaards I V en V te onderwijzen,
tegen een Sala.ris van £ 150 per jaar.

Bevoegdheid om Hollands te
onderwijzen vereist en kennis van
Naaldwerk, TonicSol·faenTekenen
(N ieuwe Syllabus) een aanbeveling.

Werkzaamhcden te beginnen met
het heropenen van de Scholen in
Julie 1907.

Applikaties, ouderdom en onder-
vinding meldende, en vergezeld van
Kopieën van Certifikaten en Ge-
tuigscbriften, zullen ontvangen
worden door Dr. G. Nieuwoudt,
Hon. Sekretaris, Scbool Kom.issie,
Darling, tot de 17de Mei 11107.

J. P/"YEATS,
Sekretaris,

UI April 19!)7•

School Raad, Lady Grey.
GEVRAAGD

VOO R de Private Plaats Scbool,
Waterval, nabij Lady Grey, een
Gecertificeerde Onderwijzer of On-
derwijzeres. Werkzllamheden te
aanvaarden met het begin van aan.
•taand kwartaal. Salaris £40
per jaar, vrije kost en inwoning.

4-ppukatiell te worden geadres-
eeerd aan

G. S. CLOETE,
Sekretaris School Raad,

Lady Gre1, A.N.

CRADOCK SCHOOL RAID.
Rocklands Hoge School

voor Meisjes.
2! April 1907. -GE"lRAAGD~chool Raa.d, Lady Grey.

GEVRAAGD
EEN Gecertificeerde Onderwij-

zeres voor de Lagere Standaarde.
Salaris £75 per jaar, met vrije kost
ell . inwoning gedurende school
termij-nea.. Werkzaamheden te
beginnen op de 15de Julie sanst,
ApplikatieII, geadresseerd allJ] Ds.
C. V. NEL, Sekretaris van de
Schoolkommi .. ie, zullen ontvangen
worden tot de 1~d.e Mei aanst,
Gesondheide certifikaat vereist.

OOK,
Een behoorlike bevoegd Gezond-

heids Onderwijzeres om Hygiene,
Drill, Spelen, enz., te onderwijzen.
Sa.lari:s £90 per jaar voor het eerste
~Rar, en, zo zij voldoet, £ 100 per
Jaar vansf bet tweede jaar; met
vrije k08t en inwoning gedurende
school termijnen. Applikanten
moete. 0r.geyen welke andere
vakken ':Jj kunnen OD:lerwijzen.
Gezondheide certifikaat vereist.
Appliketies, gesdreaseerd aan Ds.
C. V. N Elo. Sekretaris van de
Schoelkommissie, zullen ontvangen
woden tot de Sste Junie. Werk-
zaamheden te beginnen op de 7de
Oktober 1907.

P. S. VAN NIEKERK,
Sekretaris.

VOOR de A3 School, Paarde-
fontein, Dist, Aliwal Noord, 12
mijlen van Lady Grey, aan de
Aliwal NOOPd-LadJ' Grey Lijn, een
Gecerlificeerde Onderwijzer of On-
derwijzeres. Werkzaamheden te
aanvaarden bij het begin van aan-
staand Irwar~, Salaris £ 120 per
jaar. De ge~laagde applikant of
applikante de betrekking te aan-
vaarden "voor ten minste één jaar.
Applikatie!! te worden geadrc!!8eerd
aan

Q. S. CLOETE,
. Sekretaris,

Ladj Grey School Raad.
22 April 1907.

GEVRAAGD
- VOOR DE-

Eerste Klas PubUeke Scbool
-TE-

MURRAYSBURG.

EEN Ge~ertificeerdp Onderwij-
eer die de Hooicf-Onderwijr,er be-
hulpzaam kan zijn in de Hogere
Standaards.

J.enDis van Hollande een ver-
eig\e. Tonic Sol·fa en ande.re
,onderwerp'!n een aan beveling.

Applika[jl moet ook bereid wezen
toeZlcht te bouden over Sporu.

Salaris £ 180 p.ll.
Logies verkrijgbaar tegen L4

per maand.
Werkzaamheden te beginnen met

Julie kwartaal
AppliJrntiea de ondergetekende

te bereiken niet later dan f Junie
e.L

Cradock,
24 April 1907.

Malmesbury School Raad.

Weltevreden No. 1, A3 School.

GEVRAAGD voor de bovenge-
noemde School ecn Hoofdonder-
wijzer of Hoofdonderwijzeres.

Applikaties, vergezeld van
kopieën ..an alle Certifikaten en
Getuig!lChriften, en opgave van
ouderdom, zullen o9tvangen wor-
den tot op de 13de Mei 1907, door
de hcer W. D. M&lhcrbe, Pa&rden-
berg, pia Koster en Co., Beneden
Paarl, van wie verdere biazonder-
hedcn kunnen verkregen w~rden.

Sa.lairi8 .f lOO ~r jaar.
Logic. Ylrlmj~be.ar voor £30

per jaar.
Kenni8 van Holland" vereist.
Wel'kzaamheden UI beginnen, in-

dien mOg'elilc, met het Julie
Kwartaal.

H. P. BLOAfERUS,
Sekretarili School Raad..

}rf una ysburg,
12 April 1907.

TE KOOP-GEOKKULEERDE en Onge-
okkuleerde Limoen-, N aartje-, en
Zllurlimoen :BoJnen.
Mooi. Sterb Bomen geokraIeer.i

op, een snelgroeiende en gesonde
'WOrtel, dit! spoedig dragen zullen.

C. A. v. D. MERWE,
Bethel, L. Paarl

Malmesbury,
16 April 1'07.

BENODIGD
EEN Blanke Onderwieee)

't'oor de BareDdIkraal A3 SC
Grondige bnni. ....n Hollanda

eD Engel. wordt 't'el'8iat. Muziek
eeD aanbe ..eliDg.

Salaril Lloo P.L Logi. 't'er-
krijgbur tegen £24 POL

Werkza.amheden te begiDJl'eD mel
he\ Julie KwanuL

ApplikaUee met afaehrifteD na
get~hriften ea cerUfibten no
bekwaamheid met. melcling 't'an
ouderdom en tegeDwoordige betrek-
king de ondergetekende te bereiken
't'66r 11 Mei, 1007. I

Certi6kaat 'raD goed sedelik
gedrag wordt ook 't'8rWlChL
no..engenoemde achool illgelepn

1i mijl van BarendUraal Biding.
J. S. vu DaRWALT,.

VoorL School Kom..,
P:K. Barendlkraal Siciing,_

Middelburg, K.K.

IONTAGU SCHOOLRllD.
B:!nNODIGD

EEN Onderwijzer of Onderwij-
zeres voor de A 1 School te Mon-
tagu, om onderwijs te r't'en vol.
genII het Hoger Schoo 8yltee.:ll
(Vak oederwija) tot Matrikulatie.
Applikanten kunnen melden welke
vakken zij zouden verkiE'Selt.

Salaris £ 180 p.a. WerbUIII-
beden te beginnen .met hei Julie
kwartaal, indien mogelik.

Applikatie. met Certifikaten en
Getuigachriften te worden gezon-
den BAIl de heer D. S. du Toit,
Sekretaris der School Kommiuie,
niet later dan de 20ste Mei e.k., en
melding maken van de ouderdom
der applikaoten.

N. J. ACKERMANlf,
Selu. Schoolraad.

Onderwijzer Benodigd.
VOOR de C.N.O. School te

Me ppel (dist, Ermelo). Salaris
£120 p.a. Vrije woning; 2 Slacht
schapen in de maand, meel en
~roenten voor een perso01I, en ook
zal voor wasllen en strijken voor
een persoon gezorgd wordeD.

Moet gematrikuleerd of derde
klWl onderwijzers examen ~edUII
hebben. Moet onderwijzen in En-
gelB, Hollands, Zallgkunat.

Applikatiet inl!8waeht tot 14
Mei; school dadelik na aa.naae te
beginnea.
W. P. STEENK.UIP, ".D.M.

BI» 46, Ermelo,
23 April 1907.

\

Orgelist Benodigd.
IN de N. G. Gemeente, Lady-

brand. Orgel wordt nu opgezet.
Getuigschriften van goed g~,
Lidmaatschap. en bekwaamheId
vereist. Applikanten moeten zeg.
gen waarvoor zij die betrekking
willen aanvaarden. A.pplikatiën
ingowacht tot 10 Mei 1907.

P. S. VAN HEERDEN,
V.D.M.

Ladybrand,
24 April 1907.

School Raad,' Carnarvon.
AppIIkatiII voor OnderwiJzen.

APPLIKAT[ES, vergezeld VaD
k.opieën van Certifika.ten en Ge-
tuigachriften V1Idl goed zedelik ge-
drag, zullen worden ingewacht
door de ondergetekende tot de
17de Mei, 1907, voor de volgende
Scholen in 't distrikt.

(L) Gecertificeerde Onderwij,..er
voor de VanWijksvlei A3 Scheel,

SaJa.ris £120 per jaar.
'(2) Gecertificeerde Onderwijzer

voor de Breeklrierie A3 School.
SaJ&ri.a L60 per jaar en vrije

logies.
(3~ ~~ceerde Onderwijzer

voor de Heynsvlakte A3 School.
Sala.ria .t60 per jaar en vrij

logies.
(4) Gecerlificeerde Onderwijze-

res voor de School te Gannapan.
Salaris £BO per jaar en vrij

logies. Muziek en Handwerk ab-
soluut noodzakelik in dit geval.

Werkzaamheden te beginnen
altt " JWieKwartaaJ..

1'. HERHOLDT,
Sekretaria.

Kantoor van de Schoolraad,
Carnarvon,

13 April 1907.

Van RhynsdorpSchooi Raad.
OIDEnLlZ[JESS£1 BEiODI18.

APPLlK.A.TIES 't'oor de be-
trekking voo Onderwijzeres TOOr.
onde~oemde Scholen zullen dOOl"
de ondergetekende worden inge-
wacht tot de 31m Kei e.k., n.l. :-

V tedendal A3, BaJariS L60 p. J.
Kfiphoek A3, Salari. L60 P. ~.
Klipwater P.B, 8alaria .£50 P-l'
A pplikantea, die hun OnderwiJ-

zen e.umen bebben' ~ sullen.
~rechtigd zij. op mj foP. en
IDwolling beneveo. boftD£eDl.lde
Salar.i.-ell.

op lafi,
P • .A.. VAN ZIJL,

Sen. i.lal. Raad.
Van Rhynsdorp,

li Aprill~7.
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V AItATUl,tElf voor twee ene~
gieke Relltgen voor Buiten i

Dtatrtkt6n. ,

.. A.J'ency KI\DJ.I'8r ,"
Postbus 42, Xaapstad.

BONUS "·JAAR.

LY ·JV ,AN
HOOfPYN. ILAPELOOSliYD. INDIG&Sn.
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DE$eec!zam;J SJiUJ.
OOIsoa eli _...k fan dees b.tf08 k.. ale "C!Jto..-m ee dj ~.,,,,,d••• ,'d"~ foll.l di Of ... e ~
lillr'itel. }, .. I nes 'n nuw Inen~ f~l na 'n paar dO-.~ {.. Il Beecbam' Pillt_ Hulle neem .hlmJ
alle ODluifubyd llit dl 5)'5t~f!m wee. maak di 1Lt,,·sf.t'"rterlnK belt.r, tltneet hoofpyn. eo

GEEF STELI ...IG FERLIG'TING
in all~ ,efalle fan Gala,tighyd. FentoPP\DI. ladÏluli. ~~

tG Lewer Kwale. ).~
LIL \lit,tekend~ resultate ... t deor dl f,rhnliN fil" tlH:C':ham', "nl feft1TC .. maak dat ~
bulle di Iertroue .... t bull. genlll..wel waard is. Hulle i~ bboBd« aD. beIMI_ di kw~le lt.'
{au Irouo fan .11. lr«ftyd_ Hullo 0", duisende ~.ht!lp, eG beo .... UlboteIiD« Do,hg. ).!101
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C. H. GROVIJ.
Sekrot.ria.

ne"o
Petrolene Gas Generators. Constipatie "u

Jilalr;s.
4u1rt.
pilei.
Zelfs
« eel
uur'
Zon I
Rocld
bijna
want
h&bb<
prodt
mag
lijken

De "(

:n... lUB.E VERGF.zELLEN-DE KW A-
LIilN VEJWWI.JNEN VOOR

BÏLE JmANB.

Petrelene Gu geeft de goedkoopste, meest IIChittereBde en 't'eiligsu
verlichtings en verwarmings vermogen die ooit aan hei publiek aange-
boden werd.

Het apparaat is antomatie", werkt zonder gera&ll en is ~oedkoop
in inStallatIe. Geen toezicht is nodig. Gewone Gas benodigdheden
worden gebruikt. Het gas is niet ontplofbaar en ill vrij van gevaar
voor de gezondheid. Er is geen ophopi~g van het gas, dat slechta ge-
produceerd wordt als het wordt verbruikt, Dadelik nadat de laatate
't'lam uitgedoofd is, houdt de wer~ VaD het apparaat automatiee op.
De Generator neemt weinig ruimte ID. . Het systeem ill door Verzeke·
rings Maatllchappijen goedgekeurd. De Generator kan in gebouweD
opgezet worden zonder enige uitwerking op verzekeringen.

Het ia het beste en goedkbo~ stelsel voor kook- en 't'6l'Warmings
doeleinden.

Een komplete Inlltallatie kan gezien worden &all het kanieor, Burg
Straat 44.

De Petrolene Gill! Generator werd de bOOgBte (gouden medaille]
prij. toegekend op.de Internetionale Tentoonstelling te M.il.an, 1906.
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BURGSTRAAT 44, KAAPSTAD.
.AGENTEN GEVRAAGD

MOFFAT, HUTCHIIS
.
\

EN'CO ..

EH 'Werk
vaa a .

INVOERDERS VAN 'De .,

MEUBELEN T .. t
ten
.unThe 'Springboks' gov,
kp-r
Ma.
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k ..r
110--
dra
"el
dr.
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- "OOK-

I_la." JU" t_, 1.11·7.
Vol. illll8tra.tiea 'WJI.IIrbij het

..... portret van het ..........
dat iD Engeland genomen ÏB.
Sa.men~teld door F. N&Ulle
Pigg9tt. Sport Editeur 't'&D de
Daily Tekgraph, en een .om-
plete opgaaf der voorstellingen
T&n het spa.n bevattende, de
terugkeer Daar Zuid Afrika
em., ea de herrieDe 't'oorachri.f-
bm van het spel,

'De '

SCHOLEN, en., enz.

Let op het volgende :~
"Het Orgel is llangekome~ en

_taat reeds in onze Kerk. Het heeft
't'olkomen 't'oldoening gegeven. Ik
kan zeggen, dat de Kerk Banken,
Nac1ltmaala Tafel Stoel en het
O~l ·un uw .firma ontboden, een
blijvend getuigschrift I.ijn ten gun-
ste 't'an .w irma.

- VOOK-

ran, Scbl81 In '.oruller ,1'l'Ilk, """I.
·Prij. 3/6, in .L.innen.be.nd ; vrij

per 'Post, 4/-
Verkrijg'b.ar bij alle Boelrha.ndti_.

UI1'O·1t'rIHll:

W•. _DA.sbN la ZOONS,

-OOI...,.

Stalen ZolderingIft.

.~~I:IUl'.

Bua489. KA.A.PST A.D.
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Vet Kuil,
Cookhol186 StatiOD,

16 April 1907.

J • .M. SMUTS,
Silietaria.

r '
!GEVBAAGD

__ 'de Armen lehool, H·.n· .'~IlD"
RondekuIl, dlat. Hopefield' IÓbrilf_

EEN Oaderwijl~ om ender-
wij. in EngelJ eD HoJlaDda te ger
ven, tegen een SaJariJ ftD .£90~'
jaar, plu Pianoforie M_ieqeJ.-
deD. '. .

Werbaaaheden te beginnen
met het heropeneD 1;au de ICholen I BENODIG' D'
in Julie 1~7 • .,

KeDDi. Vali Toni. Sol·fa, Piano- EEN Blanke OndenriQ,et)
forte Mtaiek en Tekenen een Aan voorde Bareoc1tkraal A3 SC
bevelin«. .. Grondige kennis no Holland.

App 'kati~ oucJerdom en onder- en EngeD wordt vereiJL' Muziek
ViDdiilg lIleMende, en "erge28Id nn een aanbeveling. .
kO'pieën . van CertiJikaten en Ge- Salaris .£100 p.a. LOgieI nr-
tUlglChriften, .iullen ontvangen kri' bur tegen ,£2.
worden door de heer T. Caretens, \f baamhed ~~ met
Ro':ldekuil, P.K. Hopefield, &ot fide het /le K~
MeI 1907. 4fplikMiea m~ ,.atachnfteo no

J. P. YEATS,. geto1glChriften eD certiftbten vau
SekretanL bekftamheid met JIleldiq van

ouderdom en tegenwoordige lietrek-

H-o-p-eft-e-ld-,-S-ch-oo-l--Raa-d.=t~M~~rr80~ende te bereike~
Certifikaat 't'U goed sedelik

gedl-'&g wordt ook 't'8rWacht.GEVRAA GD Bo"engenoemde IChooi ilgelegen
1i mijl "au Barendakraal Siding.

J. S. vu J?BB WALT,
Voor&. School Kom.,.

P.K. Barendakraal Siciing,
Middelburg, K.K.

EEN Gecertificeerde On'denrij-
zerea voor de Lagere Stan<iaard8.
Salaris £75 per jaar, met vrije kost
en .~woning gedurende school
temllJnell. Werkza&mheden te
beginnen op de lSde Julie aa.nst.
Applikatie., geadresaeerd aan Ds.
C. V. NEL, Sekretaris van de
Schoolkommi ... ie, zullen ontvangen
worden tot de Ude Mei aanst. APPLI KAT [ES, vergezeld van
Gezondheid. certifik.aat vereist. kopieën V&Il Certifilmten en Ge-

00K, tuigschriften V1I.D goed zedelik ge-
Een behoorlike bevoegd Gezond- drag, zullen worden ingewacht

heida Onderwijzeres om Hygiene, door de ondergetekende tot de
Drill, Spelen, enz., te onderwijzen. lide Mei, 1907, voor de volgende
Salaris £ gO per jaar voor het eer.te Scholen in 't diatrikt.
~aar, ell, zo zij voldoet, £ I00 per ( 1) Gecerti1iceerde Onderwijzer
Jaar Tanaf het t"eede jaar; met voor de Van Wijksvlei A3 Sch~l.
mj. kOllt en in"oning gedurende Salaris £120 per jaa.r.
L!Chool termijnen. Applikanten ,(2) Gecertificeerde Onderwijzer
moete. 0r.guen welke andere voor de Breekkierie A3 School.
nkken Elj kunnen onierwijzen. Rala.· £60 .
Gezondheid!! certifikaat ve.reist. • na . per Jaa.r en vrijelogies.
A ppliJr;atiea, geadresseerd aan Ds. (3) Gecertificeerde OnderWijzer
C. V. NEl., Sekre.taris van de voor de Heynsvla.kte A3 School.
Schoolkoll;lmissie, zullen ontvangen sa.laria £60 per jaa.r en vrij
"orden tot de Bste Junie. Werk- logies.
zaamlleden te beginnen op de 7de (4) ~ertificeerde Onderwiize-
Oktober1907. - .. -.res voor de School te G1mnapan.

P. S. VAN NIEKERK, Salaris £80 per jaar en vrij
Sekretari.. logies. Muziek en Handwerk ab-

Cradock, lolunt noodzakelik in dit geval.
24 A pri I 19b 7. Werkz8.&mheden te beginnen

aat " J alia Kwarl&a.l.
:r. HERHOLDT,

Sekretaris.
Kantoor van de Schoolraad,

Carna"on,
13 Aprill907.

noeGm~~R~t!tDe;:,r ~~:~d~~ VanRhynsdorpSchooiRaad.
wijzer of Hoofdonderwijzeres.

Applikaties, vergezeld 1'8n
kopie~n "an alle Certifikaten en

en opgave van APPLIKATlES Toor de he-
, zullen ontvangen wor- kkin 0

den tot ; de 13de Mei 190.7, door tre g van nderwijzere. "oor ,de
d h D M T\. ..• ondergenoemde Scholen zullen door
e eer . . alherbe, raaroen:' d d ._'- d rd .

berg, p!a Koster en Co., Beneden e on ergeWJLen e wo en mge-
Paarl, van wie verdere biezonder- wacht tot de 31tte }lei e.k., n.l :-
heden kunnen Terkregen worden. Vredendal Al, 8a1ari.s .£60 p. ~.

Salaris .tlOO ~r jaar. Kliphoek A3, Salari • .£60 p. ~.
L06-ries nrkrij:baar voor .£30 Klipwater P.B, Salarisb. O.£nd

50p •.~.
pell' aar Applikauten, die un ennJ-

: . . !en'eumenhebben'afgel~luUen
ennUI TM Holland!! verC18t. btigd" ..' ló.li

Werkzaamheden 141beginnen, in- ~rec. = op vnj ogtal ea
dien mo:elik, met bet Julie s~ vena boftDgQl.lde
K~ •

-

GEVRAAGD
VOOR de A3 School te Poortje

West, MiJrTalsburg, een Gecertifi-
ceerde Onderwijzeres. Salaris .£80
per jaar met vrije kost en inwon~.

Bevoegdheid om Hollsnds te
onderwijzen. }iuziek en Naa.1dwerk
"ereisi. Applikantea moetea hun
ouderd:a~!\even.

Wer enen te beginnen met
bet heropenen van de Bcholen ia
Julie 1907.
Applikatie .. Tergezeld Tan K0r.ieën

"an Certifikaten en Getuigschriften,
zullen ontvangen worden door de
ondergetekende tot de 238ie Mei
190i.

18 Aprill90'.

ALEX. INNES.
Sekretaria. Voor de A3 School,

Januaryskraal, Disf.
Darling.

11urraj sburg,
20Aprillt07.

GEVRAAGD. Een Geeertifieeerde Onderwijzeres,
tegen een Salari. un £90 per jaar,
plus Pianoforte Muziekgelden.

Werkzaamheden te beginnen met
het heropenen Tan de Scholen ill
Julie 1907.

BeToegdheid om Hollands te
onderwijzen een Tereiste en kennis
nn Tonic Sol-fa en Pianoforte
Muziek een aaubeveling.

Logies en inwoning kunnen ver-
kregen worden tegen £36 per jaar.

A pplikatie8, ouderdom en onder-
vinding opgevende, en vergezeld
van Kopieën van Certifikaien en
Getuigschriften, zullen ontvangen
worden door de beer D. van &eenen,
JanuaryskraaI, P.K. Darling, kit
de 6de Mei 1907.

J. P. TEATS,
Sekretaris.

EEN Muziek Onderwijze:-ee i.
"erband me. de Neethliogs Hof
School te Utrecht, Natal.

Salaria gewaarborgd £ 120 per
jaar, met verhoging volgen. aantal
leerlingen. Biezonderheden kunnen
"emOIllen worden van de onder-
getekende.

W erlrzaamheden te beginnen in
]aet begin van Julie 1907.

A pplikaties moete. ingezonden
worden vóór of op de 11!te Junie
IgQ7.

A. LENS,
Sekretaris, N. H. Schoo~

Utreelt t, Natal.
Utrecht, 24 April 1907.
---iS"'" --- - ----~

GEVRAAGD
U April 190f.

EEN Gecertifioeerde Onderwij-
zer(es), voor een Private Scbool te
,Elandsbeuvel voor vijf kinderen.
Salaris £40 per jaar en vrij 199ies;
ander half uur van de Klipplaat-
Oudtshoorn Lijn. Kennis van
Hollands en Engell\, en Muziek.
Kopieën van Gcluigschriften zullen
worden ing'.lwa. :ht tot de Iste Junie
1907. Werlu8.8mheden te beginnen
met het volgenle kwartaal

J. G. KI LI A.N,
Eland ...heuve~

P.K. Heuvelkraal,
Dist. Steytlenille.

Hopefield School Raad.
GEVRAAGD

Voor de 12 School, Darling,
EEN Assistente, om hoofdzakelik
Standaards IV en V te onderwijz'3ll,
tegen een Salaris van £ 150 per jaar.

Bevoegdheid om Hollands te
onderwijzen vereist en kenni8 van
Naaldwerk, Tonic Sol-faen Tekenen
(Nieuwe SyllabuB) een aanbeTeling.

Werkzaamheden te begj.nnen met
het heropenen van de Scholen in
Julie 1907.

A pplikaties, ouderdom en onder-
vinding meldende, en vergezeld van
Kopi.eën van Certifiltaten en Ge-
tuigsdrrirten, zullen ontvangen
worden door Dr. G. Nieuwoudt,
Hon. Sekretaris, School Kom_issie,
Darling, tot de 17de Mei 11107.

J. P. YEATS,
Sekretaris.

School Raad, Lady Grey.
GEVRAAGD

VOOR de Private Plaats School,
Waterval, nabij Lady Grey, een
Gecerti6ceerde underwijzer of On-
derwijzeres. Werkzaamheden te
aanvaarden met bet begin van aan-
ltaand kwartaaL Salaris £40
per jaar, vrije kost en inwoning.

~ pplikatiea te worden geadres-
teerd aan

1~ April 19()7.

CRADOCK SCHOOL RAlD.
G. S. CLOETE,

Sekretaris Scb'Xll Raad, Rocklands Hoge School
Lady Grey, A.N. voor Meisjes.

2! April 1007. -
~chooI Raad, Lady Grey,

GEVRAAGD

GE'lRAAGD

VOOR de A3 School, Paarde-
fontein, DiaL Ali wal Noord, 12
mijlen van Lady Grey, aan de
Aliwal Noord-Lady Grey Lijn, een
Gecertificeerde Onderwijzer of On-
derwijzeres. Werkzaamheden te
aanvaarden bij het begin van aan-
staand kwartaal Salaris £ 120 per
jaa.r. De ge~laagde applikant of
applikante de betrekking te aan-
vaarden 'voor ten minste ,;én jaar.
Applikaties te worden geadresseerd
Aan

G. S. CLOETE,
Sekretaris,

L:ldy Grey School Raad.
22 April 1907.

GEVRAAGD
- l"OORDE-

Eerste Klas Publieke School
- TE r

MURRAYSBURG.

EEN Gecertificeerd!' Onderwij-
zer die de Hoofd-Onderwijzer be-
bulpzaam kan zijn In de Hogere
Standaards.

Jlennis van Hollands een ver-
eisw. Tonic Sol-fn en andere
onderwer~n een aaDbeveli~.

Appli.katJt moet ook bereid wezen
toezIcht te houden over Sport ..

Salari. £ 180 p,.a.
Logi.es verkrIjgbaar tegen .£A

per maand.
Werkzaamheden te beginnen met

Julie kwartaal
Applikaties de ondergetekende

te bereiken niet later dan , Junie
e.k.

Malmesbury School Raad.
Weltevreden No. 1, A3 School.

H. P. BLOMERUS,
Selaetarii School Raad.

Jdurra ysburg,
!2 April 1907.

TE KOOP-GEOKKU LEERDE en Onge-
okkuleerde Limoen-, Naartje-, en
Znurlimoen Bomen.
Mooi. Sterke Bomen geokhUeer.i

op . een .nelgroeiende en gesond.e
wortel, die spoedig dragen zullen.

C. A. 'If. D. MERWE,
Bethe1, L. Paarl

Malmesbury ,
16 Aprilltt7.

LOUIS D. pm,-uR,
SeJuetaN,

: RicbmODd &hool Bud.
Ric~m.Jld,
~9 Aprif 1107.

IOlfTAGU SCHOOLRIID.
B:!lliODIGD

EEN Onderwijzer of Onderwij-
zeres voor de A 1 School te Mon-
tagu, om onderwijs te geTen vol-
gens het Ho~r School Syltee.n
(Vak onderwiJs) tot Matrikulatie.
Applikanten !runnen melden welke
vakken zij sonden l"erkit'Se"

Salaris £ 180 p.a. W erbaaua-
heden te beginnen .met het Julie
kwartaal, indien mogelik.

Applikatid met Certifikaten en
GetUigschriften te worden gezon-
den aan de heer D. S. du Toit,
Sekretari8 der School KOIllDliWe,
niet later dau de 20ste Mei e.k., en
melding maken van de onderdom
der applikllDten.

N. J. ACKERMANl',
, Selu. Schoolraad.

Onderwijzer Benodigd.
VOOR de C.N.O. School te

Meppel (dillt. Ermelo). Salaris
£1!0 p.a. Vrije woning; 2 Slacbt
schapen in de maand, meel en
~oenten Toor een persooD, en ook
zal voor WIl!8en en I!trijken l"oor
een perIOOn gezorgd wordeD.

Moet gematrikuleerd of derde
klSA onderwijzen eXAmen ~edaan
hebben. Moet onderwijzen in En-
gels, Hollands, Zaagkunat.

Applikatiea in~wacht &ot 14
Mei; school dadelik na aa.name te
beginne ••
W. P. STEENKAMP, ".D.M.

BUI 46, Ermelo,
23 April H107.

Orgelist Benodigd.
IN de N. G. Gemeente, Lady-

brand. Orgel wordt nu opgezet.
Getuigschriften Tan goed g~,
Li,lmaatschap, en bekwaamheId
vereist. Applikanten moeten zeg-
g~n waahoor zij die betrekking
willen aannarden. Applikatiën
ingewacht tot 10 Mei 1907.

P. S. VAN HEERDEN,
V.D.M.

Ladybrand,
24 April 1901.

School Raad, CarnarYOn.
Appllkatln voor OnderwiJzen.

DID£IIUZ£I£SS£I 1£1001•••

op Iut,
P. 4,. VA.N ZIJL,

Salu. idI. .Rud.
Van Rhynsdorp,
li Apri11~7.. '

Mulacii!iIe . . .-d
~"~~,

·btj,de ~,,'TaD UII8'
_toOnde.,' De' al~ IlegI!DtilIC
i"'ten en 1Iitp~ w~

3;:===::=:;::::=~~::::;:;;:==:::=::::=:;'1tills ~ 'qie .bii .~ -tul tekort:rOOf bet j!Iar lOO1-19CJ! ftCl
£968 le. tW. -.nt>ooade. '
'Knm :n;·";er ~ek IIObool.-:Er

besloten ÓIII deIZe -.Jc oever te
staan. ~ de OJ1t~ ~.
elpndoml! akten T&n de '~enkeJ',
hoot H.1II'!"i8oIl.
ome ~bUe ~~~e~D ~

r.on va.n bet <iepartement, te bnnen ge- 1nird PIMt
vende de goedkeuring Y&II. e'I.(I, WlnOIIk -..r t.",- ~_Wil ._ ~..l..-':MIl' ~
T8D de ,raad'OIIl een. ~ning ft.b ..• ,o·._.. . Tall <II> ~ - , .., ........ 'J

ven
....... -

..£200 '1'OO1'/'W opriclJten nil een Vf!I'- [owmore gehoadea ~ Wil- raad. " lat. beW • .I.
Iplu.tltlMulol' dwotgebouw. De bmmilsie lo_ore, op~ndetdag. 18 .lprli 1001. ~.~ non ~·h~ or. d. .~
"fPOrte«de, CJa.t het aodél' pilan, Tegen~: ~ M.bertTD! eD te SIDl~ GIll ~.~ 'lOOit OII~nn.t
voorgelegd &or het ~t • ..._ h.mm I. W. J'~ ])i. lI'enuTa, Sn7- -~. hll1l1' - 1UJ1l lICboolkamer,
h6J! werd llOOIIKekeurd. ' en er W!l!rd be- 1IlAIl, S~, . le lWu.· Wa.Ua ~, ~ ~ ~.
sloten om bun handelwï iD de _ SteydIom. I. . Een ~ - de heer lt. J".van <ho
ming dilal'ftn goed te k::.eD ' De voonit~ r;,:pende <te ~1U!g W8BtJUll!l8D, W~ re 1000M werd

V~I'<l door.de he'll' HP. Mor- met geheeL ~ ·tlCAuJen. w~ duna ~i ~ ter bennnl!:~. Ver-
gm én ~deerd dbor Eerw. lIIOr- gel'ezen en ~ " _ ~ werd. k lIgutaANl. MD -~. j'i.a.uda,
timer, "t. tenden ~ .wien WOl'- ~ .~ ~.~ eeOD brief, ÓDWU- Trab, .. , haar April.nkaIltill Ider tilt
den, die dO' ~ nMlt lattv- dlm 12 .gee Yan de ~~bW, meldeo- II_e.a •..
uui des middafP!, op de 22ete de.er, de, ~ de h~ DB. A!lber,trn, B. Z. Esa briéf ftII de bet- M~Mtoll ..
moeten M"aen, en. dAt het -r.k TOl- S~" li. jM. le Boux, K. J.~. 8Ch.oo1 te Hot.tentbta am~ ....era {
komen voltooid moet zi' voor de 7de llerbst, W. F.,HOOlen8, G.W. Mup .cblb de raad '-loot. dlWUV ....
Jun.ie proximo, en ~ dat Irenni... stem en D: ~. H. (Jodner .sttig ,en itDD- .,i-t.beBl~ naifat de .6ekret&n!o dioe
ge:tin!!lBn ~den sullen worden ... 11 der oppoelti~ ~ werden .to. I~ heb~' t ,u rapport gedaan ml
nJ de pLaa.t.seJ.ike timmerlieden en. VAD. bet iromitq& in. TOI'ban.d met de Wil- Ee \nel ,L il J .
tra.l<toun, en OOIt kopie _n do certif:i- 10WlDOl'e A2 ~. n - u6 -- " 'N&I re WiJ-
kAt.on, ,aan <lJ b8l'en Gebrs .. 'Ma;D~d Er.'erd be$lote1l dat de eerste ver- lo~~~~l, 1O'8I'd ~ het
Witdler, O. van Rooyen en L.. A. W gadering Tan ~et komi~ g~O!Uden. 5CF:~br~téeTer;e-~ .. . .... ~
Áa.ngenomen. . W'OI'dm op Vr,-jdag, 26 April. 's mid- D. ft,n QII.""-JUf ~-

Er werd bet;Iot.en (lID de ,,-arde!'(! ~ ~ om 2 uur in het butoor 'Van' die ~, vragende om ~ 1!ChOq~!,
ha:ndel3ng =n de 'mak iii handen TUI l'Ud. , ~ Tep&reMD, w""", Jl.Il&T. """.-
de kommiMie te laton blijVlen op 'l'(J()1'lltel,van de ~ StegmILDll daar tAl worden gekozen ilCbooIkOlDJtea

E:astford ReOOoL':_De Iromm;Mie ráp- geoJekdndl>e1'd aool' do heer Strydom: ~ VOOf'.~ '. •
pon-rde. dat Plntbosch ~n werd werd hetself~ komitee belast met bet •ue ~.retAlr.. .......nl' gelast uit. ~ vm-
alA de m_t cen.trale ljggmg. Besloten beheer ,,-an de' WiUoWDlore annescbool. chtn,t""elke ~s IR die. ,,-erech:tllendt
dat de ligJI;in!Zmil goedgekeUrd W'OI'den IJetoprichten van een school te llCbD:ten ~ ..lg.aJn. d I.' ~
en d:..t. het besti>&nde gebouw gebuurd JWttentotsrlvier wer<! .gelaten in ban- se.. - ge ast . .
r.aJ worden tegAJl :C6 per 'jaar, op de den _n het. ~best.uur run de nad. ~ oJJ,d_"jIJ om een Yeroore -
voor .. aa.rde, dat Mt ve1'J!1'OOten in een F.en brief vah bet depn.rt,ement re VI&- king Tan. ~ te vnge.n, en het ~
behoorli'ke staAt VJln Tep!ll"ll.tU! gehracll.t dermuispoort o!chool werd gele...en .en de e~ te 1r.IJZ8I1. d&t de n.ad. wet mot Sl]n
eal W{l~.J1, en verder dat de verhuur- J'II.Bd besloot ..,n A3 scbool diaAr op -:en bin ~) md_ het gelei
dor de omlierwijzer UI) logeren, indien richten, met .j.en -.Juis valt £106 voor A~ v~ 4' lub het A.- ...

veJ't>ist tegen .....:4 per jaar. Do verdere oen li!:ecert.ifie~ ondenrijr.eTes, m.. IS wer ge ...,...
'beIt.and.,lillg V",n de mak werd in ban. dien het dep. ~wfUig il!, ZOItls door in- ~ DU:: de d~~~ dede"'Woll:
den .....n de lromlllime gelaten. • spektenr Freeman aanbevokn. IUWI de toe:I:aAgrue wer ·aan .....

De semtaris werd gelast OlD aanzoek ra.ad oon toel~ te geve.n van £63.per 10wqlOl'e a.nnMCb.OOI,.ell Verlaren &in.eT
te doen. hiJ bet departement voor .. jaar voor gen~mde echool. A3 echoot .
toek~DlDg, en da kie5beem. bte te ver. Het dep. vEirkdaMde rioh. ge....Uig per. op 'VOOrstel 'f'IU) de heer W8ttA. go:-
ac_>ekonbm ,,-oort te '~ met bet. ver- brief 0lIl in JPjekere gevallen, WAAr het lronooerd ac-- de heer l. W. Fm-r91!",-
n-en _n een ~omml.Mie. noodmkelik isi speciale toelagen te ~ ~ de. raad ~ aan 01!.den. die ""e:;

Woodland. A8 school.-Brief gelezen nm aan A8 ~olen. ol meer kinderen Jn de Willowmore A~
VBn bet. ~iI'tement in _twoord op F..en brief v-+.n het dep. 'II'erd geI.ellen, ecbool hebben, eeD &!'",tag VIUl .10 pct.
een .1ppllkatle voor een assistent ondt',r. de raad. ~' nde oodenoek te. dOell op !rqn lIChool. gelden te geven, ~tt gOJ, dt

cl "'1W7• dle bericht, dnt het verzool< nu n8&l',~..ek:ere in 'OeCband met de ook. VOOI' bet afgelopen n.llrtaal.
t: ~ niet toegestaa on warde.' F..endrrurht !!CDoo , die vooI'f!Plllleb r.ijn op 'VOOrstel n.n de h<>er Stegm&lln,
::: Besloten da.t de zaak daarom onbebeerd vóór ~ ovemke nn die school mt !M (l:'l!Nirooóoor~ door de heer Watts. werd

~ za.] b.lijven. 1!ek:retAris werld gelut JIaI) het dep. te de ~tar18 gelast de Ic~raad " tel" Mm06Cbool Knul~bosch.-Be&lot.en schrijTen, dat: de nad zich niet met die ~ een Btuk grond gratia a.an."*.... = dat 00 ookret.a.ri. weder schrijnm ml, ll:Il&k bn imll>1ien, daAl' het ~a.lren sdloolrud te geven TOOr het boowe:D
OS N do &ekret,.a,ns van de schoolkommissie ·iAvoor da.t d~ schpal door de raad werd "'lUI Ell'n JIlChoolgebomr.

verwipnde naar de resolutie, bij de overgenomen. i op versoek V'IIIl <il beer L ,Wo 'P'ernó-
~ c la.at6te V'8ll!i'lderi!Ji1;.van de mad gepne-. F.en brief Taal het dep,. weigeTende 8dw~~ ~ pT. ~ ~,
:_ seerd, met bet.l'eIr~ tot de reluming gednrondie ih~ lopende financiële jaar' ~t-'. n . DIIi. ~""I"'--
~_ :- v4!r"chnldi~d aM de heren Jota e.n 01;>. enige ~ te tt'We.n ter 'f'erboging te ,",",ll.de·l'6n Ln een .IJJ lIOhtOOl op de-
.,: 'ti W,ttednft A2 oohool.-'Bri« gelezeD VIl,Jl sa1aris1iel1, werd gelezen en ter be- r.el!,d:;. 8Cbeb~ ah d.- ~~~d' !!<!hool.g :; ,,-a.n het onderwijs dep .. r.lMin de be- ""'ring ~t. . u;,," "",en nn - ~nlden tn --
.... noeDlmg vun mej. Quest a.ls add:it.i.onele Een bri« van de heer Oamie in ",nt- ~nd ;:t~e Tet'!!Cb.i&nde ~oJ~,
:E' z assl8tent-onderwljzeres wordt goedge- woord lip eeiI' schrijven "MI .de mad, '~d. I:Jnorge-Domen, ,wer ru.'-
-:: 0 Jrourd. werd' llll&I' het, 8Cbool\:~tee venrer.en-. g ~ I .
~ Z Voorgesteld door de loeer 'Morg.a eD Een brief +an de heer EYI'e in Mt- ... IYt v~~.n.g werd g aten met git-

Z geselroudeerd .door oorw. Mortimer, d.. ...oord <lp ~ IIOhrijven 'VlI.D de raad ' .
1&1 ""n som, £lj Diet ~ bvvengaande en Diet werd ~eze,n !ID teF. • be~a.ring laato!t. C. R GROn..
_, ",óór de SOete JtIDJe _nst:aa.nde behaa.!.. In vetb&nd llnet het trans .' ..., SekretM1&.

te ,,:-orden, zal toegekend wlJf'den om de ~n8tuk gron1i te WIUU . ",pporteer-
lwdige fiCbos»tmeubelen te klopen Aan· de <le. heer St;egmanD, dat; er,.nog niets
ge1tl'men. a&D ~ +a, maar diB,t hij in On.dcr.

OdcJ., Plaata ~I.-~ ver- handehng la ~et de heer V05100 daAr-
.1Af!; \"an de bijwtmingltbeambte werd omtrent. .'...... .7- !l:el"ze-u, en er werd bMlotell., dU een op vool'!ltel y8m <le beer 8tegma'll.n.

..-.... IS "hlpstu. rilllJ1ll AdrlS: II 'DI II"," bapsta. som, .£5 niet te boven gIUollde. met gesetron~:door de heer _rd
vóór CJ., OOste Jume lIIIIdlataande betaaJd be!lJote.n om :bet dep. om een ' ,
~ wordon, ml ~end worden V(JOl' £LOO met te boven gIIande, te T'tage.n,
bet doel om 00 nodige bijToegingen te ten einde de!'lIlOdi~ venr.nderi.ngen in
maken. het Witlrop ,;HtO'olgebou'll' te "Ilken.

Leeu ...bosch nrmeschooL-Brief gel&- Do llekretaris werd pst .....0 men-.
ZOn van het, departement, beriohteud.e, Lamprecht. onderwijreres te Wi·tkop, te
aat de a'pphka.t.ïe voor een yerboogde oohrijven, dat de mad ~ig ill ~
toek<>nning bij lwt satm;" van dl> pril). te .nemen om het I6Choolgnbouw te> ver-
Clpaa.l voor 'bet ogenblik niet ka.n too- groten, WI1AI1la zij weeT aansoek doen
gl'l'tm.n worOOQ;. ka.n om een ,4..slstent.

Briel geldeD ·van bet depart.enront i 'De 8tl:kretaris werd ook gelast de IrT.
Antwoo~~ op ve~ om een a,.,.istent J.AJnpl'OOht ui vragcm otn eon ,PlAn van
onderwlJ"..er. beriehtenoo, dn.t ooze niet bet gebouw fl)Q}S het nu dllATst.&t met
kan ~ekend 'II'Orden gedtl!l'eDoo het lo- de voor~teIde Te1'I\.D'derin~D.
pen~ flDtlDciéle jtI.a.r. op voorstel vali 00 ,boor l. W. 'P'elTei·

B~f gelezen vnn de principanl on- ra, ~esekondeerd ,loor de b.oor SD)'1Dlln,
derw1yzer, de raad in kennis steHenoo -:-erdI OOslot~ die 'heer Pettit t'.ijn MI,...

't'8rwarming8 lIIet de ~t"nd van opvoedi.Dgl! sn'ken I'l& te betaJf!ID en eon anoore .mdenri~-
in die,... bunrt. '. r.et' ,,-oor die scbbol M.Il te I!!teilen. Dit

Besloten &.t een !!Om, £3 niêt te bo- wem geIa~ iD Mn den TII.J] de TOOJ"IÏt-,
ven gaande, n;et vóór de 3();te .J ,mie ter en de ""Ja,
te woTden betaald, ml ~end .far. )fen be&loqt eRn Hjst van nitataande
den om de n~ materialen te !ropen, schuld te dQ Prooc: KTMl ter in~
en da.t 00 sek:reta-ris ge!1\Bt zal worden ring te ,,-.mrijzen naar het o1oowe
om to sehrijven, de ontvangst Tan bo- scboolkomitejl, da.t ~ ...w worden.
veng»uoemde brief erkennende, en de- Een 'briel T'&Il <'te heer p, H. Smith re
sympa.tbie V1lJl de ;-aM nitdrukh-noo. nieuwe ondetwi}TJet werd gelezen en

Voor volledige biezonderheden gelieve men aanzoek te doen bij de Brief 1!"1eoroDvn.n het OOP,.in antwoord ter bewaring ~Iaa~.~e" JeMie M.
enige Agenten voor Zuid Afrika : op verscheidene rekwisities voo!' school· Oampbel 'OI'e'I1d tijdelik . keurd.rWo

boeken, en~., w",,"';" geJlleld wordt dat onderwijzere$ ~ die Kli ' tein AS

VOM DORP SHARFSCHEER &C de fanru.en nit.gl'put w"ren vpor het t&- school. . -

, 0., !\"R:':'~=a!·~~it~lberoek be- an!:rw=e~:~~i~~ ~ ::

BURGS
nt lo 44 K - ",mbte word ~ezen met betrekkin~ tot gen oon .wa~. van £4ó pel' j&Al':

T&AA T , AAPSTAD. de m_><t OtJn tmle pllillUl voor bet op- De Mkret"'!"'~ ~d ~Mt. de bnef ftn
nck""'" TIUJe<>n IdIoui in plrtatl! V&ll de. hoor C .. J, R. Strydom te Buffelsfo!i-
H,omlrr"",l, MIddelburg en Kr"",ibosch teln no.al' he~ dep. te Jl9Dden.
1Vlu"Tin 8hrivinhnm als' de moost O(lntrtlll~ Mej. P. J~ Loots ",erd alii onderwi.ic
IJ¥,II;lOJl; aaltoovok>n w<m}. "eli"" te Makjau ....k:u,;1door het dep. goed-

Be,.lot<>n dat do bijwon.inw<ooa-mbte gekeurd, i
verder oncJ.<.,noek ""I instenen. De 'VUlgenfl,Eo·pr. boerescbolen _r~_n

Armf\SCholen "('..ounn" en Mil.,l.. ood.- door het dep<, good~'CkellJ'd,: Rietfontein.
De applokaties door deZA swol ..n om M'oddelmead; &OH'''aJ, 7..oetcndalliVtei,
nndE-r de Jrontil'ole ,-all d", rood g'1'laatst iBl,nuwlwp. !
tE.. worrl~n, w~rden I\I\ngen.omen en de .Het dep. 1<fllurde de O1'erna.me nn do --- .-
blJ1'OIu~gII be",mhte werd ver7",<,.ht bm WlbpoO'rt sct;.ool door de nad pd. , -.
b.et no<hge onderreek tO te stellen.' H.et aM? boid Vlln het dep. om -e<!I1 ~

Wittedrift. __A2 sohool._:_Re.k"';sitiM laag VlIdl .£48 met £8 ..oo:r logies te ge-
VOOT""boolboeken en ma.teriakn voor· ven Mu de :Nnhoogte school,. mits dat
!flegd, bet ("('u A3 sobool gemlUlkt word". werd

Voor~l'Steld door de hoor Tbt'lSell en Mllgenome.n ',en de sen. Wt>rd 1tl'll\6t-D
~ekondOOrd door d.. boor MOTgan, dat het dep,. te iV1'9.'It"D de vt>randenn& TAD
de BchoolJrornmlssi .. de b.teJCeD en1l., zai 1 Janu.,ne lfJ07 goed te kenrl'n. Th S
~t.;lJon al. voorheen, AJl"W"Dnmen. De rck_l/"g vo.n dl! ,hoor G. S. Nol, e '.' pringboks'

l!R.n petitie Wf'n:1 "elezen van de h...", 'Voor £B a.,: Ild., werd ~~eketJ'd. =============
Z"eli .. en and.,..en, d., rnBil w.n.oekende De cirlruhi.ir" brisf _n Gr·aaff-R,e-inf'tKOB'SVDT ~ ILEV, KERKEN, om oon scbool te Portland to sticltteD. werd tritW'llll6id tet de voJ{l:enile V<IT1!;lt-

.lll\ .8. l' Besloten dat de schooloo7.<lO>kberunbto @J'lD:g. ,
het nodige onooT7A>ekml dO<'Den ll!Ml op voonme! """n do 'hoor Stegmann,
de mad ral rapportertm op de ...oIgen- geselro]ldeerd door de heer le Ro1lJ,
de vergadering. werd <kl "e~truis, de hoor C H, Orov"

Besloten dat voortaan de vergaderin~ als wTki('~iógsbef!mbte IIill'Ilg'!!"'teld om
V'3n de ra.&d ~~boud ..n ltal worden "p de 8choolkumitees t..., kie1Je.n voor do veT-
Zaterdn~ voor t hOllden V:lo.n d.. J!l' ....one 6Chollende AS scholen tegen een beloning
maandel ik... veTgMoringen .van de 'mn £1 ]g, rooT elke schooL
n.fdelin~ra.'ld, te 10 our v.m .. en dat de De S{',kreta;ri.,; werd .gelast ... n de hr.
.choolbe7.ock boaJnbte ....rr.ocht ZAJ wor. =n der Spuy, Rietfontein, te schTi:j'rnn

D'OHERTY ORGELS, den om wda,nig .. vergaderiDge» bij te dat d,e raad .njn ~ 7ia.I Ot'er_m'en.....onen, dnd ..lik nu de ilL..... ktie.
_ VOOR _ Ovl.rtMkken holAD1'- - Yoorgesteld Het \'ermek va;n de Mer mn Eck

door de hoor Mn'W'n en gBSelrondee!rd R&lsoo:g Kuil, voor een PT, pl. school:
'1", Scblll In '.al'bller .,.rulk, door de heer McFarl8JIe, dat applikatie we."d met, toogestwm, daa.r mjnondie1--

bIJ h..t departe~,errt. gemaakt 1'.a.lwnr. WlF_es niet bevoegd is.
den, om een additionele O\"ertrokken Een apJ>liJmtie vltn de heer Nortje
b"IIUJRV.1.U.j!500, Aangenomen. l'OOr OOI) A'S schoo.1 te Good Hope ",erd

Kruisrivier ..cllooL-lkief geleun ""'n &!I.lIgeDomeD. '
<1... hoor Smit, d.i.. de 1roop vnn' 000,,- .De aa.nstél.jing V'an de hoor Vineen~

Uw Kor_n ..... t1. lalonl •• ".'"0'.' maten", ...1 s:a:nbood. Piell<l.&Tah onderwijzeT .van de K.raai.
.uldlpte .n_....krl19.n BeitJot'ln, dat do: bijwunings OOAlnbte ri'V1K>rschool. wEfl"ti" 17oedgekenrd.

____________ ollderzoeilc zal instellen ltetreHendo de De rolgena., Telum'L~en 'll"Brdenpd.
W.I. .Sf .... I, 48 .n 50 KAAPS7 AD. WaArde ervan, eu clien:lA;nga.a.ndeZaJ ge.kenrd en de ePlcretari~ werd gelMt fie, mpyxm.eren., te beWpn,_ 1.odm hij geld genoeg ba.d: Will DAWSlo.. 1____________________________ UTtef ~e!ezen mn {l~ heer :Wm. Julian V~ cl &ndt de VimGTS en 00.,' £2 12:... '_.' IV 1ft OONS,

v:a.n Krnisva.lley, "0JlrI'Il gev-ra.ap;d wor·tit 6d. 'Het K:uroo Nl_Wll", .£4 &.. P. M. aa:JOa:."y.
....amneer de voorgestel.de meuWe ~ v. Noorden (r..:H. Ma-ttOOws F..<t.) £13 Bus 489,
groopend z:a!1""'«don. ' &.I. 6d. H. E.!Gibaon, £16 3s. M.

De .."krewis werd gehv;t te aDtwoor- De rud ~1oot dat de kindlmm -.n ~~~~:;~;:~~~~~~~
den,. cliat do r:t.Bil zal t.mcllten het ,ge- men ..M. M_:_~. te Witkop en, TboI!. -
bou,. zo ~ mottelik te .-oItooi~:. DorfiIing te Kfw.1e Alloon de .~len al- M A RT'. N 'a

WooclJa.ndcs As odbool. - Rekwisitie daar Immum !OOJTonen alII mw saboIie-
voor uieuwe .s.chooloonk:en. enz., en het ren en die vlm de heren .l. A. ~ APIO ",'
rnpport mn <hl bijwoningsbe&mbte werd pers en P .... ow Vuuren te VledeTm~ . L lt STEE L
ge}.,zen. tegen ~&1ve prijs. .

Be&Io.ten dat oon oom van £5 Diat te De volgetl~ ealUIOOken. 'Werlloen- 'IT J PILLS
bo\-en gunde, en IIMt vóó:r 00 3Ot!tA de plaa_liJaj 1lChool!r0in."- TOOI', ~ OO)P; ~1Wr. ·
Juf¥.i.e aan~t:Lande te betalen, ...oor dit port Terwered: M, Fe~ en J. P. ... "-
dool '~nkcrnd wordt. Marx te Een.4roob:t - P .. Jo-"-~,·."'" ~ - .. a.me 1-

~ , ~U ~."U- I!ti~---.......PIn.
8choolg.-Jdl-n.-Bwélten d,at de 156krl'- . _. • j .:: - - .. uip o.p.

t&ris!!en \'rul nlle sciJo1en bekend ~ op 'rOO!'ReI .....n de heer 8t.egJDalm, Ut· - ~~ - .... ...........
maakt ZM "'ord n, oot de n.a..rtaalse treae'k.ondeerd:1door de heer Snyman,:be, t":::'::...t .. alk ~ -.. ~
staat van IiChoolg,e1den gekoJ1.elrteerd, sloot dl. raa4 rek;p- dnakwork &aD d'~ A. ~ IrTUI.,~ •• __ ..... ~
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VAKATUREN voor twee ener-
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Doe a.a.nzoek :
".Agency Manager,"
Postbus 42, kaapstad..
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Ijl uits-1f!kf'od..: resaltlte wat drUT dl r.rh-",ik bn 8M!c:.bam', PHIs CerbTI h maak dat m
blllle di fenrolle w.t buUe renlil ....",! waard il_ '\lull.e II! bisooder an t. befall .. di kwale A"!
b ... (TOUO (an ~U. Inltyd, Hulle boot duisende ._lp, ell he< ....... beIo1loc nodig, J,.Y

Woi'd o'.ral ferkolf In DooIlIs. pry. 1/11 (511pille, an 1,9 (Uil pllle)_ ~.
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GEEF S'l'ELJ~IG FERLXGTING
in alle geb.Ue ran GlI.la,lighyd. FeratoPP\IlI. IDdi,esti,

til tewer Kwale.

Petrolene Gas Generators.

. Pe~len~ Gu gee~ de goedkoops~ m~!!t schitterende en veiligste
verlichtingl en verwarmmgs V'ermogen die OOit aan het publiek aange-
boden werd.

Het apparaat is automatics, werkt zonder geraas en ill ~oedkoop
in in.stallat.ie.. Geen toezicht is nodig. Gewone Gall benodigdheden
worden gebruikt. Het gas i. niet ontplofbaar en ia vrij van gevaar
voor de gezondheid. Er is geen opboping van het gas, dat slechu ge·
produceerd wordt ala het wordt verbl-uikt.. Dadelik nadat de laatste
vlam uitgedoofd is, houdt de wer~ van het apparaat automaties op.
J?e Generator nee~t weinig ruimte In. . Het Bysteem il door Verzeke-
nogs .Maatechappijen goedgekeurd. De Generator kan in gebouweD
opgezet worden zODder enige nitwerking op verzekeringen.

Het is het be8te en goedk:oof8k Btelsel voor kook- en
doeleinden.

Een komplete Initallatie kan gezien worden au het kanteor Burg
Straat 44. '

.. De Petrolene Gil! Genera~r werd de hoogste (gouden medaille)
priJ' toegekend oPlde Internationale Te~nstelling te Milaan, 1906.

AGE MTEM GEVRAAGD

MOFFAT, HUTCHIIS
INVOERDERS VAN

MEUBELEN
- "OOR-

SCHOLEN, em., enz.
Wij ontvang&! voortdurend Ge- vouw ITOEUN, K.IIIK ZlTPLAATIU.

tuigschriften betreffende de kwali- 1Cll00LLElIDIAAII, "I., "I.
teÏt..va.n ons werk.

Let op het volgende., :-
"Hei Orgel is I48ngekomen en

staat reeds in onze Kerk. Het heeft
volkomen "oldoening gegeven. Ik
kao zeggen, dat de Kerk Banken,
~achtmaala Tafel Stoel en het
Orgel "au uw firma ontboden, een
blijvend getuigschrift rijn ten gun-
lite van .w inna..
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_Onve1"lll1derd In Kwaliteit.

VOLLE BEWICHT ZONDERDIlSLAB

De .. lllustl'"ated London
N.,ws:" zegt :

"Hed~n Yt"'n.ukt:.tren d. ~e
fabrlekt:'n eli lt,u,s::.U'~iJIU·ll .. an ei ..
lh=watt..., Th"", ,\faaL...·happij.
&perkt, lt"" .\t}W C~ t'lll 'Lowt...-,_·
Uld 1ll4.)(lel·f,d)f'htkeJl .."ill Uf~a.IH-
aatlt.', van Ju 1a.aL'il(j ell ~to
methoJt!l1l Y.311 fabrikanten, ,~r-
pakkln~ ton di:!tClbuLI." byg""u,,",
"o!UlUa~L hu z.a...ken Jr\Jvende op
"rot..., !'Jchaal- uaH btrt. puh!J~k. l'f4U

"\J(JrraaJ Jer tIJU~t:..t>. ~llflg.t4;i

t.h.'eeu ya.n 11Id,U:::ItUl (A'ylotl, Lt-gen
pnJ7..tW, w~ik.t. ,..., t'rkrJJi!.btWf ol ot-
lvn voo!' aJlt.\ klu ........, I1. van Jt) ......t.Mïnl~

J.a..sUt1 III B.,Itl,TavLa Wt Jtt uaai...'\tt'T
III !kllln»1 {'r...,n. D... "rkoop-
bill ers , th:'l pakkallH>r'i, Ja ..lJe deo-
partofileU t~~tl lalt"l Il U·l...'i te .~U·
aten UY"r, f'lIl j)t·t publh'''k. lf..' t'~r-
.,ke-ren, (lat ~.I/ .... ,,·a.tt6'ij Thue lU

t'olruaalLlti kUII.jlll~ eU leg~ bd-
L.k.e pnJ7.ofl ~~.ld.,erJ wordt."

De" Onl')oker" zegt :
HE.r 1:-. !J!t"t-.; l.ljfHLu:ht~ ltl de

.Maz.aVl,att •.~, Tht~t j·wc.. fIJn~t.e pro-"u.k~ ."" (.;"yloll. },,,Lw,,lk. o'or d..
galHde wcr,"(d ,·~rl.ondt·1l wordt.
ZeU~ terWijl ¥fIJ .'\Chn)vt'ln, worot.
sr ren !l.iulH 'of7.~PIIJIUg t4t'lÁ)Qdell

n..aAr ht·f.. lJOrJ W..laf de Opk.uu.\cnde
Zon haar ~tT:,I~n ",Tt-rpL u,,~'r J"
H.c>ekl6.'i, ronJI.~lu d~i \yoruld. tut
hlJfill ha.ar oorsprollkuld ..o pl ~.
.nnt de mt1tho<.1t."11 'V"'-D Maza t.t.eu
he'otwn 0011 ,.,..Jun4ol ni"ug...l ge·
proJ\I('t"Prd I Jllt hot I.11tKhtreLlJ~er~
mn~ ~1t·hb.t~Il, !Haar zeker ~eu'1I gtr
liJken."

De" Graphic" zegt:
"Dt'> arl·hl"'~',·'11 'f".tn ue Ya..za ... t..tee

M.aa.t. ......hupP'J. ht"t VOOr1HlJt,mst.e

Thne-Ull'4!;U1.IJ" van de ~~·m"(J()r·
dJf!c l"'l'IIW, ..;tpll Jc t)OTt-'lllollln~ea
1':l1l l ....:!'ti ;..';~ht.:oel Hl de .iCh.a..t1uw.
O ... -rai c""11 pt,pul.air ~ljnde .. in
r,al.~IIt'll, hl Il Iwnlau (i!-..e b~T6Uhlll-
~n, k:llJlh 1'1\ '("()tt~P.·,.·· Iwefl
Mo al.:lW~ltt.~~, Ilpt h ..~~:-.tf' punt Tan
CiilJtffinntA:'ndl.lf'iJ ~:a.ha.ald, ,," Je
,enna..arde JI,Jarn, dl'+·. 1iIJ draau,t,
kAn l..und ...r vn~~ r",11 tP1!pnspTe--
kln~. 09'('r htft gt'lh,le V~nl~dQ
KOllinknjk. ~Il In ~h·t GN'Jttl'T' lint,..
tJl,IIJt., d..at bUlt.'I} o9'(\f ~ lil(t.
~4:.".,.ttRof"rd Vfllrdt·n. aLw. t"'t.HI bt--WJ1"
't'.~n do reU7.o !!Ot a ppt"n , UlO iD li.,
la.aw,r~ JIH~n W"nom~'!l zIjn in de
""UOrtin.gHI1.l! .,...111 tbf'lt\.

" Black and White ., zegt:
"00 'ft'rl.alllt,illlL!; tt' T'o .... .ltr HIll,

oI"or d" .\bmwatt"" ~nat.",hAPPll
hl)6€'n~('br<u.:bt, i.~looPT In bat mpon-
....llk .. belan~. H"t iS ~"""akkeLk
du uorzakeu tA lJt'1('rijpon ....... lkl'l d.
n.u~m fall ~ a,7.•.a wa t tt"'" tnt ~Il
bTlI ...elik.e -:.preuk \!,.~rna.akt hnbtwn.
nlt-.t allt:'p.f1 in b ...t Vereolgue
K')n1nkrlJk. maar ouk: In Am~lka,
du K"llIuifloëoll. ~n bijna (.Ii. dt...,l ".0
d+1 t",,~ ..'haafdt· _.·rt",ld."

De ' Sketch .. zegt :
"De ~~ .... Cro ...,'-! fabn("-M.:~n. Dm-

"'I\Uelld", y J~4r w.·ru.... ,jjn nu)'(If\I-
I,~n y,Ul lJl'ht, n·intHwl. ~()(~i~ Y4.ltn-
.d,l-lld ..-n <111t" Wolt hot oo....t~ du
1l;1~/Allltlbt'ld... ~l.aJ\trt.r;;elell re,rT..-6-
~"r1, !)tl1d.~t d~... \i _l7.AWatt('f} Thf"oe
M,\ar '( happIJ tt·n \'"0;1... het fóit
~,k •.nt, dat ~f-.'II OIf1f'itn t .... ):!Toot

'"n 7.IJTI Oil.' 1"·rfpkU' r;ll1't'",rhOlJ, "
~,,*- •• I nl, f1J11I" kw:dllr>lt In f~ll
dr.lflk. 1.0.1.1 .. t ht:''1~ t.- VI~r,.,nkf'r.~T1.
... ~Ik" 1.' d., JlIt'1, .....;,t n~dlnni\.lp wl'(,,\(h,..
dr.Ill\;;: "n dil I!.ruvl ..tn hehot·ft .. "oor
",lln k}a.~ ....'H 'J)f' vrPIJ~d{-~ d"r
(.LHtI~. d•.! ..-rl.·lIdpl d ....r mOlh'm.1ak.
.t.·r ....

. Il ....t .... ·~·hrJl!k V:\IJ thf ....• I ... nu ';0

~f'11()1. dol!., ,)Jil !.....'Il w",.II-M·k,'IHI\. Ijlt·
t!rljk ....;rl~ T" '.!phrlllk,·I1 ... r l)ok V8n

la.'! j·:Il).!,H]'-(' l"y,'n .!1'7.A·~d k'H' WO!-

!lHn, ddt ,'I \.!.~'II .lIl,I.·ft. drank
(bn thl ...., I.... t'!! Ilt' Mn7..<4W':ttlf\\·
M.\at ....·h~lppiJ hMtr pillff'tl")'. I"""

\

De " Bystander" zegt:
Efl t(WIl .'11 fl'l1 h...'\.,ur olldt"r·

n~'1!\IIIl!~f'Irt· ...q I:!:.t~h(lnrd hl.·bbt··I1. ""~Jl
tll't "rJonUt' ,lHllt.d W'f\fklii~d4'n, tilt:.'

'-IJ .·mploy .....·r1. V;tfl J .. Illt~ .......tn"kt-
h"I,1 W':II'1.r(lv,·r .1... \1 ;l7..-lWlltr....,.. \!;Iat·

1!;.t'~\'q)P!) d •• vl'rk,)o()p van tllf,*, l1it-
~r rnkr, 111o\t .dl\.'+'11 in Brittany ...
lil I "ar .IIOk" III :\Ill.·nka, ,laskt~1I WIJ

'...,1\ vU'lIt ".tn 111"", ..1.* .. 1.)1,lo\.,,)ill~.\'

MAZAWATTEE
THEE.

Vraag om IIAZAWATTEE.
Ein maximum Kwaliteit,
En een minimum Pril',

(V&II de berep Joha p....erio ol 00.)

Port Bliabeth. 26 April.,19O'1.
Strnieverea.-De markl wu dese week

wederom g~ "oorsien no een°tamelik
gemiddelde, IOI'w1Dg. Mededinging Wal!
,..,..r .terr voor aUe aopra' kwaliteiten,
Witte, Wijfj.., Zwarte en Vale, Staarten
eD Sp.dooM, eo buitengewooe prijzeu
_rden betaald. Voor gewooe partijen
achter wu er in de toon van de markt
gebrek aan veruou wen, en d. prijleD
waren eom. _r onregelmatig, dit ....
het meetlte te 'merken in de ontkleurd.
partijen, Uit de hand .. erd 'n beperkte
hoeveelheid besigheid gedaan, doch bet
ver!wpen gaAt moeilik, daar de kopers
weinig neiging aan de dag leggen de bog"
prijzen op de mar rt betaald te volgen, De
tegenwoordige hoge atandaard nn prijzen
i.geheel te .. ij ten aan de buitengewone
vraag van Amerik.a, welke \'raag te eniger
tijd kan .fnemen, Londenee berichten
luiden dat de prijzen gevaarlil' hoog zijn
en dat de handel in Enl1;el&lldseen lopende
prijzen waarborgt Wij wamlen daarom
boeren aau te be"eleo hun plukaeIe zo
spoedtg mogelik te ve.rsenden, ten einde
alle voordeel ujt de hoge prijzen van taDs
te trekken Voorradou hier nu gehonden
r.ijn zeer zwa.ar en de .oor de markt inge
schreven hoeveel beid is zo groot dat in
IChrijvingen heden gedaan eerst over 4
...eken aan de beurt komen, De tota'e
boeveelheid deze week op de publieke
m....kt verko.:ht bedroeg £13,126 9L Id.,
en woog 4,~7 Ib1l,10 ons,

:Wij notenD .. YOlaeodA ale marlrtr

Per lb.
£ I. tt£ L d.

Pri.na, extra sup,
" Goed tot 15 0 0

Iel1lte witte •.• Il 0 0
Tweed" " 7 10 0
Derde " ••• 3 0 0
Wijfj~ geL/grijs Il 0 0

" eerste ..• 8 10 0
tweede... Ii 0 0
derde ". 2 10 0

" grijze .•• 4 10 0
Fancy". 6 10 0
Bt.art,eren,

witte .,. 1 10 0
Bt •• r t v e r e n ,

lichte
Staart veren1 gekt

en donker ••• 0 II 0
Zwarte lAng 3 0 0

"middeIm".. 1 s 0
" kort 0 10 0
"lOhra&I '" 0 1 0
" vi"" .,. 0 6 0

V.ue, lang ••• 1 10 0
middelm. ••• 0 12 6
kort '0 2 6
IIChraal 0 0 6

o 6 0
1 15 0
o 10 0
o 0 3

,,20 0 0
15 0 0
11 0 0

" 7 0 0
16 0 0
11 0 0
8 .) 0
4 0 0
1\ 0 0
9 0 0

3 Ir. 0

II 0 " S 0 0

" 1 2 6
5 10 0
2 10 0
1 " 0o 1 0
1 II 0
• 0 0
1 0 0
o 6 0
o 1 0
1 á 0
li 0 0
2 10 0
o 2 li

vlo.
SpadonaJI, licht •.•

" donket •••
Knikentj .... ereil

Wol.-De Antwerp"" nilingen haddeR
deze week plaat_ en prijzen worden geno·
teerd op l.I. lAger .oor ~eriDos, Onze
markt blijft flink, doch in de open markt
werd gedurende de week .Iechts .eo be
perkte boeveelheid omgezet, onze verkopin·
I~en van 800 halen waren daarbij de voor·
ïflaam81e. Op de publieke lII&rk.t vaD
gilt.reo werd een grote hoeveelheid aange·
boden eo prijzen onder~ingen geen ver·
anderin((. Dl! Loodense "eilingen worden
op a.s. Diosd ..g geopeod, doch men ver'
wacht algemeen dat de prijzen weinig
ver.nderiog ..uilen tonen,

Wij noteren ru, "olgend. all ... rkt
prijzeu .oor;-

20
18
16. "
1&

Bbeeo.......ntU, extra roper" ••
snperieDJ'
gOM tot Inper

... inf., en a1echt
'etwol, Inp, lange goede
conditie gruveld, .peei.ue
!mi!"",le .. ,

Dito. dito, dit"
Dito, Karoo...
Dito, jpmengd ..e1d •••
f' etwol, liellt, mnder font,
middelmatig gr ... veld .,

Dito, Karoo...
Dito. kort, Karoe •••
Vetwel, lioht, bntiel, kort,
Karoo

VetwoJ, kort, fontief !ID

alecbt
Vetwol, grof en gekleo.rd .••
Gew_n, grof en gekt .,.
BaAOeto ".twol. kort
Vrij.taat gralveld ..etwol,
lang en in goede conditie

Dito· dito dito
Dito: midd, lAng, licht met

weioig footeo •••
Dito, middelm. kort fontiel
eu alecbt •••

Dito, middelm Karen, laag
eo g~" conditie •.•

Ditto, middelm. lang, lioht
eo met min fonten

Dito, middelm. kort, fontief
en alechl •••

9. " 10
8 9
7. ol 8
6t 7

~t ..
sj "
6

~ ..
li
41 "
6j
7 "

7t "
'j "

6

6

6f ..
li

'. lOAngol'llhaM, - Deze markt blijft leer
kalm en weinig werden in de open markt
omgezet; ,eoige .. eioige van Bokj ... van
het Dienwe 8eizoon zijn verkocht tllll'eD
161d. tot 17td" doch geen ~igheid werd
gedaan iD Zomer EeJ"ilten. Op de p.blieke
markt van DID.dag werd eeD grote hoe·
veelheid .,u"eWeD. De markt ..... zee,
a1ap, eO h.et grootate ,edeelte der aaubie-
diogen mOOIIt wegenl gemi8 aan mede,
dingiDg. "'orden ingehouden,

Wij ncrtArea eH TOIgeneH voor:
&kiea, .nperfijn 18 " 18
Bokjetl, .ugemeeo 16 " 17
Bokjea. InperieDnl ••• ••• 14t" 1"

inferieur ••• 14 14
" kort •.. 13 " 13.

Lang bl. O.RK. haar, "operllu 14 Hj
Gem. " haar, gemid. IlOOrt11 " li.
Gem, baar ••, 10 .. 101
Tweede en grijl 8 9
Derde 6 6
Winterbokj ... (.peci&le knip) 0" 14j

" (goede ordinaire) ." 13 " 14
Winterbaar 11 " lli
VeUen, - Wil' verkochten IIChapevelJen

tegen 7td, p"" b, in boode~ i peltIl, 6i<l"
KaaI'M, 21. Od.; ~bad'gae, Gd. efk ;
boh.Uen, 111.. ld.; oo.cbadigd.e, 6id,;
iIJlgoraa, 9id" g.-ilioren, &jd" ~ha'
digd,,! "d, per lb.

Hmdeo.- Wij verkochten zoo gedroogde
ga.e huiden tegen 9d,; h~adigM,
Gd. ; drooggezontene, 7td,; ~hadigd.,
(lld. per lb. ; Mad"t(IUICAlhoiden, 7d.; be·
acuadigde, 6.d. p"r lb.; en derde!lOOrt 3id·

HLreDO- Wij verkochten partijen tegen
5jd ellr,

Tuiniers Almanak.
)DOOR T. J. llOIAMEYR).

MEI.
Dur meo gednrende deze maand op

regen rekenen kan i. Ijet 0 u de ti jd ,.oor
ben. die geen waler hebben om tnin te
maken. Bet i.s bet beBt te planten zodra
de 6tln,te rejren. de grond genoegz.aam nat
~emull:t loebben, daar de pl&nten in Mei
.eel gan .... r groeien dan wanneer de winter
op .ijn koud.t i..

GeduN!nde d,,~ maand p!Ant men van
Kaap. laad winter· salade, opitoko.l,
["",reboneD. rodijM. spinazie en er ...ten.
('jen Irunnen nu 001;: nog ~aid worden;
doch 'oor ",ndere groente800rten ~eb",ikt
men nu uit.lnitend Europ<>1!8zaden. De
!"'lei nn uien planten wordt zeer beTor·
dord door za wat guano te geven. Dat
kan jredaan worden door de !Plano .. men
met bet uad in te hakkeu of in te .pitten,
of later nadat de planten uit de grond zijn,
gedUT.nde een regenbui dunDetje. op de
bedden te stroeien.

De grond nn aardappelen, die in Apnl
geplaot cijn, moet gedurende de:te au.d
ta_n de riJl!n lae geepit worden. Waar
guano gebruikt wordt, moet men loet tu ..
.eo de rijen .trooien, ..oord,.t men d. grond
gmlpiL

De t.inaloteo ",oewn no .cI.oongehoa.
den ...orden om aan loet regenwater een
vrije alioop te geveo, dur te -..eel vllCbt da
pl.Olen doet kwijnen an ".noUen.

•. m,
o 17
1 Il
2 23
3 24
4 24
522

Onder.
,1'- a.
i 21
li 58
7 38
8 22
9 ,
10 0
10 53
11 48
.,.m.
o 4!i
1 4t
2 42

343 _~~~~.:...,_
4 48
!i 63
Op

n,lB.
6 ó9
7 57
9 0
10/7

NaatUilleiilm. "aD ~D Reat. ttl4!J1lllJÏ~!I~i

"it KapGad. ..... ilia' ':;~.:::1;;'~~j''~I~rJJbet ~nil veD MD '08"'11«. . .'.
_ring tol 'b_ ,.. dtT .' 0

~utrie iD Zuid·Afrika, lIOhriift>cle bl:-
P. (Beari P()~);.I.'!tet .. -lIeekb1e4 ua ,
4<:0 Algem_ea l!iédirla!ldlébea DiaaIaJlj. ,
bt>werker. bood " ondeT meer het '!'olgend.&:

Ettelike bondttIeden: (leden van de
Diamanthe .. erkers Boee) hebben mij
weder lIChriJtelik ge..-rugd, wat ik er .....
denk 110 of iii: niet begin terug te jOtoeu
no mijn vroegere meniDg, dat er van
... tiglng der dlamantDijverbeid ia Zuid·
Afrika gee'D Iprue Iran lija,

MijD antwoord ja: n_, ik beD door j1at
telegram IRauter telegram nn Kaap.tad)
booj("oumd niet heIreerd.

WaarolD sou ik er '!'an oprme door
veranderd <ij'u ' Om de stellige toon
........rin het te egram gelteld ia? Maar dat
betekent Diets. Enige maanden geleden,
toeu bet eerste telegraUl van di" aard uit
Jonannesbl.rg gekomen WlUl eo de Direktie
der De Bel'ra MaatllChappij J·ui.t officiëlll
v.r~l,...rd had, d.t. haar .. n e zaak nieta
bekend w.... en dAt zij hoegtmaamd geeu
plauuen in die richting had, kwam een
tweede dépo!Cbenit Jobauneeburg, waarin
met Stoiaijllll8 kalmte werd moegedeeld,
dat de voorbereiden"" 'ma.tregeleo tot
ve.ti~ng der industrie nitateKend verliepen
en de zult ",aldra hur heslag ZOO hijgen.
DaLmaa~L. toen indruk. Id....r het is
gehlelten uiets .I....een oanara (verdicbtllel)
Le '-'ln ge .. ,,~.L Er zijn te JobannEll>burg
bo.geoaamd geeD u.aatregelen geoowan
en de za.a~ ne.f\ hoegenumd geen be81o.g
g~k.r.gen .

Zo zal bet nu in K.aapstad ook wel .. eer
lijn. Door de atelligheid van het telegram
laaI ik mij hoegeDl\ ..md Diet oit het veld
slaan eo ik blijf bij ruijn mening volharden,
dat er g8tl[\ .prake It..u zijn " ..n de vesti
ging der dlamantiudnotrie in Zuid,Afrilla,
tenzij de 1)0 Beer" MaatllChappij bet .. il,
En .... t .t ..at, dat zij dit niet wil, dat zij
geen enkele reden h""ft' om het te willen
en dat lij sau de hele affaire niel dellkt.

Daarmede wil natuurlik niet gezegd tijn,
dat deze of geoe bet niet iD eijn hoofd kan
Ilrijgen ergena in Zuid·A.frilra een diaQWlt·
.lijperijtje te vestigen. Het i. best !DOgelik,
dat iemand, of ""0 groep iemandea, INlk
e sn pog iug gaaL wageD, .Maar dat zon on.
seeD onrust behoeven te baren. Zulk een
liefbebberi j knDnen wij met de grootste
gelijkmoedigbeid unzieD, teozij wij er
geld i" geBtokeD zoudeu hebben.

GETIJTAFEL.

VOOR 'rAFELBAAI, MEL, 1907.
lUJ.lfSV.IUMDlIlIrlfa.Ji.

Laatete Kw" 4 M";, IIeI1lte K•. , 20 Mei,
ll'.4m.o,m, 3'28m. o.m.

Nieo .. e Maan, 12 Volle MUIl, 1I7 Idei,
Y.ei.10·59m, •. m. 4'ISm, n.m.

Hoogwater. lAagwater,
D.TU1II. ..mV.nl. n.m. v.m.

U. ID. u. m, n. m. a.1ll

[> Il 534 11 13 11 46
i) 57 6 23 0 10
6 53 1 25 0 38 \ 9
8 3 8 45 1 44 2 24
9 31 10 18 3 8 3 55

11 l! Il 39 4 40 5 21
o 10 5 ~ó li 24

o 38 1 1 6 50 7 12
1 22 1 42 ? 32 7 '1
:l 0 2 18 8 9 8 i6
2 34 2 50 8 42 8 ~8
:I 6 3 2'.1 9 14 9 30
s 38 3 56 9 47 10 8
4 Il 4 28 10 20 10 36
4 44 [> 2 10 53 11 11
6!O 5 38 11 29 11 48
~ 57 6 18 0 8
6 40 7 4 II 29 0 52
7 a2 8 2 1 18 I' 47
8 37 9 15 2 20 2 56
9 á4 18 3~ 3 35 4 15

Il 13 11 46 4 54 5 30
o 16 6 1 6 29
1 7 1I!i5 7 18
15074081
232 8%'2 8n
3 13 9 :'I 9 U
3 55 Il 45 10 6
4 39 10 28 lO 51
!i2li llUl137
6 14 0 2

1 Woon..dag
2 Donderdag
13 Vrijdag ...
4 Zaterdag .•.
5 Zondag ",
6 Waaotl..g,,,
1 DiDoMg .••
B WoeMdl&j(
9 Dooderdag
10 Yrijdag .•.
Il Zaterdag •••
12 Zonda~ ".
13 Maandag .••
14 Dinsdag ...
15 Woen.dag
16 Dondllrdag
11 Vrijdag .••
18 Zaterdag .••
19 Zondag •••
20 Maan,lag."
21 Dinsdag ...
2:.! Woenodag
23 DOlld(\j'dag
24 Vrijdag." 0 42

7 26 Zaterdag... I 29
7f 26 Zondag .• , 2 11
6t 27 Maan,iag". 2 52

28 DinedÁg •.• 3 34
6f 29 WoeDsdag 4 lT

30 Donderdag II 2
31 Vrijdag ••, 5 411~

4t
12
7t

lD'IIJ .OUDDi(),
De tijd na ll00cw-ter "ij da III.n.

de:r pa"'" laaft .. .ril ,1 __ • k ••
8 beDadoeNad pY..... 'IrVI"i.. .~01'~
7i d. tijd na •oop-ater' i. da Tet.I"-,

bij te ... 11e. _..-- a-teU•n:-
lj P. Nollotll II. tm IAlp Baai O. • ...
6i Bi.mo~ Baai O. 1lm Kowie •••O. "Ja

M~ .. O. '3m O. Londen 0, 311X'
6f Knyma ••• O. 39m p, Natal ••• 1. 71r

Delagoa Bui ... 1. ilm.,
5 Zona en Maans Op- en

Ondergang.
MKL

(Afri.kaaUe tijd-Il nDJ' oaet
wicb.)

van

Zon. Maan.
op

Op, o.der. J'o'der

ti. m. Oude

6 4
6 3
6 2
6 1
6' 0
I) 5'
!i 58
[> 61
!' ~7
~ !i6
6 65

Il. ID.

1 WO<"ooda~
2 Don,Jerdag
3 Vrijdag .••
4 ~terdag
5 Zood.g .. ,
6 Muodag
7 Din..daJt •••
8 Woon"dag
9 DoDderdag
10 Vrijdag
Il Zaterdai

1~ Zondag
13 Maandag
a DiDodag
15 WOeD1Idag

16 DOllderdag
17 Vrijdag
18 Zat>,rdag
19 ZondAg
20 Maando.g .••
21 Dinsdag
2% Woensdag
23 De"derdag
24 Vrijdag
25 Za~rdag
26 Zo[ldag
27 Maandag, ..

itl nilisdag ...
29 W"eo8dA!(
.., D~oderd&«
31 Vnj(lAg

-'

7 ~2
7 23
1 23
7 'l4
7 25
7 iG
7 26
7 27
7 28

... 7 28
7 29

730
7 31
7 31
7 32
7 33
7 34
7 34
1 35
7 36
7 37
7 37
7 38
7 39
7 39
7 40
7 41

5 54
5 63
5 5i!
5 !i2
!i 51
5 !il
5 50
5 49
5 49
5 l8
á 48
5 47
5 47
5 4.
5 ol.
5 45

7 41
7 42
1 42
1 43

RTUDIE IN HOLL.AND -A ..o degenell
die inlichtingen .. enseD betreffende de
8tn~ie aan Nederlandll8 Ho~olen, wor·
den dH.e ko.telOOtlvenrtrektdoor de volg'en·
de kommi88ie voor inlichtingen, IIIImen·
gesteld door de 8tndenten.afdelingen ....n
het Algemeen Nedsrlaodl Verbond: Voor
de RijD Universiteit te u.iden eD "oor
algemene inlichtingen: A, Welcker, H ....rl
.traat ~:I, Leiden; Voor de Gemeetttelillt
Uninl1liteit te Amsterdam: C. M, Kleipool,
Amst,,1 49, Amllterdam; Voor de Vrije
UnivllT1liteit te AITU!terdam: H. R. Woltjer,
Keizel1l1P'3cht 495, Amsterdam; Voorde
Rijk. Univel'l!iteit te Utrecht: A, Lngt
Jan.veld 49, Utrecht; Voor. de 'l'echniet.
Bogeschool te Delft: D. W. vaD DLDl,
Onde Delft 70 Dolft. Men wordt v.nocbt
bricnn te richten aan de eet'8t.genoemd.
teven. venegeo ....oordigeode de lltudentell
afdeling Leiden der N~erlanda Z.ud·
Af.rikUII'" Vel'6lligi.g.

Voor BlafeDM B...t bij Ici~ ia
de a.cM,

Wooda' Gro. Pepermaat Gea~d·
d.I.

Jonge en Groeiende Kinderen

:

is geheel voedsel In den vorm o er ee d om""
door uw jong kind te wór~n verteerd ell
opgenomen. . Mellia's Food is totaal vrij
van stijfsel, en, bereid met koemelk, is het
volmaakte voedsel voor alle groeiende
kinderen .•

/JIt1Iut6' u..me1f WUI1_ ~,,-, __ .. Do VHtlill! r...,. /.~gr ....
~ KUuIn-m· fr-.~_~ ._mjg6anr hi M,IJ...·, F-'

w.. P..U-, L#ritInI, &rW-.

.-'tt ........ • ltIJt, DIl.,.. UOIIt·.............. _ .... ".11_ la ol !
IItnIIIfYIIIIIN.

ol California Syrup of Figs" ia een poeitie.f vertrouwbaar 811

terz.elfder tijd het 1D0000t aangename buismiddel"oor Ventop-
ping, slecht werkende Lever, GtJachtigheid, Indige&tie, Neer·
Itschtigheid, Koo~htigbeid, gebrek un eetlDBt, Boofd·
pijn Iln .lle 800rtgelijke ()llJI'eIIteldbede• .,. brengt spoedig
gezondheid, eetllllt, energie eD een goed. geest terug. ..OeH·
for"ia Syrup of Figs .. is venJterkend en kracht aanbrengeDII..
Het helpt "" endenrt.ellnt eenvoudig de Natu.r; eD haat
~oltateo zijn fleo gezonde regelmaat en bevrijding 'I'aD

~!!!!II.llJ gevaarlike onzui verbeden iu het betitel. Verkrljgbaar bij
Chemiaten en Winkel., in twee grootten.

F,Q .".U .. co,e :s." • __ Hili. ~n. 1l"9,

MilT

OUDI, OOlSPROJnIJD
en WDBLDBDOIIDI V:nsTD-
DIDI KIDDIL 1'oor de LOIGla dat

TU onllll¥J I 1'00r

HOESTEN en' V'ERKOUDHEID.
Voor het eerst in Engeland vel'Tlardigêt en
verkocht in 't jaar 1814, heeft zijn nrkoop

. gaandeweg toegenomen, ten apijte kompetitie
toD namaaksels, totdat het 't meest bekende en
doeltreffendste middel in de wereld geworden is
voor keel- en borstaandoeningen.

rbTidge·
(yng1ónlc .

Wanneer 0 een gen8ll1Diddél wenst te bebben voor ziektea
onletaan door klamlleid of koude, vraag dan om • ...... , ti
en laat n niet teneden .tel~en met e!li.ge plaata"8r1'&IIger e;.
"&11, Dit i. de beate, goedkoop!lte, veiligate en zekent. weg

tot henlteL

H et Buk!le!! en de mei toenemende·..-raag nrbon-
den aan het gebruik daar'fllll in Zuid-Afrika en
ande~e w~relddelen veel aan veranden.g onder-
heVig klimaat, leveren het belte bewij!! van Zijll

poot nut.
'trb'l1IUIr atI al 1 "'1M\111·...

IIapZIj .
l'nlJS DI GROOT BR.ITT,U,iJ&;-
lil~. 2111.tIJ;". lt/, per \"'< ....

. Bereid door W. T. OW •• IDO&. M,.~.I ••,
Apot_. Mull.&nv..... d.

ItOe1'll!aoHJ.

Baleigh .Rijwielen,
----·:0

Zijn ~n waren altijd DE BESTE IN DE'WERELD. Pr1jzo,
~te overeenkomen met teiJers beurs; vanaf ACHT GUINEA'.
Zie onze Rheebuck tegen £7. ~t 1IIttII .

1 • ),

BEZOEKOilS OF SCHRIJF OM KITALOaUS. '

RALEIGHRlJWIELAGENTSCHAP",

BURG STRAAT 20,

KAAPSTAD.

l ..... .c,cIone f!at~ .~
~puld,,~J{~"'lck_'.
. ·LU•• n. ~

(}mu.trllTl,U&D. ~T,u.M •• " wo.pu YJUI !'ft POft' 'I'O"UOll'DU.

DJ U CYCLONE" He~ en OInjheinings 1fd:aa.tschappij,Bpt.,
. . ,

POSTBUS 16IT. BUlTENGRACJtT STRAAT, KAAPSTAD.,

VERKOPING- V~N Railway trom Ce.... '
Road to Cerea..-... ~ ., .

VERKIESUKE -"dNING
'l .;. i:

• • IN W()RCESTER. ~ •
Zonder Reserve·.

NOTICE is hereby given thM
a Meetine ot Ratepayers a.od
Owuen of Property in the DiNi~
of cerea, aB provided in SootiOD t 0

of Act 33 ot 1906, will be held ia
the Town Hall, on S.turday. the
25th dsy of May, IgQ7, a.t" ~
tor \he purpolMl of ~
whether the Owne.J1! of Property"
&l1e laid Divisiooal Area are in
£a..our Q{ guar&IlLNIing aDd I!eCur-
ing lo Gontrnmen\ the paymem ot
\he lUDl of £1,000 p<'r annum for a
term of ten years, commencing 'ai
the eltfiratioo of ODeyear m- the
date 0 \he opening for tratlio ~
\he aid line, wbich InlIll beinc
guanateed to co...er the acmalloel
b1 QoYe1'l1Blt!Dt in the working &Dd
maintaining of the said line,
together wi\h interest at \he rak
of 4 per cent. per UlDUDl OD the
capiial ooet of eooatruetioo ui
equipment of the line. ADd further,
\hat \he statement furnilhed by
.aae Railway DeJ-rtment will be
open to public inapectioa at the
Office of \he Diviaioaal Council,
between \he houra of 10 a.m. a.od
1 p.m. daily, from tbe date o.f \hia
IlOtice ap to and including the date
of the meeting.

And further, that the Meeting.ban be' confiDed lo thOll8 alon.
eDUded lo decide upOD the propoeal
in aecoNance witJa \he ll&id Act.

C. A. HORNE,
chairman of tU

DiYitioDal cotmeil
Ceru, li April IgQ7.

DE ondergetekende .eeft inatruktiee ont...aDgen: YaIl Mej. S. Il.
Baard, die .oornemen. i. YaIl woning te· ftfSnderea. en het derlI te
verlateu, om hei onde"olgende aan de publieke mededinging te onaer-
werpen <lp

ZATERDAG, t 1 DI 1901, te 11 uur v.m..preeles,
Op de p~ts z.lve, R...... .vaat No. e~,

- WORCUTER, -
Haar Landeigeadom, gedeelte VUl Erf 110... Blok K, groot 68

vierkante roeden.
De WOniDg be ...., 7 Kamera, buiten een.groot. Eetverirek, ~

voor akkommodatie Vool" dertig peraoDea, 1f1IAlUD !beleDdeDcf ia een
o..eDvear ee_ bakkerij, tevens een gr-ocn mak TniDgtood. Gelegee
lijnde in het meeat.bewoonde gedeelte nn bet dorp, 9 in een YaIl de
chubte "'rateD, il de PIU" paelaikt IOWel Toor WODmg ala besiglaeida
doeIei.Jldea. .' .

Let op, de YertoplDg 1&1<IUn ~oDder:Inerte.
F. LINDENBERG,

I AnL .....L
Worcater, 2é April 1107.

VastgoodI Vastgoed I Vastgoed I
Publieke Verkoping

T'& S~ag van Ceres.
Wag naar Ceres.lADIES 'lIB {Oist. 8RED~SDORP), :lEliNIS wordt hiermede gap-

ven, da.t een Verpdering ftn It.
iutUtgbetalen eD ~ ....
vutgoed in de Afdeling Ce1W, aM
bePMld in Sektie lJ ftIl Wet SSIn ,... ftIl 1908, gehouden al worde ut
de Stad"", op Zaterdag, de •

~_,_~ '. 1.6. dag ftIl Mei 190'1, te • are
DE ~e~~eD, bebo«~. daartoe geJUt door de E.ukuteur n.m., 't'OOr het doel em vut' te

Teat.mentaire ID de boedel YaIl WIllen SU8Al1U .jM.A.BTil.A.HIlL"'" .tellen of de eigenaren \'ad-
SWUT, aullea publiek doeu 'Rrkopen 0y bo.~.' . plaa"en datum, goed in de gezegde AI~'"
. I •. JIen seker gecleelte 'YaD de paaat. EL~DSKLOOFt ~ "ten gande lijn om te . rgea
mb 338 merge_. 'en te ~ UIl het Goner-
" Il. Eeo seker nuk grond, bekend ab" UITDJK," «root _mb nement de .xn YaD ll,ooo per'3 in~ I ju.r te betalen .oor een tiiclP8rk

Dele twee nukken groad ...orme_ _9 de welbeker.de Zaai- en VaD tien j~ beginnende bif h8t
T eeplaa'" bekeDd ala. 'RI'Strijken ftIl één jaar .....J, de

MANSlU RIYJER. datum n.n het openen 't"OOl' ... •
eD .oer ftIl de gesegde lijn. We1lIIe .

lOm gewaarborgd &ijnde om a. ..
en wwkelike on.kolien door het (}oe..

...ernement in het werk en ender-
houd ftIl de gezegde lijn, teAm_ '
mei de interelt tegen de koen na,:.
4 peroent per jaar op de kapitale
onkoaten van de bouw en toen.-
UIIg ftIl de lijn, te dekbD, -
verder dat de I_t ~ w
Spoorweg Depa.rtement Y8!'IICbaft
ter inzage ftIl het pabliek al1i2:'
~ op h.t_ Ka.ntoor ftIl de Al-
del.iDgBra&d. tuuen de uren ....
10 ure V.DL en 1 uurn.m.~
......., de datum 'f'&D dele ~ .
gmng kJt en inaluitende ae (laf'
4lerVe~ .
Bn verder, dat de n!~

al beperkt zijn alleen tot degeDen
die 't recht hebben oyer hei voor-
at.el • bealuiten, o.-ereenkomatig'
de pugde wet.

C. A. HORn,voorzitter TUl de
Afdelinga .a...I.

cerea, 15 AprillgQ7. ~

Omtrent een anderhalf uur rijdena van het dore-
rade en veelbelovende dorp N.pier, op

. I

WOENSDAG, 29 MEI 1907. te II

Er zij. ook praclltige tekeDi TUl mineralen (~-oper) op deze plu'"
er bestaat aue kaDI dat een rijke kopermijn hier bedekt lia-t.

Yerder UI ook te koop '*:!i:bOden wordeD ~ MIl~ 8chal*
Huisraá& un de boedel behore eo / ..

Vergee\ dua niei d~ verkoping, waat lUIk éeD kana biedt zidt
maar r.elClenaan.

GROENEWOUD en ·DUPRUZ, Af••_ge ....
Vend:u-KantQor, Napier,

27 -'-pril 1107.
jl

AUSTRALIESE
Zuivere lerino Ramme~ en Ooien.

Plaats.. STEAM·PLAINS~"..
''8TJUl( PL..UNS" i. geleg.n nabij DeailiqlliD in ~et Zuidelike RIVBRINA

DI8TIUKT, Nieuw Zaid Walea, Au.tralië, en de Stoeterii werd door de ei~
De u- LBWIS KIDDLE, no Ilelboome, opgericht iD 18'lt.

De kndden zijn beroemd 1'DOI' hu extra grote lioht.men, die grote "Ii_ ~
geetapelru, wol dragen. Rammen zijn reeda naar Zuid Afrika geim~d, 811 IOÏJ.
onder ru, boeren 'I'aIl de Orange Rivier KaIonie, Kaap Kolonie en TruISnaI"enpreid.

Bell onafhankelike Kommi"e, aangeeteld door het Goe1'8memeot '!'aD de Onnje
RiTier Kolonie!..die enige .&11 ru, Kerino Kndden iD de Kaap Kolonie inapekteerd, zag
eoige "steam l'lai~" pimporteerde Rammen, op de plaeta "aD ru, h_ T. T. Boole
open enTapporteerde in April 1906:- --

" 32 Geim'n.,,,!::e" Steam Plain!!,". Nieuw Zuid W aleL
Kudde en, 16 tot 90 maandeo oud, prijs £ lOper stuk,

"Deze Rammen hebben grote lichamen ..oor hun ouderdom.
RamboUlllet ras, I!terke C0D8tit.uti~ en ,alle zijn goed
bedekt met laoge gehekelde wol no QOede kwaliteit.

"Steam Plains wol werd, op de Melbourne Verlropingen,
gedurende Oktober 1905, .-erkocht tot op Il id. per lb.

" De Vellen "aD deze Schapen werden verkocht tegen lOl!. 6d.
. per Yel 0

" Hamels Y&Il deze klas werden te Melbounte op de 18de Julie
1905, tegen 22&.Bd. tot 238. 6d. per &tuk verkocht (rekening
..erkopingen werd aan de kOlDJDiMi~voorgelegd:"

KUDDB RAIlllEN SUIlen aan een gemakkeijk gel~n Spoorweg Station tegtm tIt
per nuk, en OOIEN tegen £4 per &tuk, geleTerd worden, SPECIALE STOETERIJEN
tegeD nriëreDde prijan en achapen kODDen ook bij IChi.kking F.O.B. te 1l.lbovM
efgele1'erd worden.

ALGE.ENE

BOEDEL Eli WEElKl.ER.

liI.ean 1868 iapliiN bij Akte i.. '
Pui __ t, ~•. SI ft. 18111 .

.Toor het Adlll:iniatterea ...... ~
cLa.meu ea Boedela, ... ,~
Admioï.tr.teureu, Voogden ~ "
reD,' Trone. eD .Afleate •. '· .

UPITAA&.
iUIJIYI FOIDI·

Aaanqmt _ ~inre 1lO-.rel ".or acu.- &I. '!'o« vee k.nDen ~ndee

worden aaD

oe heer ESRIEST lOCH KtoOLE,Steam Plains, OeniliquiJl, l.S. lal.
.. ook ...

De hear T. T. HOOLE,Atherstone, Albanie, Kaap Kofonie,
.f

Da henft Gebrtedén CHIAPPIII, Kaapstad.
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41:

*: Wordt Spoedig en
: yend Genezsn,
* **' door Electriciteit, &ooal. *
: voof'tgebracht door miJne:
41: ' *: Ileetrtsche Herenlex, :
41: ** *.. MIJNE HlRCULEX .. zoodanlg il-
41: IDgencht., dat a.. stroam rechtlllnleb ** den oorsprong van de lOekte *
41: oerd wordt.. AI diegecen, die 41:
.. lijdende SI]n aarzelt ruelom mijne 41:
41: op,iw" le VT~D Alle oou.nltatiea il-
41: DJD "'J. Wao neer IPJ nIet self:
: kWlt kom"D, ochrl)fI dan om IDlJD" *
41: laatate boelten over Electrlllcru. be- 41:
41: handeling l1li IUIJne getuigachrifl8rl, *
41: lil) mllen U o~o:tvan~t ..an uw *
41: aam en&dr. 00II toegezonden 41:
41: WOrdeD. ..* 41:41: Schrijft ,peed1fJ ql Mmt .If I ..
41: 41:

: Dr. I. THEO.SlIDEI, :
C U, PUil STWT,wmu. :• *....................

41:
41:..
41:
41:
41:
41:

BIIJ- :
41:
41:

IlftllD'S ZWAVEL"PASTE" DIP

,

Vermengd met goad WMer
la de meest verbeterde 7."'6 ..el DIp
V_ti~d Zloh.~lve ID de Vacb.L
8chnd~ of W&alt ",et nIt
D.arom aljn .IJn ult"'6rkingen stand

hnlldend.
vlekt mAt of doet goon naded ....n de

Wol of de glans van A ng01'h&ar
x-kt de Vacht met klAveng
O-_t p081~J.,f de Brandllekte bij

Schapen of Bokken, en voorkomt
hM'.

Dooch ..lIe ploHoIIl_n
Wordt nu gebrulkt door de voornaamst.<

Boeren over geheel ZUId Afrtk ...
h 'up- t.o-date," m....r gecn !Ilen w EU

pcmment
Rft ~ voor 8oh ..pen eo Bokken.
Qebruil< het _18 aangegeven. en 81)

II11Jt ondervmden dat ona" ver
klanng.m waar allO en de Juiate
__ rheld.

1Uat.en bt>vattende 10 lucht dIcht sterke
Tinnen, elk II Ihs. 12~ jl:allóna Dlp
maltmde of \,250 de K,st voor 2.0Qij
Soh.,..,n Geloeve hIeraan te den
ken w&Oneer !Ill Prlj",.,u van poede.
Dip vergehjkt

lIeD Kist kost ó5/. ID Kaap Kolonle, eD
60/· ill Orang .... v ra.cIlt be!A>Sld.

HAYWARD'S

HAYWARD. YOUNG en Co.,
Port Elizabeth.
-------- ---

SPORTSLUI

Worden vnendelik uitgenodigd om
.... te bezoeken en te bezlcbtigeo
oase grote voorraad

VE~DRAGENDE HAGEL
GEWEREN.

KOMBINATIE GEWEREN.
RIFLES, SPORT EN MILI-

TAIR.
PATRONEN, HAGEL EN

KOGEL.
Bookloze Hagel Patronen, llj6,
de beste 13/- per lUO. Lee-En·
field, 166, MaUller, 17,6 per 100.

ADRES:

Hillsdon & Hillsdon
"""'I,.de .e.eer •• Ilfie

f••rlu.tln,
THB AR.oURlEg,

BURGSTRAAT16,
KAAPSTAD.

De Koper van een Hillsdon Ge-
weer ot Rifle betaalt slecbts eeD
kleine Wlost; bet restant van de
~s van de wapen v('rtegenwoor-
~ de meest geoefende handear·
beid en de allerheste matenalen.

KENNISGEVING
IK, d, oudl'rg' U'kI'DJ" W,'DS

'biermedf' a.m hd publllk \aD

Strydl'nblll g k"IlUI~ tt ~,\ ,'n, Jat
ik IllIJD 1" tlgh, IJ t, Strvd, nburg
verkocht heh aan d,' h'~'r ~{lIrtmll"
HeDdnk 8u ~D, 'D dat .1.11" n·kt·-
rung-PD, ann mIj v, I'll, hnldl!!d, IliJ
de ht't'r Prokom'ur J. S N
Meinn~ mo.ll'll \'I,ff,'nd wordPD
vóór of up d, lU,t.- JUIII" 1907.

G 1.. STETTLER.
StrydeD burg.

26 Aprrt 1907.

••• z ... .,

~£~ KEATING'S

De QéBcbiedenis onzer
Kerk.

(DO.OI' prof. 11 ar aWl·

HOOFDSTUK XXVfJI

buidig" dag
Kerk nIet Yerenlge,ll.
ml) b<,kend is, goon ,.. €!tJlI~)e;l:iBl{
M~,b01d(\ue Kerk In.
g"D8 ...elke het g~n1Ik
kerkordo vn" de Hynode Yan D<...drCll~t
UI HiJ8 en 1619, is, Jl~ ....e-r ai)
I~ JU do .\fgescheidplJe Korl, goon .. et.
boë k, maar Hlecbts ('<UI richtsnoer, ?lo.
dat Jil do grond dor "aak het n¥'t-
gcb£Ii lkelll oer -"~r.lllgehes<l Ger.augeo
...el e-en zaak van overt>tlnstemmlog 18
t ussen de afgt"SchOldellell ID Nedllrl3.nd
ell ZIJld. "fnk". nlll.3r geeOstilUS bet
l'l"en IIIr<hg kenmet k der Afgeschl>ldone
1\prk Iol.. h.ik bh}kt. lilt :Ulrell6N1. ver-
kl.rnl~ .. n en und .. re stukken van ttJd
tot tIJd van de ;>fgo ohoideuen .uitge-
g.llan '

1"\ KI-;U: HIEZOi\Dr~RHEDEN
0;inu: ..YI' m: KAAPSE A.F8CHEI·

mxo
I Zq kun dus ook dese overooust&lu·

(Jlln~ ,111('~n hot v,u·sc.hljJlsol van d..
"I,eh -iding In ons land ",l't yerklaren,
I Il nroct, men op nog ,ndere bt1?'ZOn-
J~rh, deu (I, lot geven Hierbij komt
\UOIH'r ...t lil annlllt'rklllg, dot de dus-
~t!'IH~ md« l)op~'r", n~urmllte hun OVO-l-

tlllglll~ dH'JWr \\ U~ ~pworteld" ook RUIl-

Jer 1.\er~flstelll1Jlll1g met de andere
I. dt." der kerk hebbeu gevoeld. U'U
t",.,.. lo s<;hIJn~II >;ooom.gen hunner het
n."rn arpeu der "~vn.ngellO ..'iO O~7}..ln~cn
zo.,'"r "Is hun plicht. te b"schou .. en,
OKt 1:IJ u iet schromon d~ lU'fl}cn.ng
d.UHV!l1I .,;ehJIt te st e lleu met do IUVOe-
rmg "~\U vn lse leer, "'Il to ersou, dat
die ,oOk "Is 1.0dalllg 'ut de kerk moot
~()Idell \'f'rlhlOIlf'n, ten dI..'ldl", lS ('-ell

wel!(~!Jl'''''nde pogIng Vlln de GI:auff.
Itelll .. t>;o Rlllg O!II h...n te oowegen tot
ht,t gourU!kl'H dor EVllngeiJ(.~e (JlfZJ:\U-
A"n door de Ilwesten 1IUn ne( als oen
dw""!!.u,,ddel t.e:.chol1wd, om b"n t..,.,ren
1.1111OI'"rtlJ'!{lIlg te doen haod"lon en
be,.ti dIt "!III .,fkl'Cr van do F:.......ng~
lwse Gm',ll.l1gt-·n ong ""f'l mee.rderd, ton
vlf'rde, geven sOllImlg~n, door onkunde,
1II1s._~(hlell ook "oms door n,oedwll, zulk
Pt'! I .. I'rket·r-de \ erklanng .Ian MO'IJ\tJllge

ZIIlS!l~PIl 1U dt\ y.ntngel'(\'''j(' Gezangen,
dat 111\'11, Indien hun verkl.lrll)& waal·
I""d ht>V.lt. lI!et IInders du" m.,t h..n
dt-' ~:\ IIngelw~ Gt~7....lnb"('n 'l'N'oorck·l,en
of .. rw ..qwn k.a.n, ten vllfde, hebben
ZIJ III vro~l'Te ~reu, T~"'l .. ege 'H~t
gro()t .. gt'bn~k ~UUl lerafPn en omg.\.n~
!OPt V( I "tlll1dl~6 ('IJ Vt..-~rh('bte ('1tr)~te-
U~II ~(-«'n !.Hltler ondf'r" IJS grlH,d dan
\-an hun olld('r~ en V.llI s.urnntlgE' hun-
!1pr voorgan!(ers. 'Wler wijsheid on vef-
IJ, h'l!lg n'~t "Itl)d geev""r1><llgu w"ren
.HlIl hUil o\rermoed (loll grootspraa,k "
HOE ZU ZICH TOT A.F:--CHJo:JDING

LJ ~'TE" [lEWJ<:GEN

en;
Waal' PIJ!!l

:r;&&n, ~ de tijd Yan
YbldOeode, Geel de tii_. dan een,
n~1I'e krll·.l ol k>g~ &n di.p eie die-
ren reer binnen III dagen. MeD' boeft
IUét ~ te .ijn, dat drt de dleJ'en
zal .l~n 1"I'0kken., al ~jo lie ook ~O!l'

al UI bet Yeld ook nog 10

Dr. AFSCflEIDINO iN Zl ID·
.U"'RlKA

J " ut't V'Ot'1!;" hoofdstuk hebben 11'1)

kurtqhks a"u~.·t.ooud hoe de afl\CheldlDg
UI ~,,Je,laIlJ ....1.5on(,.~tn1\1J Hot .10'
gen der E"(l.Dgel,esI) ge",,"'"gPD wao nIet
daar du boofJoorlllak van dj.. bull<'gwg,
bu.1 or ~t.-cbt. wdtrelrt rneo le doen,
wn.n t. rN\t~n·en-tVtlntl~ J rCD wnren er
VI orb'Jg"gtIl,n tussen de invoerrug der
;:ezango" 011 de IlfscheHlUlg In Z,"d·
Af r iku <lro<'gPII v,·lu dlll!<:<"n bIJ tot het
uittredf"U vnn eon anntal iidrnuten un,
h,.t Jaron bug g\'VPst.lgdll k...rk~,·rballd
Dit n~-Lto g;UUl IS lAnx ons doelonze lpzl-rs we1 en r-eeda, dut enkele
,'nin,"vaall".e gf~JTh!.elltpn. onder loidiru;
va u d, \ MI der Haft, ,"il h 1 an d ..
Koloniule kerk haddou .afgo,cb"ldell,
e-n (_l,a,t do Tr:\n~vdal ce n \ rur ht.barv
hodt'lll Wk,.:., \III ~,arop d." "lJ.P-k("rpl.lnteu
van e.•d\f~IIt:lfl~ fl'1l \"'Cr'i\l)denn)! kun-
de-u tl{.r .....n Hat volk was l.lng tUt"
1.H by",lf overg ....lat en u rbeiders waren
\\f'llllg"n d{· tH'rderlozl' t oestn nd der
g("lt1l't"1I U'Il "~I" undragaLik (Ipmerke-
lok " h"t et ht er, dut Jlll$t toen d ..
S) uud, .. mul l rll~t d..~ T~.ln!';\ aal ..e 7..,dult
l.k-"'~ulI tH \)(lohll.rtlgE."n, door do bOIlIO"~\~
11I~t"'H van. prof Lnut s PO do .1J Ti fla.1 dl
f,(llilf vn n ds \ an der Hoff, ulh ... 111 de
w.irr-l ~ "~I il ,I!...brnr-ht. (n'f'n" onder dus.
dut t..)I-O ontf"tT~lt~nh~ld mf~t \ 10 dt~1
H,,1f ,>" ., ht"rdo< bt ~"" di, .,",olonl ••le
k~rk uh ~t~rI".~oJ ",prdun, velt'1l ~n de
Tran<,;\ tnl ~"'t~t yo.aft'lI ht'L olldf' kt rk-
Vf1rbHJlU tA"! Vt rbrt"k(\TI f'.n {'(I-Jl nleu~ ..e
ItHd ...rnnn I Il rit' t~Tl'- P(.)Strn.l. ~.4Z(.>·n

Ook WtL"; tit' bod~m 111 tin Kolonie
h(\r~lit ,roor riP IIWUWP wOt'\k~rpl Lut van
~ hl IJ(ltl~ ,"11 It.f~ ht'ldlog Drif' thnW ..n
Io<>r" dn:~~"" bl) tilt de •..rSdlCldln~.
tw I~) h, ..t f'lgt't1.1:l.rdlg kllr:\ktt:"r van
l.tIJ! tit",,:"l ctPI lJ.'vvlkln}!, (:lj olllu ...t.pn In

YÁ"~kl'rf' ~~IIH'-@n't'l1 In tlt't blnn(·ol!tHd,
"1\ IS) t.... 11 ht-ruf'r'dit' br If.'"'f, door de
HIIH! (~rnuff R~IIlt't. 1IIt>z;\.-'".l~\r(b~d om
trlllt d... f1 vallg("IIt'St~ )!(\ZHng,~1I Ju'

door, t'l(""n t.rg kw.\.llk )[pnillllt"fl wt rcl
,I) \OLKS\\RD

t (.j, 'lw-kf"IHi, d...\.t lr1 1Á;..k\~re d.·lpn van
oth L.tIlJ vooral III Jt" mldd\·lItLJJUse
str""kt.n ....<teJl lUlnt~Ll lech,'u on:r"'r keil;
In Ylo~ert:" Ja.-g:t:lIl te vlodt'!11 WHr£'II, die,
'i'.1t bun jta~t.K.UJlJlge en ~o{l...dlt·IL..ttg{'
dl'lIk~, ..l;'lrh'n ~trA:ft, 'L( h vali Hlln bl1~
rPH oudt'1 "'( bt'lddptl Hun luet¥<IJze was
t'l~f.nJ"lJ\r~I~, 1.,ow-~t ul.. bun klw .. r
dnH ht. hUil kfllu:-, V..\II b~kl·n hUil
w>d"ttllHIl,...t~ k{)nM·r,"a.tls~nf\ "kokend
anupr de nalint V.ln • Dupp"rs - ~n
wooro door !.ooOlOlllig<"n Ilff,!;ol"'ld van
'Domper:,; • d~)()r audprpn \ 1111 Jl(~t
woord 'dop" of .dual op b,·t boofd
~~pl.U\t..,t hiJ hf·t knlp~'11 (lt'" ha.Hs.
h:lIt.rtlh-u 7.lJ op fRt'f t>~"\OlH_h~t' \\IJ7.e,
g»llt'Cht flan o't't"r~elev.eld~ UOllkwljZerf
.....tl gt-"brlllk('11 t·O .,fk"'rJg v In .:111("
f11('1I" 'g;ht>'di"fJ III kll~illl~) hlll ...ht)u

dlll~. gl)t1sd't-"n~t l"'l1 wat rl.Ho", uwer ZIJ

J-';'II afkt~r v~Ut Je l' vungf'lH.'!'tH Jl;t~ In-
~{.II w." k~Jlm('rk(,fltl \.ln (h·;J:t} pt·r ....o-
l1{'ft, 1r1)1(I,t. h\~t w b~nJpt-'1I I' dat 1.IJ
gHn.t"d ".1It.loU Hnl-O'fl It.·I aar w.·lkoln t-e
ht't(~II, du' hilI! dkt"'Or d.·('Ildf'. ('IIIhUil

!ttlll ...tN.°n' ktlll"'t·n ."t 1 .... 1T1I III tt 10;( bik
k(\n \\rldp ""ZOIIl.lf rllIl).!.:t1 kt\1 '" Iron hUil
bt ....l/II"U\\II1..!t-'fl ZIJ nHt nd, n ztllver
(aJvllll't ..H...... t.'\ ZIJII. '0\ lt hllil god...;;
Jl,"n ..ll!lt< tI4",nkwlJ"P bet rvft , (TI hrc}Jr
h.'11 tf;rotl1 ~il,\rd ..-\ {lan Jc :-';tnt ••n-RIJbt I,
III (JIIdI:' druk, IIlf'L dt'" ,,~~Ibekendp DorL.~
k~lnt tt,k~~lIll1~t-n DH pre"de:-,t 11l.1.tlf"It..Io{'!

Yt'rkperdt>bk f)P~t'\~lt Jrou~ ~11Il1Tl1~Hn

hUlltH\J" Lilt p,f'U w ......rk...,loo:"! w.Hht'''11 up
do bf.kt-"rlug. t"fWIJI HIIJe.rf n (JP hpftlge
Jlt- mOf'(lo!!obt"w'f'~!:JnJl;.~H, urOIllf'1I en ullel JPI
np~lIb~rtngt"lt .uln~pr.i~Lk uUJakten ~r
k, ... r vun twt k""·le,,d ~d,..d en bId·
stolldf?'n, \"1\ 7...onti. rllnge ~evo('I(."ns om-
tr\ lit d~, l,('ndll1g kpnmcrkten vl,len
hUTllwr \ .\n ~t:-hJk ..tf'III1l-l! ~~n wQOrd
dllt Ilf>P; h.·df'11 tpll dng:t-\ 111 dE:' Trans~
vaal btttf'lk('ll1l!>o heeft- of, bett'r 1IIt~e-
d',lid, h,·t t .. ",!.at,'n v lj, )I;"kl"'lfd<,n In
dt. kN'k wdd .."n y'IJ luet w('Lt'n Hun
IleM hU'JWlIIfQf.'11 oln.j.n·lIl cjp 'L\'uoge-
!J(''f' ~(.z U"4!.PIl wnr('lI mt·.1.(>1 1,"t~r l"1J;tf'n-

.1.lnll~ \1'''e,t ti rll""ttf'n hllJt ~)PZ\v"nn
op oflkunrlf" of ml!llh·r~U~'lntl HNld:-. de
~n IInlni! EVllll~l~bo ....o;p· J!;.o1.a1l~~11

"'f.kt ..."'- Ill. ht( ..rJuc. bt. al'ioof t't..'f1 IIJt'tlW'

}I~\nflj.! ...IH· Hl pll':lt>o Vlln ht'Jt olldp In

rll+' hunrlE'1 WPTn n·rkuudu!J. ('n er toe~
In n.nI.\.IL(l1l 1 9 g"7..flf;{cl worth '1U{1!(~11

IJ ,PI1I;,IHI t1f'tl HlId~r 1.:"an~f\Ilt'! ler!rlon
<14ft. b,"t,." lJplg*,,'" AI] !)!lh ..n~ell
h·h d, .. "J f'"rvl""kt' ( ItdruklOnAen
al, ol" r!J4.\end., (0" •. 12 4) "En ,ko
7Rfl God 7,0 Il Ik !llt·t. f'n~Il'.)' ".Ia, "I~
nwl Owl ..., rl1l!ht lmmt>r ~pot," (Gp];
~(i III "prd'>!1 ~",.,.n.akt. "hor ér ~... StpYnsb!lrg, 2(i 'pril, HKY7
I""rd "'''rn. U.lt mpn ,., IJ lIJ pt d" -gori.· \ .. 11 ti" Ed,"""r
dl1 n~t III \,1. .. ~)Ot tt'lJl Dn J!t",loof:'f.vf'r1A- \liJllh€!t."" -\-e-roolloof miJ etloll paM
kprrn~ Ulf\ 7iHIl UH 111Oru: m 7.' MIJ opIJ1Prklll.gPn te maken n.,ar ~~anl~ldin~
ook I" ....ft HIJ al\!ll!,·nom .. n w~rd "'S \ a Il W:lt II onMr d:it hoofd schr'Jft ID

O"ll\t~"hk bC',<41O!I"d. tt'rw'JI bet 7Rn· IOW "!Immer "'UI '.lO "-pnl II III he'
dln~h~l. G~z Ijj 4. blJ "OI1l1ll1~pn iI~t.Je ntll sdlolen, d-a.ur
Mn.toot vN ......kt,· ...lar de y;<'1II~ntA P' 'Jkt S""yn~burg m~t de
"'l1~('nn.. !wtll'gt fN' lIl~i ,;choolg>lllnd 222, .cl,oolg;a.:JJld

'Zplf. In 't land ... u "I''''ornIJ 1'1" l"t de"" PIJ("rs moet dl> 0pP"rl'Ia.k.
Maakt d~ Zoon in \\; lad""ld VTlJ I k4!(' lw..e-r .tl ef"1l zN_"'r O:lIglllI~ttgt' Indruk

Ook 1I"",,,den "1 ,bl J,' IRk,t van krlJ!£en vnrt de toestand van het lag<>r
d .. I!"".,"!(en nlt't dl"""'t "n du,d"lok onililno 'l" t<J ,s!<'ynslJtll')t. G<:>Iuk:lcig ...
tilt dt' RI1lw1 J({'"nnmt'11 Jl'! ~~11Jk (Ilt (h wna.dwKl t~nJ:WS""~lllS l.l.nc.J:t..r!'> V ul~pJ1,8
Iwt )o{("v.d wa .... IIlpt dt. p....l.lmf'lJ In de ~ n :o.I~hrIJv'·n v,an d'f' sekretarL'i TUIJ de
uoor (h- ml:"p..u~n hUil ner g(.brrukh' ,,-,hool, ac:"J. W'lW IJl drQ.~ verkLt ...rt, dat
p<o:..:dmbtMkf"n VIndt m~1I dt' tek.",t a~.,n b(H l·n~n{.JIIHmde {Ilf~r!oó II let van h.em
ci~ rnlld In (it, j!\l,lIlgb!llldl i VIndt .tfkom"'t.iJ,l; zIJn. (w('lk ~"hr11ven Ik luer-
""'II nOC'Io k,'lltl, k('II,ul( ,,,,,,lJ rand· b, I " .. I!ti t). "IJn ('r op het. 0l""nblok hIJ
sc:"hrrft., IIIJ( Il ~t.aI1Kl1!,e .. ('11 bf"\'r IJ"'pluats gf n-fJemdt" !W,krM ..an ... Illg~chn\\"'t>n 30t
OOI{f)1 ~.t. \ \, OR H<J(i'MIHR I... 'rh"i!0n "Is schoolpl.lnde oolenfh""

'" ~lln "r pi III 100 I""rh~~n op dp Chr
Dr H"frnp)" ,:". al, I r.lnr n'l ,,:lt 1'(;1.001 Dat gt,,·ft ,'''" tota.al ya"

Col,,"~hPr~ III 11I..t tnHldt II vau he'n lee-f· ..ul() schl)()lJ.!~lnn~ kUlupr('n :\n Lq lt4't
..lo, l'>(.:hI,~f J lr"" )!;t"I£"<It'Il, O\pr htln a.. nta...! I{lndpren hWT se'{lp-rt r.t..'lJlrt t("){Yi
"Ii!"n"ard'Jo(hf-d"1I H' h,·t tIJd", hnft VTLJ"'''! !f"hJk !Z"'hl",vpn 7.O(1o,t er dll' m
, 1<~lra'." '" lur.lan WIJ d" vr'Jb",d Ill~ w,'rk:.,Iokheld~lh w .. d~ offif'lel" cIjfers
flIPU h",t volp;f"'Hlf' te untlHnpn )<18 en 22""1 sament,.e.ll;£\u ~looht,. 20 klu.·

'Hnll Iwtreltk ..hk kle", ~.. t.d, d" d"T'<'<Il,d,,, g,,,,n Ilnd"""'1Js genlewn
t~~("n ..t ~1no ,"",\.11 a·ndel ell, tit' ,pr;,ll h tf n Th:- \-ra."4! d.oet 7_.jch bJer VOo.!' W 10 IR
ti" ~IIIIII." h tI"r ",·r.ld, dIl /1111'. dropg "an'prakebk voor de7'" Otl}IlJ.'1..o OIJf"r,?
hiJ ntn h.:"n tP fx.V"~ ..tJ~f"n In hun over \\ h:! \VOf"OOn 1)(-s<holl_)HJ nl!ó1 ...ohool~ll4};n~
t, Iglng . .t"'1 7.IJ ol' ,J" rI" "t~ ""~ \\ ". d., k,nri'Pr,," < :Wordt .....r ... !I""" met I_f·
n'n, waut d","A' zIJn lI11lnph volgén' de t,~1 reltellln¥l ~<'410ud,'nP Manr dan
Hptll~B ~hnft dA ... ar~ kenmE"rken d'lfmt I1..H::',t Vl,r~oten W wordl'u ,dat e.r
,.nn de ",:ht" Cunsten D.· ZIIId. \fn· h •..,.1 ...a.t oudprs zltll,," r::JJll, die I(oon
kOlIlI"" bo<-r h""f1 "<'ht,,r o~Pr b"j al· lust h"booll om ""It res· of 7ftfenl"ng
1l.t-'Jnt-"P'l. ti" vc-t\1 nalllnrlikr \,~rst..a,lld pJl k1l1d voor ee.n "f"e.k ol la.nJZ;or V'an ZJch
1ZP'Z'Hld oortlt'"t·l. om op d~ duur .dle tA, 1~Itf-n ftaa.n ondf."r de TA)l"l! Vf\n \rrPem~
V()Orll!t~HI~ ~11 "'1 het{\ro!l~ tp bloJ .... n (~." Of '.Ijll h"t nHron <k> kmt.le<ren die
t~Jl:('n,t ..1a11 ('11 y,·roordl"'lf"tl Pil n,\:Jr dl' g:{'f.jÓb~lrl:l('l(~rd(' ~cLolcll bezo+,kpn P
In.\.t.. alt n '~k li YPNtll]ldl~ ~II lllJo;Chlk Hp"t ffl-I'L, dat h~t goot"f?'rnernpnt onl\
kt"l!k tf·.g,~nl)V(r dt'zlIlkt:" lw,..·' ft t;f"()ra IIJlno~rt, of Mt (le In"IWkf.4::.ur lx'\H~:~rt,
~.'1I '''' nok dH vpr \lIdf'[ 11]~ t'n toonade- tbt "C(t.ucat.too I~" cmdIy hnn(h("ap~l hy
rlll~ \' III ~f"l"fI \tlorll di Jon~f"r~n, tllo e'X1""t...·uce of schooI... I'l-Upporte<l pn·
nH."I kh.I.lr Dat f"( ht.(>r "ollltlllgen hllll- '~Ioolv", IS toch 7..t"ker lUe-t volrlo(·ndf>
lI~'r nl1\' "r7A1t t"hk IJHWlhk, t.'n ··..On1!o; urn ,~.In df' klTld+~rpn. dH" (tp7.R sNJoletll
nM""rl!.!; '1)11 1'" f"oflll V\'"NI hIJn'4' I. d.lt mf'1l h"7,.(){\lu.111 t·o VT'rklarpll nat ze ~oen on·
III utI" lIJU('n I:'In nndl I dIp vl,lktHI op d..·-,.rw1ll" ont"t".llljl,f'll. of W" 01.Hk>r~ te be-
lIu"rkt toll ...... 1 l,,("fI~ \'t~rkt~'rrl allooiht4 !whuldl1(:f."n t.nt lA hUil pl1C'htt'n nIPt
.d,[t.III('I('1I kar.lk..·r 'UI dl 1)<)[JJwr' Il.l.komf"n HOf.], <If'! nudf'f"S hun pbchtR-n
'11>()r,.!,·,t1 Id \1NI \' IIl1lt r nd,'r hf n ~.~rntllptt mogf" bhJk~'1 lilt het frut, <lat
~"t'f1r.t"t nl:» ondpf alld~\n'll !)ok llt'- 7/' mt (,1~~1I ID,dd ...lt""n ("Pil ,"choo! p:t's1..1{'-ht
llldllrt-.llkH f'lI opru htH (hrt"lflIWH, t'" hf-hl)('l1 \UII pi III £1000, door l~11 lp-
..oorIou' ('f Ik IIlnt '11'11 h.t-'<kPIHJ ht'lI g~ l! lat vun \v1JIf\u ItlPrrOln~; de w(~l ~U\
\\tJrdfl''11 1.IJn #~t niet WPlnl~l'lI hllnfH·r T~y, gifoot ClOOO. ef'n 10'J!1~hltl~ ~t
diJ' ,k (JlI!l;....xlWOIl'Wn Uloog II ht I liJ! ~n ()1l(l!f.rwIJ7Rr~woDln~ hebben ltlulll('n
lu ..tdf' t(,.....,in"*1! b.ollW'~"'n Pil tan!:: Pf'":Il ~chool ond(lorhonf!f'n
111'< \ t H-4('HIL \ \\ f)} "\VDhH· 'lipt dn"l!e<'<'rtlfi('_rde Olll'k-rwIJ'RrO

L \" Ihl. \YC;lo:~ 1-"'.11)[' \ ~~" Th Hrtrollw. m'jnh(,,'r de OOIb(-lIr d.t
Dr Hq!lIwyr, t-'q":l-"hJk I ,,' 11I,·t dl' 11 (}¥o7Á~ r£1et-...l<iO \\ pj ond9.p, (lp a"lndacht

"I",n"t.l!td,~r!to; d~r Lf~ h,>tdlH!.!, In "'\:p(lt'r~ \nlt hl"t'n~f'n vnn HW lezen HAt 8toyn-
l:llld til \ l0dr 1~'f1 _!;!.rQOt Plldf'r ...( hNd b"r~ pl1b:llf"k \·~lt."'nt nlf;\,_trt,... blaam
11i' ....~1I cl" ",Ulp....... DUPlwr'oit. ! t"tl elf:" (hp f"r door do unlu,~t.P ('ljfN"S lilt fK'"
"'\('O€ll L)n !..." herf'fC)lnH·"",~n till fP.A':~I«·\lion (~ ...l.7..."U(:' op lZ.f'W~"11

ZIJ tIl'J,h~ll t"( htt'f' 7t) ~!.'t<\t hl] W"Vf'lH..
,ourT ..:'~ 1\ lHf'zondt'rf" p IIt(.·n "'<Jl) .' \irlend("ltk c).."lkf'l\d voor op"l1aJll~.
()\ ('"'n t:"f1h..OIll .. t llh.t cJp \f.!(\":o-lIH·ldt'n'_~ tP.k"l1 ti, J....'·aarn,p
h.l'rk III \Mlt"rLlnd t~n dit 'l·rdlt.·lIt (-w uw dnr
0rn U,,"k~ vprml"lrlJ1l).!. "Int dllRr K 80"l8" \
nwn hl~"" ri, \OOrfl:1l1h Lk t~ r \\'llI.l \~lll ! fn CL.....~n'''Thf)v{l'O aan~\t.Jd'e h~if\f
otJhlILF ....rh II,i 11\ rt ... h'fl-r 'Z!eh "' H1 ftp 'an <l~ Sf'IkTf't,ans mn de Stevnhun..~
"\,.<I#rI.;,,,<I , k"rk k h.hh(., Ifil".' hp! ,,,h<lOlr,,,,,1 wordt g<'1:e!Zd dlLt onl!"'V""'r
dt'\ll ('II III h h~.kl.n.u~t dat dr' :--oynnd .. :"00 Kll1df'ron dl" publH~ke. f'Tl 100 ,te.
nUl I Jt, dOOI tit.."' h:nnilift "I! ntpt door "rH-nte hoP-l·epL;t.a,tr.o: roholen. door tlt", rr ...

ti!" "kt·rk ?(~Iv.... IS hIJ(~I1t!'t f()l:\p'HI\. '7,0 ~E"r1n~ ~su~(l;irerd. "IJ"'OO(1oD Voort...;,
h.'(:~fl 'nt""} T..llli ovt'-r d(..JW'I plint""" Hl d,' ,~gt doz;... ~~t:1rIS, dll.t (k- clJf~ 1n
Ger~i"mh ...'rd" K..rk II! Z,"d· \fn]." ol" '!GtuRtW" w"lllp.ht rt'Cht W",""" III
Homt h<'7.",1an:! W .. ""I,]. "n ,__, d""t"a '\1lUl.rt 10Cl6. toon ,!,. ""hooll'S>lod do ""n·
ook mmm"r ,..mg>' ,.;rond :t.~nwp;o;Jj.( ~"" opmaakt.. WIJ ml'n ..n, ,lot er of
Rel, nl(',,~ ••hrll,k.'n ,IN P..ang .. j .. "" ,too,' hpt de<pc.,.t,.,ml'nt of door de ..chool.
C..-al1~",n .. :I~ n ",t li" O<lrz=k v.~n d.. rsac! ""tl fOllt rn ....'t !blJ" brenuw.kt. I'll dat
af"'''Nd",~ 1ft ~""I'fl~",l, .. ant .....,'t '1'1 ru.. O~U ah IH II 00 I gaa n.l .......
2i J,.. ~n na. de In."""I"~ d<-r F.•.wge- ,ll>n u:",...-.kentl ..JJ""" de> lcind" "d>e dJ>
I""", G ..zan",on ,~ <1" .. f«'f I'ldin~ lt,,· 1-_"oold,Aerd", sc.b"l..n ( ..n m~ik 2110en
gonnP.n, en ",nrugt>t'o m N"d"rland d.., Ido pubh"ke) b'J...-oonden, en <lort ru.·1

21>KEl

.. 0401 boudt de tanden wil "' 1IIIIll4tad en den IItOnd
lIeefIIJk frIICb en ... rtekt"".

Er diMl dOlI( ~...,$.CM ., ,.,...,
NIH XfOOIf W»nI.tI,., i. _, ... dHr •
nl da " .. IH II«M """ .,A'"" _',,".

(Ov ..... _ .ot" De Stem.")

T.sD' lO"_r J_, DA delllag
"II DIa .... berg. Op 10 JaDuarie 1806 de

MD de Ingeleen ooreriaf, eD die
o..erp'" iD 181. dOOr bet W_ kongra
bekracbtip w!,ro, werd Engela d. 'officiile
taaL Vo« men du drie kwarl eeuw
~ werd de Holl.nchJe tul DÏei .. _
in offiOlële krilJgen gehooro •

ZO kon het niet altijd voortpaD. AI
..... de tul uh de goevernemeolabntonn
eu inrichtingen nrbauDBI ill de printe
~ poeide IliJ we.ti,. Wat moet
dlle !liet de well(de gew_t sijn fan de
Bollucl. eprell:encleo, weD de beer J. H.

_.mi_1 Hofmeyr iD de siltID, np het parl~t
iD 188i, voontelde" Mt dehatteD ID bet
"nol, oak in de BuJlaneiee tul pYoerd
koo&o wordenP NOC ~ _ uk.

ne. po6ltlO nu t.. StA-ynsoorg en ,tfU;. de ,,,ugdt toen op de 26tte dag VaD Kei
kIkt I" In ronde ~.Jlen de volgende' 1882, .kte No. 1 wet werd, .Die akte toch
de schoolrlLlw der p'ubl~ke, Qf beter ~ bepaalt dat dehatteu iD hel parlemeut !lO-
1l0000d door de ;.L..at geeubsidieerde wel ia Hoilalld. at. IDBugel. snoerd kllD'
llCholell alhier; bEWt op aljn oIflcieie DeD wordea. De ~ penoon die gv-
num:hJ'lwn drIehonderd ItCboolgMude !rAakte nu dit· recht, _ de beer
Iclllderel\, Er bliJYf>ll dUll. de ClI";"' dat' J. B. L.uilJ. ,iarrndllr'p beeft iD 'O'er·
"IWuOoOtion GII7....tte' als Jwst Mnnemen- bud met de gucbi.tdf'nl' nD de Hol.
de, rond driehonderd Iclnderen oYer, die, landlle t.a1 .. n yoom.me rol g~.peeld.
omdat mlMChien door de supertnten(l.ent Op .. n Yer,ioderiDg alhier relJOudeD iD
row oodenrlJ.~ &1001,1.8ofliciële opgr.ven JUllie 1879 werd, op yoorme nil wijla
vnn scboolrJl.den er!wnd' worden, dlU..ta D. P: Y'" deu Bee ... r, een yolktbeeillit le-
"",,,t" I;Choolouderwijll genlet.e1ldle <_tW- IIOIDCID,Dm de taal erlullld te krijgen. Dit
~OVN\ .. orellen on 'f'OOr welke,' t'Ulg_ hl gebeurd op de ...iJse al. r-'tI bierboVl!II
uw gerolgtreldUngen, d<-rWoJre de staa.t, UlteeDgt'_. Kaar Barceredorp - IlOl
het puhlidt ..n de onder. hun plaeltt.,....· Diet ten.deD; DOg meer mOHt eJ' gedaan
WlIllen. worden, teil werkelik in JanIlarie 1893

W at. ~ ech u>r het gev...J te Steyn»- werd alhier een pr.chtig. erezuil oDthuld.
barg? Dm _"Oll als IUCt soboolJljloAJld Na komeD WIJ Olet de YTU(. tot de iD·
opgow"",n honderd lcindaron vuMlt gij woaera.aD BQI1tCInCIorp In het bi_der
10 rJwVer ebt getal In 0llYA! VI"lJe N.t>o- en tot de lIolr.nde eprekendeu iD dese
n..l" sebool. DILs de zuIvere j9't.a.lll"1l he>- Kolonie in bet a1ge~n, boe mll.D wij 25
wlJ",eu, <ht ar blJll" I!l""n één kind In Mei 1987 doorbnogeD? op die dat1!JD
OilS d",--tnkt to 'f'lI100" 18, W......,....O de aal het joiat viJf-en twintijt jaar geledia
olltler .. af ....oogden zich IIOD I>liohtwer· sijn. dat de Hollanelee tul "erbonu werd.
lIUllU .ohuldlg maken ZulIt.a wij Diet feut mren? De p
N I"t "I !.oos ... us deze heugelika toe8talld btlorÏeni. II vam te groot belang. en wij

albi<-r te vn~n. Vroeger m_I. S~ .... bnDeo .. tech niet &o .... r .tilmjgend
bur" voor ""le ja.ron te'f'l'8()en ZIJn mat voorbij IateD pu. Er wordt iD onze tij41
r......r ong.".en.~w ~rrdell, IIiIomcilik soveel gellObreYeu ea gee~okllll oorer onze
wat de ~..-"n betrof. Sedert oon y,&- taal ea waun_ er 1111 \lUIk ee'l gelegen
nume tIjd IlU I........DI !tier IlIf?n b9,.",nnJZ,lheid voorkomt, dali moeten wij die op
voor het prmmpe der VTiJe schooien en wurdip wij.. geeleaken. Zodanig f.-t
hroft <'len de<>-! der lDtrOIlel'!l v_ te vieren, .ou er veel toe bijdr ..~, om de
8t<'Yllshurg <'Il distrikt eeo eJlgBu IlChooI tul yoorw..,tl te helpeo om bet jongere
tot .t.n.nd gebnJcht. .....on do QndfIrR ~.cbt eer voor sijn t;j iD te boelIemem.
a1IL>eo door h:uu vertrouftlD8mannen Wij \willea hopea, d ..t er Dog .oor bet
'.emmsch",p hobben. Een der "F.&Jaa, einde dezer lDaand eeD komitee gevormd
uon officers" meende destIjds In sijn MI worden, om een prGgram op te trekkeIl
01lÏ<li_1 ''bl&owboelr:'' rapport te moeten voor de fi!Cllltviering ter ere vao de 25.te
meldl>n "lu Stern.~~ education la Y8rjaardlll ,aD de berleyiog ooser dierbare
""dly lJl1lldiroppec.l by .. pTlvately 1lUP- taal. _
portod school" > onz. 11.......... j.t waf, ....t
~"voljo(? ~..dat ,.oodor "mge subsIdie van
de .taat, ..110011 dour bljdngf1!t) .... " he>-
talll!;.t .. llenden. 0011 schoolgelJO'lW Iler
w!\ard" van .£1000 kon lnj!:'lrlCht 'II'O!I'den,
',(J(t:..t het ~001 aao Alle 6UIC1l Tao1l &T-
oh IU.tll ur en hygiene kOOl ....oJdIoen. en

een ~uw voor
"all kinde, en ... ,er ouders luet ter.
~hll1sV'''''t. ...ïjn, er bijlnmm, en 10& ook
IR.r w""rde vnll £1000, hooft de "SlliIMlr•
mtelloont of Bdurotion", door. I'JOIIls wij
menan. kompetitie ertoe gedreYeJl, na.-
tllurljk ,,'eder een pnJei .. 1'001' do ~b-
~Id,eerd" soI\OOl lAten bouwen,
het pubbek vlln Sl>i'<yllSbnrg voor tleo
ren teTergoofs ""d gohoopt
. WIJ ouders, die Jo(Wbnlik 11LIlk'e"
do 'Y!'ljo scboo1, zijn ~t mfdiaa'1
on.,,"" opvoedings reo;ulWeo, en 00 ge-
.lIoolft_nlo IIChnoI heert.nn ook "'Pph-
!u,tte gemlloolrt om do standaard y1m I'oot
In"tltUllt tdt op do MIJl~ I te vet'Itogen.
Jn 't ge.heol dus moet Il, mIJnheer de

e(hwlJr. L~ven, dat te 8teynbuq<; een
1>1jk.'lons~ "'-tand heerst. mis-
""ruen .. er hoven tU! nng .....u "t.1e an-
der.. moor ho ..~hte plaat.8eD.

WIj ...-rt ..",wen dan ft'look, oot u de
allV'm<>n& heschuldigJug nu p1icht.er·
""jm. ...aY'pr h..t Stf'YDl!burg IWIongnat,
"","*>nrdJ\roolik zult ierU@;netlllon

Iu de7Al ......... aehtmg noem ,k mIj,

U...Ed. dr. dnr.,

C HE;.'WINOS.

Onderwijzer of OnderwfJ~eres"
BLA.NK, Ge~ "oor Kroon

kop, P.F. 8ohooL S.l&ris .£60
per jaar. Bol.laads ~D EDge,lll. Mu-
siek ef'.D aali'be"eling. Kmderu.
hoogBte StaDdaard~ 6 en 7. Kroon-
kop P.F. Scaeol, 3 mijlen vu·
na&5te Spoorweg Statio!', in ver-
binding met poet eD telephone, ens.

Doe UDzook v~ de 30ste
Juuie bi.j

••

B. J. VOSLOO,
Kroonkop,

P.L Klipfoateiu Sidg.,
DUt. s.meraet ooá.

HET KWART·EEUWFEEST
VAN DE

RECHTEN DER HOLLANDSE TAAL.

SpeélaIHelt: VII" DInners."
Beróemd voor de ~ Koffie
In Zuid Afrika. • 1

C.N. School te Fouriesburg,.
TRANS. ORANGE.............."...,,' ,'.....

n.olrlOlr"B,Gond· en :i:ilverwerk, 811
VaD elb beeollrilvlDS,

(killt6totf't!j~I.L<tol.c".....; op -M1"IJ9C'

.' >

AAN boTengemelde Scbool *ordt
10 lIJ)Oedig mogelik Terlaogd :-

ÊeD Eente Hulponderwijzer of
Hul~enriizere. op een Salari ...
Y&D :£10. St.,. per jau.
Applikatiën, met bijgeslotea

-kopie Certifikaten Y&D hekw~heid
.ro;'NEiLD:ll:<.f:J (&en miDIte Sde 10.. Ondennl&era

Examen), WOrdeD door de onderge-
tekeode T6ór of op de Us&e Mei La.
ÏDft'e"aeht.

Hel .. erk 't'OOr een Hulponder-
wijzerea .wnt ook. in het leagev8ll
in allerlei Naaldwerk eo Muziek
zal een aanbeTeliDg zijn.

J. Pa. VAN DER LAAN,
Sekretaris., C.N.O ..

20/-
BROTHElS,

DEPT. 0,

ao J•• r

Qa.. ntle.

I
Ilk ........ ,rtaM'" -~ ...............

DarUng Stra.a.t 84" KAAPSTAD
."WnII ua__" II ........ Yll ~~ . .,

, 1)oor dtt een <'Il ander "'Jn vele hllll·

!I..r .'ooroordelen zo dIep gewortel", ls
h'lII kerkebk standpunt !tO ",gen.u.r·
dl~ en hun oord ....,[ flO gewIJ?;agd. dllt
ZIJ :l.ulk £>'eD ver 'lndcrlng Poll v('rbett'rlng
In .~Jl "fSl'h",dll!g ' ....n IlItKomst :wht,.
teil \'"rdel \6 !aet. bhJki>lu>r 0011 ver·
keerde ,ndruk, dlO "lj van de Afge-
:-.1 h"ulelle Kerk III r\OOt-rlu.lltl ontrtn-
I'(en e!l w"jlro!, v..l.. o gch""delrl beb-
bell W.lnt, o.ndat mell ,..." tijd tot
tl.)" h.ld gehoord. dat er ook IU !'ieder·
lun I u€'tzutkPIl 7.1JU, die. dt' ~v~lllg,ehese
GHi'..lng~n IIiPt zwaon .'U .eI Uti oon
nfgt'Y'aurtb~de tilt ~~Ief land tnt hen
kur It van rui'! Ke-rk, Wrl:U mOll ~een~i'.111rl.. maa.kt V,tU d~ I~J\}lngHlJese Ge-
7.. tn~t:'II, til dpzo ufg<w 1J:~rdl~u(' 7..0 u,mr
hU)1 IIC'dt'-l hart spreekt, 111.1 schiJnt net
!'IlJnlrnlg€'1l tAw, dat (ht de oon:.lak zIJn
IIfO.:.t W,i.,LrOm deY/.e k~..rk zlCIt he·pft af·
w.....~h"ldt-'lI van (h~ !'te-df'rl.t !lf}::;f'! Ktl..rk,
f'lJ IIWlleli ZlJ nu t'lndolik df~ waro kt\rk
!('" ondl'n te bebben AlPflllt 'V~rklA-
I Pf WIJ ~n .:lIH.lers vrt'lE"u'ld ,erS( hijIl·
sd d.lt I1Wllseu l'nntrouw.''Ild van ,uard
t'h Vt)Qf1.lc-httg 1(1 de ulterst.u ma.te ..eD
\tn ...."Jn(h·uug tt~rstolld blJYHlIeu, nlet-
h.")..-,,",II...t;luntlt> IllelI ln dit land Y~U
l I I i\mth.illI~t)1l ZIJ dlkwllh~ wordt mi ..

1+"1I, t>fl zlOh hiJ Pen hilll .\ndt:'fszlQa
A..neel onhek"'Hle kerk "mg ilallslui·
t-t>1 • 'JlH1clf>r tit" kost('n te berekenen, ol
lJ( h ()n~r de to(}('kom~t lt, bekol1un.

Y.urie.burg,
25 April 1907.

1111"'" If.1I11I1 lw ..-KENNISGEVING
KENNIS wordt bij deze~vea,.

in termen van Sektie 207 V&Il Wet
40 van 1889, dat hei het '9'OOrDeDle&
i•.,.an bovengeooemde Raad. ua
de "eer J. 'A.'belUi te verhuren.,oor eetl periode .,..a 7 jur niet te
bo.,.eagaaDde, daterende 'Y'&llaf 4&
hte Julie 1907, tt:geD eeD jaar-
Jibe huur van Zea-en· Vijftig P0D-
deD .terling per:: jaaa;. TOOBit
betaalbur en Ooderhenl a§D de
roedburiug der TOOrwaa.rdeD dOO1'
lija heeUentie de Goe-remeur,
ééo Morgen 'YaD de Qudepost Uit-
8~ug ~Kelegeu uabij (le Hope-
ield Weg) met een be~rkt graal-

• recht over het oTe1'blij'rende ge-
deelte.

Voor de A.dm1n1atJ'&tievan Boedels enJNa11lensollAPPen van BelwareD ~n ~e .boTe~
overledene Pereonen, .A!Wezigen!. en .lucleren, aJ.a be. uoemdehandehnJlel1(_indien emge)
kuteuren. Agenten, Curatoren I en AdJI11n18tt'I;teureD ~ MD d'e ~tekeDde
De be1ép1n&' van Kapitaal onderl~rzukerin&' van V"_ lngeaondeD .worden.~ later daa
goed, enz. r de il.te Ma 1907, tt 3 uur a.m.

, op tu,-
OPGJERICM"I" ."a8.,

/"

,i I

E XEK~TEURS1KA ~ ER

Bnrltflnrdorp, llO April-De 25ete Kei
ul het 26 j.reD geledeo .iJo dat de Bol-
laDd. tul IDhel Kupee P.rlement werd
toetlelat.eD wet 1 Yan 1882. ..De
Stem " "a'f geledeo UD de ha.ocl,
dat de platleelilt berdacbt en

.. ordea. Dit p1au bee f, bij.al
na eeo groot en iDvloedrijk

i. gekOMD. De f_teHkbedeD
.aUIII op de 'i4at.e Mei begiDDeI1, WaDDeer
p .... peode barpra"D het _tioa 'aaa'
WftÏIllullen sijD, om de per treiD UIl·
komeoM guteD te OII'Vangeo, terwijl dell
..onda eeD dlaer ul plut. yiDden. op
Zaterdaa nil ... tAIeprIolten gebood... wor ..
d" bij bet TulmoaDmeat, -nlke t.oeepra
k ... dil •• onda geyolp IWlea word ...
door _ aoïrée iD bet etadhw.. UiUlOdi·
Ptce0 om eie plecbtiJheciea bij te "OIIen
ájD PdUD .. II de YoIg" hf*! : de ""
J. B. Bofmeyr, l'e MI'8II Tbomu ThIll'OII,
N. l.de Waa'. 'I. 8.IIalaD, prol. de Vae,
dr. Vil)O&n eD George )faI~ eekretarla
Y~ lie Tulboacl, aUeO alt de JUapkoloole;
u-preaideat 8t.eija, Gtaaul. de Wet< 111
BertIlOgDit de O. R. K; u_I. Sa.ta,
Beyt ... en de la &y, prof. e6cbet eD dr.
HoopDbout alt de Tr_vul.
0.. D. Poetma heeft .Ia ..ooraitt.er van

bet komitee brieftD ,ericht .. n de etade-
tud ... de kamer ua koophandel, dNe
lieham_~' _W.,lriDIC uitaodirode· Robertson Innicipaliteit.

Bestierd door de Heer en Mevr. I. HIRSCH,
I

voorheeft'van MUIZE"BERO.
ril 'J

DIt oo<'d",.1 van "'01Mld, d,,,, VAn
"' bIJ met de RtTl1d, door fil' .lfsch .. ,djn,,;
,prw(:okt. hekl.-nd wn~t IS 01180 VL.\("1 wa&Td ..
Did (it~~cilClll Int! In on7...e kerk, dooT ds
P' ....tlTl,l \erHOf1.Unkt, of hP-t-",r ~,~zugd,
,Ut l1~pmoodl~c1 Pil p;t.~t(>lInJ. \vll vpr-
o.:.tWlIl, lI,t t~ d.uI allprc-en~t op dl- vuIks-
oOnrd d ..r Knap"" .oJ~('SCIH"."nf'n PlI dl'
{,1:':;:PIl.wrdl)4o un~efzptteljkhel{J dpr 1'.0-
~t: nll:ulIJe I Dopp"'rs."

A. L. BRODZIA~
8ekre~

Kantoor Afdelingvaa.d, ,
Malmeabury, 2. AprillV07.

Een plicht die op vervuI·
ling wacht, ,lILDIm,

aA.TO ••• ,

ADDJERL.JEV- JEN WALE.TROT.
(Ingang W.,..... )

KAAPSTAD.

MOJEK VAK
BlUEVDUS.

Wil achten het loeter hilt 008 toe«elOndea
artIkel, 'Het Afnltaan .... olk- eeD p
t ... pt, dodi geeD vertrapt volk," niet te
pubhcarw.

&27,_
112,_

Lof.Veel o
o
I Yoorgeetelde toekenning yan

GPOnd aan de Robertson
Ichoo".ad, ... ..n ligging

voor_n Armenechool.

l .,......ld Kapitaal
De proef van de lol ie ut de getJWp. F--

DS.. OvertaigIIBId hewija iD I[..p.ted II RI••ne v_-
niet die van neaDdeli.aIJ8a, maM'=~~"'.:rt-;:;'n: ~ TelegrafI .. Ad ... : .. BOARD." Po.tbu. 86. Tel. ~52.

, H ~:C ", van Klll ..S,.oodgSl'IVIcr, gerM. Wordt. De b... Job O. lLtttpe, DIR E KT EURE" , KENNIS WOI:dt hiermede ge-
,,,ndt 011' "<In ultvoorlg .. verhandering V1Ul 21 o.-.-diIIh SqUAre Wood8tOc* • KeTeD, dat de Municipale Raad van
".er bo" o>".taaod ond"Tw"rp Daar ï. de ~ ftJl een' _tal vilC~ De WelEd. heer W. E. KooRE (De beren IDe WelRq. heer HENRY li. JONKS. RoberUoD Toomemen is aanzoek te
h",t stllk ",.Iotel tuot on 't HOlIa.nd5 lIChuitftll voor omtrent to j_ al, en Moore eD Zooa), Voorzitter. 0., WelE4 heer T. A. J. LOUW, doen yoor .de goedkeuring van
~,,,,t{'ld I~, .. n WIJ onruogelik kunlIon door geW'OOID. te _ Jájn WeridiedMl De WelEd. beer A. li. PETEBSRN, K.D. De WelEd. beer C. H. VAN Z¥L (De Zi)'n Excellentie de GoeverneUr.
oudern ..men korre>lpondeolles van dIen te nigecellen, heeft hij .1 "'" _d.,. LW R. nereD VallZyl eo Bnillinn4) om __ ft de '0_"'_"' __ a-h--'--.:I te
.nrd Le I.,t"" ,"MUIlon, moeton WIJ vOllII& •• De h__ Rutgwa ..egt.:-"De •. 01_"_ - DoU""",.;,u oe UUIflWIOI.L
vol<t"a" mot "en kort o.. er7.lcht ergwte CIIlIIemDd· ,die ik al ooit hItd, Ir PenoOl!1l die begeren de Exekutenrekamer tot bon Exeku~, -- t.ranaportereo, all eeD vrije ~t, en
ZIJIl schroJven. . ..... Tijf ï- ~. toen _ ng- E:xekntenTeD of 'Ddenssin. &aU te .talle, knnnen baar aanstelleD en DODUII_ eenvoa- al. een ~ 't'OOt' een .!nneD-

De oorUtak v,w hmnu,,,ekte is eeo pijn kreeg door ut Tafelbaai Mn - dig oDder de titel v.u " Ellekutegrep.mer" iu KaaJlCll.l:d. achool, zekere- één morgen grond
klewe p.lr:LSlt't ,of lUIS, "" kle,n. dat en wind blootgeeteld te sijn. Ik had V~
n."u 10 t •.z,uuun moet plaatsen eer IOon rukkende tijnen iD bet onderste gedeel_ A.anZOeken voor Leningen, onder SeltuJ'1te1t van "an de Municipale GemeeDteweide,
du Iollootl.<> ..ormt van oon ~,.,."ld"IcJl{II'l__1 te "._ miJll ~ mijD. urine ,... eleoht goed, tegen de lopende rato van reJl~, zUllen clageltka ,. gelegen langa C~oner Straa~
D'e IUll.ell worden IJlet den ~, ea met moeite • piP..' kon ik durende de bez1ghetclJturen in behandeling worden genomen. tegenover het eIgendom van de
d,'gun Dl' '"Jfj''''' lons begint. eItJe<! tiet ~. J>ea,r ... _ tip..L~~ beer S. W. Cloete, en gedeelte nit-
te Il'~'''' .•1. ~".7 dll·gen olld I.S, en IIr: n..u-lijb ~ ba, _ --..g B'RANDKAST BEWARING.-.J~lïbe huur Tan bUMeD
slf'rft l\ .lIIlloor ze 15 ",ertjes gel"lld ...,_ de pi,..en. Ik prObe«de ..... drie . makeooe 'Y&II de landen, ge"oonlik
he.,rt Op """ vet s('haap kllnnOll deoe IIOCltI'tenmiddeleIl, dIe "n!r'OIlderateld..... lopende Tan één pond tot gwneu. bekend .ls lO De Vlei Landeo," op
eltJ6I' IIlet Il<ht uItbroed"". ("'Hat de reo m...n Paal te ~n, ~ ok ._._ I....... tA .__..... ...... .... , zekere yoonnuu-den betretfend&
,,,t.chhgu t-tanudclen van de buiU _d dur gfJI!ii haat bij. Ik boorde'- De Ka.... allftlln,.w_.. n_ .....~ ~. de inaluiting, enz., welke, teumeD
V>lll .... 11 ""haai' III g'_le konditIe dIt n.n Doant.' Rugpijn W_ Nl. - "--ril t.. __ de .:1_
\'rIJ'" "I belettt>u De •.e eItjes kunnen ik ct.obt dAt ik .. pro"-- -. Toen ' .. _ •• - • met. eeD 'YaD ~ue
echtpl 1.lot onuItgebroed bhlven op de ik: twee ~ JlebI-niIr:t bad bemerkte J. H. N. ROOS, Sekretaris. grond. kan geinspekteerd: WO en
vette ",.huJlen, eli l.l~..r nog Ifl de kr.... dat ik eind..l1jk !Mj de ~ -'i. un het Municipale Kantoor ge-
Ien ProMn\'IDJI')!I'U hebben bewe,.en. uit«elto- ...... De p~ wer- durende kantoor uren.
~~:~~'~71'~e~"~",,~~!~:'.~2ds:,,!~e~':~ m:U;: e;.~"::.:ijnme7'!:,J! KENNISGEVING KENNISGEVING Enig persoon die hiertegeD be-
ZIJlI 1)1' .....~, rnuger scha ..p met oell pijn. T__ bad ik zeyen dooejee - I ZWllreu beeft. wordi verzocht zijn
droge 'tHlId brooopn ..... g"rooehk Ult. Y1I.ll Dean'. pillen gebrw."kt, tooa IIr: ONDERGETEKENDE geelt. I objekties IIChrif&elilt iD te dieDen
0.,.." .... nd<'T tlus dlJ.~ .....n hoer, dIe geheel geaesen was. Ik .. henN.da.nkbear

pil
hierbiJ' kennis, dat vanaf datum KOMEN .AANLOPEN :-Op aan het MuniCIpale Kantoor, binnen

cl •• zoekt" nlt't w~t"lIscl!!lJlp"h'k h .... ft mor wat no.n'~ RIlgptJD I81'<8n - L di d laa·'" Kl' I' b" Ri beek . . d f d dhe<tlld.,."d, tot d" konki"" .. komt, da.t I " gedaan hebben' al8 ik ze dezes,enig persoon Ol. personen, e' ep ... emvel, na Il e nemeD agen vana. e atum
LIlIlld'lCkte ,'('r'IOr.,lIakt .. ordt door ;~t":dm~ ik nog IijdC!lDde g_t met geweer of bonden jagende be- West, 2 ~ale Koloniale Ez~1A, om .. hierv.n.
"rMg! .. of <'<'Il .l"ehte ... "cht", Vet!" ziJD aan 'folterende pijnen, die het I&- vODdén worden,ofemge andere over- treDt 3 I l'aren oud. De eIgeDaar
.cll'lll)ell, d", i);""" br.IlHl1.l ...kto hehllon. 'mil v~? 1D&1l~ Ml ~uw"!l el_~ IIChrijding zullen plegen op dé kan deze ve ~rug .. krijge? _binneD
""llnl"'" dlls de klPlO Vlln d ... z,.,kt .. (de makKl. ~ •. RUdlWlJ1l N~n ~ laatsen "SpringfieId" eD het ge- , Zeil W elten. DUts hil alle bIllike on-
kl"",,, eltJ"") m""r dil" tt Jllal I"ng lem. ~ plJD ,n Ml mg, rn"uma PHI " . k betaalt, d Ilor zII't, drug"ll W.Jnn r wd.lnlg<" ke pijneD, graveel, .._lli~, d.",! bee- deelt-eTandeplaau, ". oogge ege?, I OlIte~ &D er:! z~ en ze
rtl~re!l mUlle! wOTden >II \tIjden ,.,1) neu, onzuiver bloed. dDl~, iii ..... bij ondelletekende ID buur, belde V&Il die <Jag af als mlln ea.gendolll
d, n0i!t,., br<-ekl dl' "ekt" ,hdelok ond.," pe.loosheid, ~ hart •.en si~werken gelegen ID bet Kaapse Distrilrt, Ibeschou"d worden .
.~ ,"t_ !\b ""." ,'chl<'r nj d" eItjes on ~~-;:..!".rnlZI'J~;d:n~er'~~;o~::, ve"olgd zullen wordeD volgen! we.t. , H. O. SCHREUDER.
lo""," doodt, kan h"t ..,)""'1' d" br ..n" .....,.,.....,- """'" \•.Iekt" 1I!t.t krIJgelI. boe muger h ..t ook ane.~ en winkolien, el direkt . J. T. BASSON. MaImMbury,
III 19 worden D,t k.nll 1\11.... " door dIp' van de FOIIter-MoC1e1lan Ol, 58 ~ Durbannlle 4 April 1907. 4 A.priJl907.
11(''' ~e", hl"d"n ~n d" kralell ,.lgeheel Straat, Kaapstad (P.l( Bib 12!1T). pn" , . ---.....;.~-----------
t ..... ",,!Zen Z"lang h"t ve-e In be- Sa. 3d per d~je ,
,,,,.,tt .. krale" ,,1.'1"'" moet, k",n UH'n _.___ WAGENSenKARREH; SCHUTBERICHT.
nfK}lt d~, brnnrhne.kte 1lltfO£"'If:on

DI) braudzu:·ktf"-lulS ~n eltJt"'" 1.ltt(lon
dlf'p olH\el cif' \lol ('11 dl;\J:\Tom mopt m!'"
Iwt dlt'r }Illlt.! ~pnrJoe~ ln hpt .llp. T...li('o
hkIJV"". ,o,l.t het dIpstof kali door.
r1rtn~el1 tot dfV"... pUUlI'ICtl("l1 AI!4 men
t. I,,,,,,!,~ d'pt. wakkert men brllnd·
y.l'Akte 11R!I 111 pl.aflt~ va.n 1.8 Uit 00
"",'<,n, "md"t d" dIp hM. v..t 1'11:0 de
hnld mttr"""!, en d:lllTdoor (I" p,tJes
k IllS !leeft be onU<lem .. n o\ls men to
hnll~t I"; ,til>!' m.aakt 't dJppen ,;olnS wer·
k...hk d" bmu<Ir.I"kt", ,'rger \' "I.. lJO<...
"'Il " ..blwn d",." ond""'IIlding ~..d.

1);. brondz,ekt .... llll. Vlln h..t scb ....p
h....ft lxr'n-n op h"t. .,...1, doch dj" V'IIn
cl.. hok " vool kleuwr .. " boort. IDch
!ZlUItJ"" lt1 d .. h1lld 8omlRlg" driojl;t'n
door t.ot ....n l en ....If. _Il t dUIm.
D.la.rom mO<'t m .. n boltken IlOg yeel
II\f'!g,.r dAn schl>pl'n In bet dtp hou.u.n.
Het dlp';t<,f moet trouweos <!Ioor de
h.ud.. s~hllrf.t tu,..,.. drllle;ee OOI d ..
dl"rtJE!S te oore>kon

De Brandziekte: haar oorzaak,
aard en behaJldeling.

Op lut,
BASIL JOl"ES,

Stadsklerk..
MunicIpaal Kantoor,

Robertson,
20 April 1907.

-4
Landbou lY Dralnerlng Pijpen.

AAN G~8 OUDEN lo hf\t Schut
e Loer!wonteill over de geoor- t
loofde tijd en te "orden ,.etkoch
op" Zaterd.g, de -25st:e Mei 1907'
indien niet gelos,- n.L :-
I I. Eên Blr.u" vale Selaimmel
; Ddnkié Merrie. recbt.eroor will-

Ikelbaak vl\n ....oren, omtrent 3 jaar
oud. '

2. EeD BruiD."Je Don.kie Merrie,
liDkeroor zwaluwstaart, rechier-
oor wUi:kelhaak balveman yan
voren; omtreDt 5 jaar oud met eeD
Zwarte lIengst Veulen, ongemerkt,
omtrent I jur olld.

I Get. J. A. J. NEL,
Sch1lfmeeater.

DE Koelenbof S.k>!teen en Da.k·
pan en Tegel MaatllChapplj (Bnc li
en Tile Coy.), Postkantoor Koelen·
hof, nabij StelleDbo-:iCh, 1.8 nu ID
lltaat 'Om bestellingen mt te voeren
vo(J~ 2, 3,4 en 6 duim Landbouw
Dra.ineriug Pijpen tegen de la.ag"t<
prijzen.

Be.stellingen, gezonden aa.n de
Bestierder van de Fabriek, Koelen·
hot, zulleD prompte attentie geDlc"
ten.

Agent "Ons Land. "
BESCHRIJVINOEN.

BIJ dese worllt keDlli. gegeven

d.t de heer F. E. W. GBOCH, te
BOTgUSdorp, alII,Agent Toor ''Om •
Land," "OD. Wwkbl.d" en nDe
Gce:le Hoop~: ja aaagett!li.

C. P. 8CBULTZ,
&betaria.

Vu de Sa:cdt. de Villien ft 01)"
Beperkt, lUaprirod,

19 A.prillg01.

RYAN,
c!m 00.•

Bl1B.G 8TB.A..AT t

-KAAPSTAD
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Gtl()uNnde de week bracht oaze ver-

Wgl)1lwoortliKer til, b...t boger b uis, <le
edele hOOl"J. A" O. Gril"!, en de miu is-
ter 'VMI \a!ulhnuw, do edele beer r'ullN,
00fI dorp c"n bozoek.

Zij arrivperden h.PT 11U\!.t.l.,uen
Mlland,:tg nvoud en Dinsdug morgen
....-erd oon vergader ill)/; IJ] de Jorl.)!.ding.-
wal belegd.

Alboe", .. 1 de k .. nnisgevil1jl; "et" kort
...as, waron er toch onge,"""r vijftig
invloedrijke boeren en natuurlik blJn"
N. de inwoners Tan het dorp "tegen-
woordl!!;.Pree',,,,, lEO t.Wll uur vergaderde men
in de JongehllgJl _J, nlwuar de edele
neer Graaff tegen .. oord.i& was om zijn
Io:i..zf'rs toe tI' spreken.

.~S TOOn.ltWr werd de burg ..meester,
.., heer .J. G. van Dijk b..noemd, die
l""n p'"", entl woord tot u.... ergaderu:.g
"pl"ak, ..n de heer Gmni! hartelik wel-
kom 111..,.1;te. Toon w.. rd het lid de
!'Il"1e~nb«id f.I<lII<e\"l'·" ~ijn kie-urs toe
te ~pr~k .. n. Rij werd hnrtE'lik to~e-
juicht- w..n IIiJ op het platform ver
&ehoon.

8prrk e r zei. da t h .. t hem speet. dat
hij IlU voor de ""r~t" W'lll ",<INt ...jn
elekt u- de jl;elogtlllbNd had zijn kIezen;
van dit dl>trikt toe tf' .pr .. kell, _eli d..t
bij laat.;t.. Jilsr op ",jn "-f'jl; hie.hoen
"Wf\S, maar _rhllld .. rd WNd. Hij ge-
....... Id.. dll:1. hij om v .. r",:hol\lng moest
vragen, li""w e1 .ijn <:Irkel zeer Ult~.,..
tn'kt ..... n hpt b.'1ll mO('llik v"lt nl
de OQOrdw"'t,,lJk .. d"tnkt"" ~el'<'geld
W .... ,,""'k eu. HIj .... i, <Iut hij ""l,t"r
altijd in k01umnntk.atip ".1" HIPt zijn
lcie~", tI€" Gulvtnia ('Ion toonde nnu , hoe
dat bjJ ,pr"'{'hf>ld£ltlo malen zijn JllvlO("d
bl; b<,,~ ~oe"erll~lnent, J,!;ebru,ktt" m b('t
belang va n {_'nlnrtl.t, ('0 dat. hiJ nil aan
.jn grnot ••W belofte voldaan had, name-
tik, om cl.' minister .."all landbouw per-
800nbk hiPl'h ..en te br"n!!;en. Hij gt'-
~tde met het tli:'\tnkt In ziju moel-
I.khed ..n otu ru- hr""dzl"ktewet lilt t ...
y()('f€'11 pil ad "'1JI1 lIllt"r-...t(> (lo~n t:"cn

verlJchlll4( tP verkrIJgp" De bra IId-
'IItelrtpwt"l kustt~ het. ~~vprn('ment tus-
.... n £80.()()O .. n £90.t",", eo hi) t",ij! e lde
r! N' Uit 11\11lder bfa ndziek te In Ol1~ land
H. -

Hij 1l"":t". ~,\H gpv(>t"len. dat er t"en
YP1""d.nripring: moe"it kompo, daar de-7."
w~t) 1,.f,l.B1 .. ZIJ t,nnS ti\!\t., J!N-..n nut nJ,
w..vpt ,'dor ~}I\Sg(ll0-n...rllemflllt pn land,
E'n hp.t, ."nU j!oed W0Zen nIs CU~IO",ODeI

S

YKO Calnnla. de zaak br~vO{'r\~ voor
dEl' mllll..;tf>r Vlln 1.;1ndbollw I~en t'n
Y;'1>D h ..m ('i"U beloftp kfljjJ.pn. einar hlJ

bet 1UV('.."t 'Ij'oor }WIl III dit t1",.trlkt d(.en
kAn. Hpl. 'P' ... t. h('lIl. dat de mewl"
~ha.pE"11 IU hp-L dl~tnkt 7.0 verDllnUf\rJ
W'l'Lrt~l1. Pil hiJ bPi!rP't'p, dat lH"t tt· wij-
tRn W~l" :,l\1I dt.' hrlllidzit'kt('wpt HI\
wond .. """. ,lat N" In UIO·l 5.l)~O.O('1
!!OC'h&J>f'.h TTHncl~r wan-'n 1:1 OP KaA."Pkolo-
ni.e d.an In hf't par l~Ql, P11 d:lt dl"
.. ol in bpt J""r l004.14,(XXJ,()(},1 p".len
"'lOder W!l-' dan III IBlil })o' 'llI'pkpr
morkt.\ V'li"r*,r .aBn. da tOIl'" b.nel te
Tet"l lJll'pul'tf"e.rt pU t~ nHlI prn<.!Il("f'('rt,
..n export .... r!. HIJ tOOIl,I.· ook "an.
hoPv{,f'l wol. Vt~t'r~n, \elk'n .• '117., t'l
ge.export ...'(~rd wordl·n. PU dat pr 7.0 \'t!le
arukelen I!"'jmport .....rd word,'n. die III
Zu~d- \inka ~(lIwounpn klllllU'1I w,)rden.
."'n die voli!:t·n ... ZlJIl bn .......In_~r1gt" op--
)Ol~e. t"t'tl ..om V~[\ £;7,Oe.).ooo JWr pJ.lr
nit ou", land lH>of·lIlt. l1.at 7'IJIH I Jl1.hH),"',

gp'hef'l HnnHdl~ I",

Op' Yr-ijdlojflllnd. di 19de'
het acl,. Roohé Puhl 'u t,,,....n:rlLl'.
sto3£lSlUI'l te M,alJne<!bury
VIlU di: Afrikil ..nse taal
skoon pl veF&"dering
ud".," eurd 1I""s ni, het .a.tlaj.J1:IMlbU1~J
~D, dat .baar in1l"ODen
iau b Id taal 1I"M, trant. OIIJ,tMrat.,
mense ,... as bo'en1l"oordig.' ,

Onder dl aaDn"uge Wall 'f'0r'Ikeie Pt'I'-
sone, clie we net toevaUig ,te MaI_
blU'J ,",as in Terband met di aittiag Ta~
dl BI>ndgaand. ~of. Onder ana-
"'All .1Ila. advokate J. lo. Joubert, J.
de Waal, B. Upin~on, A.. J. Mal"aili,
"Jl dl Itere Ci-1liers (tol") en JRCkaon
(l.,criffi<lr). Laasgenoemde ill di "spring-
bok", wat IlO 'n grote reputuie in di
Britsu eilllnde als "buil-bliek" ...erwerf

het. 'M~neer WerdmUller, di plaatl;81i.ke
~_ Ït)lri"lo.ooster, het di vvorsittec-
st ""I bekkoe en in gepaste .. oo.de het
Illj udv. Pobl nUll di verga.dering "foor-
gest,,!. .

LalL.''tl;t,"()(,m~e, eeruat hij di ...-erga-
d..ring het begJn toe.spreek, laet. !UV' kol-
lega., adT. De Waal, "fer&!l6k om ook '0 ~
.itplaos op di plAtform in te neem--'u
uituooing wat dan nok dad"lik aange-
ueem werd.

A,! ... Pohl, die met sijB opst ....n deur
di v1lrgnderillg op 'n 81Inmoed~ende
ImlUi~r ontvang werd, bet di ge5kied ....
rus ~an di Afrik~an"" TlIIu Vereniging
aan"eholll, e u uitgeleg wut. d.i ~oti .... e
wns )"at dl .tigt.lUg ,'011 daardIe hggaam
tew,"'g gebrln~ bet. \" DOrt. h<'t. bij
U1t!Ie~"'.l o'~r di ~ooie vrugte, _...at dl
ver<'lllglilg reed,. het beg1n tE" baar;
o'er di voord"le van tweetAligheid iD
'n l1nd, en boo 'n mens dj'saalt van
'u upvoedkundlge standpunt moes he-
SkO'I. \" ereler het hij di toest ..nde T",11

di t.wee tale ..an 8.ud-Alrika nrgelijk
met. di toest.andi' np ta ..l~bied in Bel-
gIP. Canada. SwitserhUld ell Oosten-
rijk, eu hij het ge wijs op di mag BIl
lovl"",}-vlln 'n ta"l op 'n Tolk en bOf>-
dlJ.t ,.gting VRn 'n volk 'VlT sijn <trad,-
SlO', sijn geskIedenIS "n .ijn groot~
Ulanoe mtiem gepaard gaan lllet sIjn T.IlTJU)~K:" T~
Lanl. Dao net hij ook betoog, dAt MIl-
n",e,hglllg Vdn Hollands (d.w.s. N.'ller-
IJi),d" ~n Mnkann.), sowel •.Is TSU Ril'
"el" 'Il hoger grll"d ..un ...... rsljd""
le:-p("k vnll t..r3di~it.·, ge:\kledenil'j en v~lk
SOli tE' u'eeg brIng, en dat, .als on:, Iuer
In ~&Jlt:J-.\Jrika goeLe vordering wou
!luw.&. .lls volk, dail moes onS in dl nr·
volg praat, nl vnn t,..~ nasl~ ni, rn..a,ar
vno twoo politieko skol(·,

:'>i at:L1.t ,lJ spr"ker dl vergl\derlng 'n
rIlllIlt' b"lfunr b"slg )/;~,holl h.~t, het biJ
si.lll \-r IJl d, ad.,. Dt, 'Vaal, v\.-'rl'i(JE"kom
ook dl- vt"r~1\derJug toe tiC' sp~lok,

Adv. tiP WIUlI begJu sijn opmt>rl"nge
d•.lli' t" sê, da.t deeglikb ...d vali .Afri-
kHans bij bOni ni so swaar \'f~b ui als
dj {{"lt, dut Afriknao5i I' lj Il taal • .ns,
A l aMI .\frlknans ook 'Il In.ell'gt~ "an
~,~br",-,-ke, no~ ~OU hij lhe tunl lIefhê en
,I""n. 1I<)t omdat Uit • ij n taMol ,'U di
t dl I Vl\Jl "ljl1 \r-olk Wa.~, ~filar! vervolg
hiJ, a< ,ijll taal ..... kuld'g wnrd van
iOiwak .. rt g('urpk~ te Yit~S, dan SOU
hLJ ':111 m""II~ h;' ni, om d, holhgbOld
,'nil !«') 'n verwijt bluot tt" stel, want
l'lkt'E'o, I.h,(l .\f.ci.k.il.a.ns ,b~tHdf._.-er, mOflS
""kt'lI dat dit di meE'st onl., ... kkelde
I"al :11 UI ...t'I'l>lu was. (TO"1Ulgillg).I.- ••-----------~~------- ... - .. -- .. ---1IP'
\)al .\fnk,wlls '11 reg eellvoudi~" taal G'
",11.~. onb<,ln:-.t llU·t onnatuurhk(i ge- unn
dngl~ ~n 1I1000Ihke hlligln!!,vOrHlt', .. erd ..... ' . .
d-ikwuls rlPHr ollkuutl,,;~e JDnl1M.-' beskou ,
"I, """k},"ld. AI. een\"oudl~H'id ...aar-
:Lk 8'A'nkh'''ld m.B(>~ aandill, dnn was di
l'~n~t.,I.."t' bli\\ til ,o;wl\'k~te vall ulle ~'TOt.
talt_'. WHH't the ta.ul was verno,weg, di
.... ,,<1)11(\,11:"1<'. Danr "ns.n tijd ·t~
!1:
l1
p::t>b ook ... (),(dl'O Hulllllld~ en Duits,

v.tl1dtl~ 1l0'j.!. bPlpll1m~rt1 wn.!; mot ',n ,
bOl'I ollnodi~f" hUll;1I1~~. 'M~Ul[ du.':
C)'eTIOlh!!" bali ... "!' w('rd bO<' langer
hO(' 111'.... 1' o'... Ooord !!pgooi "''' .... ndag iA
~)I~eJ, in duardi., opt>i;l.t bi}\t" net so ver
~\'orJf"fll al..... -\frlkna..n'>, 'Vi" ~ijn be-
I,.."ld •. li,\vroórd bet ,h "'ngrl"'lhln "th,,"."'Il "th,'" nIlMUl. di H"lIa.nder h"t '·de·'.
"Ul-¥\7', I:d.-.n", "derl'" en L'h.,_-.t"; di AfTl-
k"and ••r hot "dI". A Is d, Engelsman rt'jl;
g"handel het mpt s1egJl Un vorm. vlr
_iJIl I.,dwoord te b<tJou, beE' Iwm dit dan
I!e.""'l' w"rtt, <LIt ,\I AfrilmneT ..erk""rd
j!"h.a "d,,1 h,·t d,,"r ook sleg.~ Mn ,-arm
te hall 0 ~pro~('r h ..t ook <e.....I<"... '" ".-
rieor voorbet'-tdt.! ~enoem om Nin ~ toon,
dat Afrll,",u."s lan~" d.J.s£<lfde "e)I als
En!l:"I<, lOOill' ....... 1 .nell!'r. ontw'kk ..1 h..t.

T04:?'tl \"olgd{>n enli{" flluk~ t<K.~pr.:lk.en ln ~n Op~l~ 1,-; .'\.rI'lkaon ..", vir Engels
"11 <1.. vol~,'nd" r"""lutl'" word,'u ,*'11- "oor ... n dIt b met betn·klring tot di " .. béhnteta ~ Machinerie om voor water te bonm,
parig I\:lJl;".....noulf.1I _ sP'·lhn~. D, hew".'JlI' wnt .ommi!!""'Th_ v"rgadt.'rlo~ nrheugt zllh vau. mM."" maak. dat Afrik:""n~ 'n vrrb ...swr- Dril en percuMi.ve typen, beide voor hand- en paardelo:acht; Gepa.teD-
daa,.- om d .. IDme,W .... :!Tl land.b""" pe.r- d•• t",d ,"'II', wa" hrplt.'n\:tUlI onge)ll"ond. teerde Verkoeling. Machinerie; Zelthoudende Diepe.Wel Pomtv>n
soonhk tt' ontlll(Jf'ten, Lem~r daar bIj ,\frIkallll.', "diJk ~:n"",,ls ~Tl :-;"dnlanti~. - r-
gekoMleu b om de !,Tl!,vclI omtr"'lt tie WH$ afg""t,,", lid. dl Germa&fl"-" bron, "0 werkend met 8\001II- of Olie-machinen; Boouagaard ,BeaproeiÏDgII
Br"u~ ......t Le hor;>ll. "Il vortrouwt., wa' "nr.ind,!! "ui"'f'rdf'f Germaa.ns geblij POIDpen, ellL
,lal ZIJl' kom"t hIerbeen ""ru r.~l on"~- dun Engel •. Wall.H'''' 'n ·En!tel.sman n"ar
tll'g"n, tLlt d., Bmlldzlekt ••Wc"l. h.er on- 'II '"""" woord sO<'k, dali n""'" hij ni
uitvoerba&r I' "U moet TO<1U1derd w-or- di .. toevlnJ!; nllar dl ou O('>rIn.nanse bron
d"". ,'U dA.t ons J!;U(>,..,rnement :cic,h :WJ ...r Il..g,. 'n VPTW:1l1t" G"rmanll.'" wal 111, "' Baker'
I1<"p"lp" bIJ tiC' !x>...lluLeI1 gEnomen te mRaT naar lt. .1l1"I"ke Latijn of
n.,aufort w.'~t" Gri,·ks. ~b ... wanneer 'n Afrlka" .. r. di.

En ·'Dt'>1.e fl'l'" ...de,oog be<m.nkl d... P;O<"<I AfnkluID,' wil praat. lIaM 'n woord
hOOT Graaff voor wat hIJ III h"t "prlp- ,.,..k. dan put Illj ,ht nit Ne<l<-rl.a.nd •. en
<Inn ,:~dai\n I""ft. ..0 s"r ....kt "('TdN 'n NrdN"u.l1d..P w()(j("d iR rtltijd tuis In
h,la.r ...olle n'-rtrotlwen lit hOOl Uit en be- Afrilc.ll\njól..--T.'l.t 'n kl~8!'1leke woord .i
looft h~'m haar vp.rdl're onJ('r.,tR1ll1lnp:" altijd In F.nJZpl:-o I~ II DIt IS ook ~f'en

M~t prounffi()t.w vaD dauk aan do voor· kwaad, dat l~n iaal uit 'u ander taal
'Llt.t..,.r f'oJ.ndlgde f::'ien Int,.{-n.·~M.ante \-eI)!.lY- woord" o'~rtH.'I&m UI, Du'" a.l~ Afrilma.ns
de .. ng. hl ..... en <ilIaI' 'n VT(>rmde woord bet. dan

I1I1)('L dIt ni tot 'IJn nadool gerpkl'n
word nl. 'n Thai Wilt .0 kleLn~""",tig 18,

<LIt d,t ni w·QOrtl.> UIt andN t.t.I .. wil i
I""n DI. k.~n ~lfl ,lRrkc P:J'O('llrraP; hil ui
VooTtgaandl.>. hpt "preker aangetoon., lt
uat ook F.D.jl"I., Fro.ns. DUll_ "n Itllli" onllsen
"".ns In hulle jPlIgd deUT di volke wat die
tala p:ebrtllk b"t, .beskou was nh lelike.
~,.mpne valk_tnl". maaT tc<>Jl ~ot.e .krii-
"'e" vali dusrruo ta.le be~Jn il"brui.k
maa.k._ toell "'<"I'd dl "ooroortloe<l d ..ur
.. ""rdhlllj!; .. II li,,£d ...... rvllng. en n<>l1 is
al di j!rll""mde t"l" trots" wercldtAI" .
Afrikaans bet 'n 6(,('>Tker WOQrdoslalt d...n
d, ml'f.'St<> m"'"'" hulle vt'II'beel, mUA!'
!?:'"ote skrijwf'r5 ontbreek nog. Afrik:aans
hel 'n DlInoo of 'n G()('tb" nodig. Rpre-
ker lH"t ook UItge ...ei "d"T d, voordeel,
dat A£rik.~all' ilin d;al .. lrt.e bet "' "0 d...t
di ""el.. van di u.sl ....·"lm"t'1t <'IJ kon-
_kwpnt was. DI to<><;prnAk. w('I',1 ge-Iuit
d..uT 'n bH""" op di vPT~D(l<,,-ing om 'n
t.1< vnll d, 'l'M1 V .. roniilinp; U- Malm ......
bu ry tr .1Ig.

DI voor"ltt.£'r h"t toe ,li sprf'k ...... ~e-
dank, "11vf'rd'l'rf' ul..kn."'" "'Cill di vpTj,.._.
d,,",o)1; opt' ~p,td. HoofdkantGO. : KAANTAO.

Rit>Roncl£r flink". Of,koon lloodwendlg
kort". aanspri;;ke .....rd to(> gl'lt''''''T deu!'
dl 11(""r Immclrultn, ,tie "Ml taalltenllPr
I~. Ei; hrer van Alpben. dl hooltg~
on<l"r",ijFer. "0 di h...... Perold, di TOO'-
.. tt"r von di pIaats ..liln' debatver"ni-
gil"!l L,,,,,,e;('lIoemd,, h"t voo:rgestf'.J. dRt
dnar da<lehk 'n tak vaD di AfTIlruan1!<l
Taal V..T('nil-rillg g.....tig .. md, en sijn
V"(I()I""Su-1WE'rd met hnrtplike t.oejuiging
be~""t. mrt",r d>tt W'IU! toe te la...t p:e-
,",nrd om t.ot £I" sti!r.tinj(' \"llll '" tak o'er
te e.'l\I1.

Dllaror Il<'t ,~iH)()l"$ite-r di ve>~td"ring
geslot .. ,,(' ..ldaa.r -

Dtt h",t on- hc1l.rt goed ~n om te
?..m"r~ d,,~ M.alm""hury !;() ~..:lTlftjp;
,. op di !!\"bied nUl onP<> taAl Di od'i t..ur
vun di VO>OY'1Iaam..t" Holland"" kTruIt
in di Kanpko10ni .. tru~ wel trots ...-
d:i plek -wat }Ijj in di parl"mroI-b
Il:E"nwoordig. 0o ......... W"l~, mt It.....
L...llk 'n tack nm 00""' V"l'fI1ligi'ng in ~
noemde ..tan ~..stig sal word en on" t.lj-
£.. 1 {Ii d""rltllll Tri of dit ""l .poedig
nl n di bel" nil)" ijksi., ta.kke ID ons
W1!eS: ""US di Pere-! sal m<M1'tsUkkm
bii h,,~ .. k"MI .."', te bou.

.' A.:},.
'>~
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De beer~. A. L .....an der Merwe stel-
de toon de volgenl'le r~solutl~ voor:

"De"'" verga.derillg IS \"'an geroel ..n,
d:a.t het YfT'lChH,dat er bestaat. t1ll>6eP
de noord-_te1ike djrtrii:teo aangaan-
de de spooTWeg n·ur het ooord-we.teu,
1\.lloon kan opgelo,t worden door eeu

VII.1l aJg,,~....ardigden uit do
volgen do ' , n.l.'. ClarIWIU~JD,
Yan RhijDlldorp. Nmu"",udtTlUe,
B.a.nplei, ~e,nbardt, Wi.Ui!l~. Fn.-
... rbuTg "Il 8uth"rll\fld, d:ie tot' eel' be-

moeten komen omtrent de rich-
t..i ng vau ..odanIg<' "paarweg, ." d",t do
de distrlkte0,1 Dcb bij het lIesluit moe-
wn be:paie>n. , '
De ro..o.!ntie werd eenparig .. ngen<>-

mortEr _Td beW<lot..u .ut e<'D kODlltoo
benoemd ,wordt, best.a.1\nde uit d" heren
.J A. L. Tan dM Me-r .. ", W. A. J. va n
Wijk en J. J, MaRlef'OO, die de konfe-
rentie zullE'<ll beleggen.

ED. A. J. F"LLLER, L.W.V.
•

B.ierna. kwsm li<' cd. beer FulleT naar
voren. ID)_,d hartelik ontvangen en
I1nll di, ~,,:rgn.derlfig voorgesteld door de
"ooT7Jtter, die bem twee adressou 1I&Il-

bood, oen v"n de JOllnicipuJit-e-it en een
vau de inwon''T!! van het di.1.ri!<t.

De beer Fuller '''', dat hij in de eer-
ste plllat).~ dnIlkbaar W~ voor bet har-
telike wl<llrom. hem II<'JIgebodell m de
adressen, en dat luJ' In de tweede plaa.ts
verl>hj<i ,,-as, dal de Inhoud .IUI deze
ht>m 001l lenddrnad bij het spreken wa-
ren, B.ij WIlS gekomen om beter beII.-end
te ..orden m~t de benodigdheden van
de boer ebevonuug. H lj sprak: veel ten
gtlll'OO van lru-OJ"'rotle, en rel, dat Ik>
f(.ddin!( -sun 011' land grOLelld..els daar-
van afhangt, ~II ,Lat de t.tekomst al-
bank"llll. ts T3ll de l:1Jldbouw. Hij toon-
..re IIo:Ul, dM w'J IlU do helft mllIder be-
ter UIV"""PU dan tw"" jaren geled"lI, do
rooe-n IS sameutft'rkJng, -' He' 19

nl"t, d"t wij nu In""r boter maken dllD
1,.(worell. maar dOOl" lDldtiel \"Ut1 k{)-ope~
ratle gnat er gf"(.n boter Terlnren

H•.t gevolg nlll ZIJII p<Iglllil:"11 18, dat
er nil Teed Dt'1Z:~n ko-opt'r ...tlt'\.~ ruaat~
sclu'i'Pl'je" gestlc"t ZIJIl, die u It,te"end
goed w... hen, t>n hij boopt ... dnt btu-
nell eetl P&Ill' Jar~n d{" Ao14JnI.e bt13<l'
etgen marh.LRIl met. bot.t'r u"l voorzlE"n
Een Il)ld"r dOl'I van kO-<>p"r,,~" ,s om de
boerpIl In swa.t te .-;tellen grote kon·
trakt..erll a.uH te p.::Ul Z()Ilra \l"IJ OIlzP.
el~f"U marltt-('Il heh·norll\.i \lunu"," \'OOr-
~t::'otl, kunnCll \\ IJ \'l'r~:tL'ht-t~1l dat het
goe,,'erncmt'nt mf>("r beln:-.ttn!l. op lnJllr
voerde prodllkten Bal tf"-¥,.U,eo HIJ ,"tJIr-

~t(}nd. dat AT 6('n hr.anJcnrl£' kwe~tte
was \"oor het di.~Lrikt, naID"lIk de BI'>IIId-
zlt'ktoWI't, d,e reh!Rr Voor b ...m ook .... n
brand ..ud.. wak wnO. HIJ ""IS o"k bij het
kon~H l~ Bt.-mufort We8t.., ten t'\lndt"
bekf\IHl te I"U..kf"l1 Dlt1t UH grwnm \',111(le
h<,.,..n~n Hij h~ft, ¥-elt?'(~nl h' versta.'u,
daL d(~ om:standlghP<lt't1i ran dp boeron
.n d.. lloon.!-we<iPliK" t1i,tl'lklRn .lncl£1"1i
"lIJIl d.a.n dl<" \!l1I J~.boer~u In d~ ()os-
t_.llk .. pro"nc ..• HIJ maaku- ,\JlIdf'hk In
", ..Ik '''''' mO<'lhlte pOHL'" hij ~.....,)I:lIlt.'t
I~ met ~tr+- ..kklng t,ot t!P9<P \f"et, Hij WU~

vall \l.evOo'Ien . t.Ltt d~ boe<r m .... r ,,,,,,1-
"lf'llt'w nllllOt krtjgen W:.\.Ilr hiJ te kam·
1"'11 b....ft mpt de drOO!;k> HIJ z""I", dat
I",t weh ,tIudpllk iZ."blf'kt'n IS. dat d"
bra ..lld:1.~kt"t~ kiln llIttz,er()(_:Old W\lTdell, PP.
hiJ ,!lct nipt lO, W)U~rom hpt ntet In (ht
(jf;~trlh-t \GIll ~{'hICd~t1, wa~'\r er even
~kwum-(' hOE"ft'lI DIJn t_\ls 10 JUf'UIJZ; &11-

dpr dllOtrikt. 1.1..' \n'l ka.n ~11 'WPlnll!;.
Il('utl~T gelf_)a1\kt v,o-nkll, vooral 10 ~e-
~dl011 waaI cl ... ~cha.pt'1I ,i;('OOOIi rijn
\','rJ"'I Zt"1 hiJ. dut h("'t g()(>n·rUPIDPHt
,-all pln rt 1'0, Ztl\'p,,,1 a"'~I.~t.('lIttt' D1tlt geld
nl ... m(~~hk a.an .. df-' boerf'n tp geven. en
w(\1dtl.p UJ t { onlol' df' \-'()()rw.lu,ru<,n VI,-na.r-
op h.-t !!"•.IVl"T.wm ..." l "Pt dDi'll wJ. HIJ
7.01 .dttt hf"'t jo!.oon·rnpme-n!, ook "f1\1I plan
\~a.." om t.f" pr08p'",ktt'"TPIl In d.(lI,Kolona',
daar mpn ~IOOI-", dat U{' Kolou!'f' TIJk
[,an mt~nE~ra.l.·n 1!'O; '''at bt-tn·ft ....poor-
"'A'ge-n nu-endH hiJ, dat h'Pt noord-
w(~~tpn jammt"rllK Vt~rwl\~r)oosd wa~ {'LI

hiJ ~on ze-u_;!~n! (lat wij een ~:poon"eg be~
hOf"n !R kl'lllr<"" H'J wa. o.lt.iJd nlll go&-
d:U"ht ••, d.1.t 00 bOPTt'n In d...-'1.A· c11~trJ)!o.~1t
wnt :\.chtRrult wan"'n, maar hij IS waar·
hk n'rrllst Rp,,-ordt>1I met dit hn"",k.l"
f'(l hiJ hoopu\ C;;:dvlllia -;poeodig Wl.li€'t

W .... ,,ook ...11

E.~ B.. Id.
- T.legr"'* eo JtabiI Aar-:

" J'IDELlTY. "

IItl.lll "_""lU.Êi, iE'1T'I
PMU .. ..., IIf'YllAcMTDI"''''.

, ' 1'flJ88D1
' _.- ( ,

ZUID,~;j;; en- EN:Gm,AND.
LoIfJ)~ • .Ad .IU.uIT4D, AIAO.A. BUI ..

OOaTLo.D",
S.S. BAROTSE, 15APJÏL
.S.S, FORT SALISBURY, 29 April

V ElI.HOK.It.lI TAlf LOllD.lIlIl'"""a KATÁL,D.LÁ~'" B ......I •••• Ia ....

S.S. BUCRAIUA, 2:1 A.pril
~L T~ JLup8T.a.D V•• n.kK •• OPD. TBt7UUI1.

.S.S. JOHANNESBURG. om*eeb U Mei.
.S.S. J4'ORTSALISBURY, CDlveeb 10 Junie.
P...pn bo'- WOrileD aaapluid md eeD ~.

-
-Weltevreden A3.-APPLIKAT1ES van Ge..:ertifi..

ceente OndenrijEen voor boveng&-
noemde School worden gevraagd,

een ..wu van £H per jaar
. te verkrijgen tegen £30

Wer'k. onuetnOll1en te
in Julie 1907.

Applibtiee .. et kopieën van
Getriigeebriften en Certifilt&ten
moeten aan de Sekretaris, School

Weltevreden AS,
BtL....,rru,IA- i.Qgesondeo worden ,niet

u.te Mei 1901[.

F. 8. REID,
Sekretaris, School Baad-

li April 1to7.PRon~K'fI~·.
HIJ ",·Lr..,,[ Je "l"cht" lIJJ,.n ged,..,.t-

telik tew an II II.· l"~,, h...I..,ung up .11-
ge"oer<l.' pro<h;ktA'1I ~11 1"'1. dat het
noodzakeJ1k I", d.at \\ iJ \)1l/Á:~ f"1~tln pr{}-
ftnkt..-'ll ,,1\ \~lee~ \\ Inm"1I pn hPt )l;eld
111 het land houden t'n d.aartOt" l~ pro-
~_"ktlt' IIt~\I¥, ~pr£"k('r toollJe uok aan
m...t '"'Jf,·r,. h,,.,,·,,,,1 rUil dl' "11~Juags"
heno-(h~ht,d n. 7_rml~ korl?'ll. IIll·pl, tulf"-
hes. \-rIJ( ht n ~\)toO'Htt'lI, ... H..'rPII 4c'IlZ,

(.'112., I]~t"'\ l"'rd \\ \lrdt'n, (, ..t "'('!hlIlJ~

Vil.Il UII7,t' ,"",I.JII!!· HIJ \lt,' .... lil t bl~

f)Oud"r up ,J" lll~t._\, ...,,'rd~ dr,tuken, ale

\,.~rko7.l.n wnrc!f'f) hOVt"'U tip ~t)lonlaln
dr.wl...t"'It. ~n 'lIt'rktt, .luO hUt' III Ellrop.l
,It, n r....d:lflontlc lo,ndt.·tl \"lI vdkt"u hUll

t'l~t"ll ur.lllkeu ~t-brulkt'n Omt fl'nt de
k.1I1qwH:-.allt" pl, ......n, :r.Pl d~ ~pr("kt~r, ria.l
hiJ 'l.lJII tJ.t. ....l il.rJ..lun hau en er In
g("''''1I.;,"~,i ,n\~1 Wt"l'r t'\"U hf\r7.h·l1lll~ tt"

k.rlJ1lt)n vall Jt' \!1M'1l n,.t....J!o onor dt'" \-0 ....

nge kor,\mL .,.&f' ~fgphalldt.ld. l'lI rile,
~.JjUS I fl'l.H·n IIh"'t. b~ht)nrllk uf~eh.,lldt.ld
""f"rdt"n. vol¥.!:"n ... ~[lt hiJ \~elll-Oll)en haJ,

HIJ WHS lan ~e'ut"lt.n, uat 't ~Oo("-
\erH\'m~'nt elf' !!e'~roll(t.~ t>1....,).1I t('1\ vuIl.
lII~t IIlt.betalf>ll, al wil h"t nwl. d~':Hlp-
hk Ktlnut"'n ~I·~('ht-P(lell m.lur hiJ d.:.H'ht,
lL'lt b.A, II1t.t l111uder kosten kou gt\duall
"'ord"'II, Indien ("(~n paar bt~k\\ame. pt"r-
BOOE'1l á.:\l\gl,stdd wfltrd ...n, II\:-.tNif" van
zo \"f-Ie ulIIbtt>fl.i;u'(>u HIJ 7A"I, dHt ,\I,..
k~tf'n Vi'U1 tt .. ~omrul:o... ...le O'it'T .1:.\7,liJ(J
tw<lrm,z..- \'t'-rd.t>'r k"lll hl] ...lt"(_.ht~ '1.~,!.

gen, dat "r op h"'L o!!ellt..hk !,P~11 ;\"ld
1'" om df' fiot...l·O Uit t.t' bt~tul~o, maar bij
hooptt.~, dOlt 't ~Of'Vt"'rlU'IIH:'llt ,pot..(.l1~
In staat. y.oU ,,'''_lozell t_>oell It~na~ .Ian tt'

~aAu nH:~t het ~..,l tie {.)\,!·r1hf' (,I;~.. n UIt.

te h.'.t:t1en,
\R.\IE HL,,,"I'::-i

/Q"n
"

.~

o·tilW.,
I

KLEIN VLEI A3 School. 0n-
derwijzer o~Oudenrijzel'ft, behoor-
lik ,enauficeeql. Hollaods en
¥1W.ek vereist. 8ala.r:ia £120 per
j~.~ !fÏjh~li8.lm.e1l' A3, Gtltboeeh A3, en
Vogelnei A3 Sëholen, Ondenrij-
ZereS (~) voor elke
dool. 1wam £80 per jaM ea

eD inwOIlUlg. Hollands ea
Muiek ....ereiet. '

AWlikaties, . met. knpieën ftD
GetaigseJui!ten. ~ -.rordfllf' gesoo--
den aan de ondergetehnde, niet
later dan Woensdag, de 15de Mei
1i07. werkza&lllhedezi te beginAen
met liet Jolie kwartaal

l!'. IthEINSCHMIDT,
Sekretaris en Tlteuarier.

tossel- BW (Afdeling!)
School RwL

XALKJ8B'URY~,......v_·'
........ ~IIaatI •.ALII-II, .. aDIEURl, • •

,

ATLAS WORKS.""·UIIIZn DG, UIPS'lD OPGERICHT IN 1864. O.DERWlnm a£VlllAaD.
ftlUlO WlTUl ... £1,221' D
HIM fOln ,,, .u &4G,000.• 8

Verkoelings Machinerie,
.. ATLAS" PATENT.

(on,ratteuren om Joor later te boren, onder Goenrne-
- menta Subsidie.

" ••,.._.... _rtrt LIl- • , ...............,-.
D~:

D. WelEd.H_ G. w. D_Rmn',
VoorsitteI' .

De WelEd- HereD . .N. J. H. oroe-
_, Dr. Á. J. T. Bou, H. J. )l. d8
Gnelf, A J. :sa-,W. D. llalhei'M
Jo. W. Lww.

. AWlTBlJ'B,BN:

De WelEd. Bern: G. Bow.. ea lo.
L. BrodU&.

De I>irftt.eW'd "t'el'pd- elke DiD ..
da«. ' •• oormiQdap, iD d. _ ... ti
aur, iD d. 'wi..w te 10 U1I!'.

M. O.:roURIE, L.B.,
Sn:r.tariII. BENODIGD

"

..

Direct-Stroke" Windmolen.. School Baad.JCantoor,
(P06tbUl!~, 'KerK Straat,
Mouel.BU.i, 29 Aprill907.

DE

Zuid AfrikaauSl ,O'nderUDga ·leYIDS
" -' ------------

Varzekering VeNniging i

EEN Gecertifiéeerde Ondenri~
Hr of ODdenrij&eres ftOr de AS
Schoo1, Klipg.tspan, afdeling
priesb, Muziek een aanbev-el.iDg.
&ah.ris £120 per jaar. Logies
verkrikbur tegen £24 per jaar.
WerkUamheden te beginnen bij
het begin TaB aanstaand kwanaal.

Doet aanzoek bij :
J, P. VIL.lOEN,
Sen. School Raad.

De Saldanha lJaai Spoor-
weg Compagilie.J J M..\ L lJERJW.

£rr69,Oo.O.
EEN Publieke '(ergaderiJag UI

gehouden w01'1ien te M()()I'l'eesburg,
op Maandag, de &de Kei aaoetaaD-
de, in de namiddag, onmiddellik Dá
"ankomst van de trem van de Kaap,

I ten eind. zaken van belaDi te
bel!preken in verband lIlet de
Sald.nh!' Raai. Spoorweg, bij wel-
ke gelegenheid de Vergadering sal
worden bijrwoond door de Yer-
tegenwoorihgel'll van de Compapie
Toonegd. .

Alle belang!teUendeo worden
uieudelik uitgenodigd deze Ver-
pderiog, die van' bet luwite be-
Lr.og voor bet publiek m het
aliemeen is, bij te wooen.
Opwt van de Komitee afge-

Turdigden,

luoDtsten
••;Polislen.WD Levensverzekering_s

Premiën. Lage verhouding
Alle klasaeV

Qalatigde
WD Uitgaven. Prieska_

27 April 1'07 .

KENNISGEVINGEN.

De leu>1'II .. orden omtrent onder-
• r.aaode k.uougeTlngeu _1I"_n na ....
on... ad .."",,,0 t,. lrolo.lllll>eu : -

VERKOPING (Puulieke) \'80twpa .tuk·
~ell grond. lelllilueu de wel bek.ode V('e'

en zaaiplule, bekend &J. Ball.,e. Hiv,,,r,
~ortnende omtrent li nul' rijdon .,an het
.Iorp Napier, dilltrikt Bredasdorp, op
Woeosdag 29 M."i.

HULPONDERWIJZEH (Eel'llle) of
hulponderw1J"""'" geuaagd voor de C O.
Bc"ool te Founesbllrg, Tr.Dsoranje.

TE KOOP gcoklLl~rde en ongeokulee, de
limoen, naartje VD zuurlimoenhorueD, bij
C. A. v. d. Merwe, Betbel, P1IJll1.

DRIE-JIIRLIISB WELliG. Yll WIlSTEI.
I " DE GOEgE HOOP,"

MJJ4Adtliu Blad.
SAMEMGESTELDE BonUSSEn.

orige verdenng in ~904, tegen £561. percent voor de drie jaren.
~

~g...
til

i
'E
, ~
~ -......-,.a.
=<I)
pq'

JOHN ROBa, Sekreta.... I 81lbllortPt1e alechta 6/- per ja&r

Poe.tgeld i.Dgealoten..;
,1:,, r,
'I t.

l· : P.Hl~IP·.·BROS..
11IDlUlU~'IOUnOUT II umIlUI,~

, -'~

E. STARKE,
J. C. SlEMSEN,'
T.J.LOUW. I li.. .-Ntl PNtInu 44, . ..1

_ _ LÁ~TA8i
t

f
SCHUTBERICHrl

..... 1IkiJcl ..... 'pc\- .Be pu" •illa. "...-_1.
• IBood en 0reI0n PlD.e Delen, Vloérplanke:n.

Zoldm.pl&Dkeln, Bashout.· mckoey, Essen-
hout. lttJataDhout en Pitchpme ;

Dnkferl- ......... pp1j,
ian 4eSandl de Yllllen & Co.

,
AANG"EHOUUEN in het 'Schut
te oCkerttlkrul, Dial.' Ladil1Ditb,
de .,.~n~ DooJriel :-
1 Lu::Jitnle Merrie, 5 J.• ar oud

~rkt;" . "
1 Lioht;VW ltengstv.ealeb. - 3

maaodea oud, ~; ,
." 1,Lic'htyde Merri~ 3,jaar, neh·
. \erOOt. ..... fttaád·;
1 DollkervaIe-. .Merrie,' I ,j..-,.
oopmerkt ; . > '

1 Zwa'Rhruin Ruin, 2 jaar 'owl.
, 1D~ ni~' >gelol~ .66r 25'
'aaná.. ... sullen,' dëaelTe ."y .........ht.-l
woNea.

D.I. VAN TONnER,
8c:blltmeéa\er.

I

.A.LIOOa.
lAM... DEURE., UJSTEII, ~CIIIDT ....... VANl~£tRD

1J1ER,- ................. ~ '.'I .

~&1;Ige~,19en 21,~,.iA:rSTAD.

In~ ........ 11U •. _~ IIi 110.. -tCl.,i~: '

I - Fabrtllanten van
Schrijfbehoeften.

,

...-

FabrikanteJl Tan Schrijtb&hoeilen ..
Litho~tis~ en AIgem~neDnkkell.V ~r chroDt_' Bontk .... 1eD,

w",*, flrow P.peMDIID' Qe_.jcl-
d~ .

-
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