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PLEIN STRAAT, K AAPST.A D_ (BLUE FLAMIE) "

• v.. t' "".laUIR . . •... s'.
"":!'!':'!"" OLIE STOV}: ....tr...,.
2net' _h· . ,'.".

v..... 11k__ - • • •,............,.,
far-. ~. .

a ,oet ...... e-
vll ...d Elkenlloatln'I" StalMlllnl,

ffS/-......
De Paarls GeYlamd
Eikenhouten SIa.ap-

tBJJtef Set,
3 voet 6 duim,

£15.......

•• i

Uw handelaar houdt ze
_ _ - grootten voorradig.

in
- - --.

verwMht.
OIlS DEPARTEMDT voor Ge-

hreilU Goedere-n u nu t)()OP'zien
t!an de laalllte mOdeII in DtuH1l,
{ra;gtm, . K0U8en, Pyja/m4lI,_____________...~-------·'11l~.~w.n all~ b6l1clwijnW},
.,~~" ' ,. ,in

"11. lSAA~, de ODd geveatigde K_·
lDuer OD Ilitruster, welJa' ..... zijD vele
Idiënt.en t>.kend te maken, dat hij jllÏlt
ontvangen heeft een Grote Ver_diD(

". Heren en Jongens P.kklJll, RegM1J-'
~.O,.rj- ..Bedford Cord" Broelullli Hoeden, KoulIen ens, Prij_ die over
, .en lIteDlwen met de tijden.

M.II"ACI,
Dit lanj Ge-nltigde en Berlte klu Hotel il gelegen op de l&.IDII&lD,

Strand- en LangeIItraten, een n.n de mooiltAt __ 'iD d. ··11.....""'.,. La., •• ob .........
binnen 8 minuten lopene n.n het 8poonreJr 8~Pa.t- en TeJj.... ....... ~ .......
~.!ltoren en Opera House. Vele modeme .,.erbeteriDgen lijn ------'---_.....~--
.Elekt.ne. Licht, em. Bewaken te lupatad Yindea •.Ïpctoor- W. G. COMBRINK,
House ".nee wat ze WeDaen en wel op een wiju, die geeD "
HOlAlI in de ttad Oyertroffen 'Wordt. Geen moeite wordt ~ DE OUI)ITE KOLONIALE '
gerief van de beg1matigen op elk gebied te verrekeren. HORLOGEEI JU*RIERS IIIIEL

MEUBELE"lI P~~_)'(O'S E" ~~_GELSIt ALLE GERiEVEN VAN THUIS.
BIJ "THE SOUTff' AFRICAN MART," Plein Straat 3, EERSTE KLAS KEUKEN.

Kaapstad (tie naar de I!rote rode 3 ol-' de Veoitlirs). De goederee .
kunnen gekocht "Ord~D tegen de ci~ell billike sanbiedingee der kopers. GOEDKOPE PRIJZ·E
Beste "'rpakking- gtlwllarborgd. \her 200 Instrumenten verkgcht en
'V\Jili huizeIl ::emeubil('crd. TelegTa.m adres .t BRUTIS(X)." Telefoon No.l413.

J. S. r. BORGSTROK. M»lager ~. Kommiuie ~etlL. A. MORTIMER-JONES, Bestierder.

L3ngemarktstraat en Kerkplein, Kaapstad.

FABRIKANTEN
YlLn 11NS-, JONGELINGEN- en JONGElfSKLE&KN.

IET IEDERE IIAILBooT KOllEN NIEUWE GOEDEREI AAN.
Grote en Verecheldene Voorraden KLEREN, SOHOENEN
HEMDEN, TASSEN, REISDEKENS, HOEDEN, PETTEN,
HELMEN en ONDERKLEREN dte niet Krimpen (Gewaar-

borgd), om uJ,t te zoeken. ~

VOETBAL LAARZEN, GORDELS, KNIOKERS, JERSEYS,
en HEMDEN worden nu uitgepakt.

Zie onze nieuwe VOETBAL LAARS met ENKEL-BANDEN.

WHITE, RYAN & Co.,
VOOR

Guano voor Graan en Aardappelen.
AGENTEN IN HET GROOT VOOR H. F. ECKERTS

BEROEMDE STALEN PLOEGEN,.....
Licht, Eenvoudig, St~rk
Duurzaam en Goedkoop,
Met Patent gesloten Zand

Kokers Wop ielen.....
WH ITE~ RY AN 8L Co.,.H
Burg Straat, ~PSTAD.

SCHRIJFT OM KATALOGUS .

WIJ MAKEN ...

LANDBOUW DRAIlERING PIJPEN.
Bestel vl'Oegtlldlg daa, dit het Seizoen la om

. ze te leggen••••

De wa.arde van het Land wordt 25 percent verhoogd,
£5 Ss.oa

lullen 300, elk van 3", 4" en 6n maten kosten.

Vrij op spoorweg. Croydon, Faure, K.K.

Boekte&. waarin de uitIet .... ven wordt, grltll t"lload ..
• • • OtI unvr... biJ . . .

.'GEBROEDERS STEPHAN,
BREESTRAAT. KAAPSTAD.

KALK.
BESTE SOHULP KALK, 2/3 per zak.
BESTE :STEEN KALK, 1J5 per zak.

ZAKKBlf, 4d.. pel' stuk QXlra.

----
SOH~n. ~ DIl

KOLonIALE KALK MAATSCHAPPI.I
(COLOIIIAL LI". COY.)..

BUJTlII'IGlUCHT StlRAA.W 61, KAAPSTAD.Postbus 193.

KAAPSTAD.
Ze::Ooa~ Afdelings Raad, 8rodasd~rp~

E. Is een grote vraag naa•. KolonlaN
Boter, om het, gelmporteerd artikel

af te schaffen. ,--:-SnijdM, ds heer F18tclwr, 1XMI

.POO18'II,BOlltUtraat.

.ii Nieuwe en laat8te model in
;1Deed., Serges, K48himer~ "'2.
. 1, .. Lou-nge" Pakken fJa1l4f84/-
tot 105/.; O"erjlU,~n 1Janaf 63/.
sn Aog6T.

Een Inspektie 'Wordt verzocht .
Wij zijn, met hoogMhting,•e.....,. WAINWRIGHT,

12-duim Aarden Pijpen, "an Bndaadorp, i.n ftII .
Potten, i BraudewijD Ketela, 1 5'van Wet 13. 1:906,om _lOek te'_
Pompen, " Leien Tafelbladt!n, 1 . . lot Cement Va1en, bij Zijn Exoolleotie ~.Goe-.u-. ~
Planken en Zinkplaten, 1 Ka&nijder . kompleet, ~.te Uk"'=n~Rusting "f"Ul~~• . ' u 1 Lot 'Ir.-#' 1 Lot ..,..tela 1.."y.........IDg, 1UOOt om""" ..........
1 Room. ..,AflChelder, 1 Karn, .uote~· ell. '" , - ,_gen, eIeRen in Wijk No. 1, ?OOI'
Gemalen Hooi, 1 400.Gallon GegJtlvatWeercle rertank, 4 Boomgaanl eell 8tuk 1a.nd'.- .
Tenten, I Lot Pau\taa, 200 ,Kudden A~ra. ";. .: ';. ,'~, .(o.) ~iftlnt._300 morr groot, V~

IV LEVEND
'IlI HAVE ._lI'__P_ .• K~~' ' (ll.'erur~n), d& ~hol(IL~IJfI _II ,plaata J).rw-

• '.I!I • """'!".""" , -"", funli(un en ZaDdhOiogte, _n dG Oae,
I Ingevoerde Hackney Hflllgtt, 1 p._..:aa.,e ~~ Ezels, 65 AaD1;Ml ai~ nil de Struisbaai Weg, tot de
Beetten, ..... ronder 10 uitent geschikt.oór é1e 8~ter, 10 ¥elkkoeien, SCheid!ngalijn flln Za.adhoogte ell z- .
1 Lot V larHIl, t:Volbloed JK!J:ut, 48 Pn_ Schapen, 36 '( arkel1l, It_del; . •. Hoend :' (b) Een stuit land op de weg -
1 Lot Gauseu en en en oeaee, ~ .' KUMÏeolbaM beginnende _n de Blaiaw-

V. HUISRAAD :-Het gewone a8lOrtimeaf" beataande ui' Tafels, golD Bam.en op die ~u~t d~ ....
StoeIeD, K&8teD, Ledib.nien en veractaeidene OX· en, waaronder twee de OJl'ltal te Nacht_cht, .. n ~de )l;8n-. Oud ..;.-b' ten van dese weg naar K~beal, Ml
prachtige erw,tse AIO, meUeD. . . an de Noord~t>elib zijden Y'aII de

VI AANDELEN :-13\ Westelike Wijn, . randewijn en 8piritua Pri.nwaal Weg tot het h"k en Sobei-

M..• ~-;_-pnn Beperkt. 200 HenDOD Handele M... techannn Beperkt. ding&lij:n 'I"II.D de beer YarthittWi S_rt-:ua r#' , .. ,(t. r.....' , bi' de .I>roog-e ·Rivier groo~ omtreni
1 Welhngton Creamery A8IlOClat.1on. I. . ~ ~ ,

f Het reizend p\1-bliek Q). nogtan. het

nl., I d d~., d ,...... Nalt reobt behouden uit te .apaonea op IJ.(omt en onrt'%t uu tel op • ~ er or..Opui6' Driefontein UitlJpa.nolng ..r . Op lut,

N.B.-De Veiling van het Vastgoed vindt plaa" op J. nUID, EKSTF-EN'"
de eerste dag, nameUk Woenl~g, de t5de Mei Sekretari •.

t907, te half tt ure des voormlfdags. IW~~~:~~,JJ H. HOFMEYR, 'B~. 17 April 1007.

Pud, 1 Mei 1907. f Sekretarit. -- '. ,'.

~A.B. DE VILLIERS & Co.~ AFSLA.GERS. St.ellenboschInnlcipalltelt
,..

BELANGRIJKE VE$KOPING

Boeren, let op, in uw eigen
. belang,

en koopt een

, STAR' ROOI-AFSCHEIDER.
Het werk gemakkeli.k, ia sterk en eenvoudig gemaakt, kan
gemakkelik gereinigd worden; kortom; HII il lut rech~
artikel om goede boter te maken, en gij kunt er winat mee

behalen.

VOO&II&BIII'

8 .......... ,. TRUNDLEI

Doe aanzoek bij de enige Agenten I Denk om het aclre8 :
Illm II Imal" ,

Addlrll, IDII lu .lOCH & DillE, ~"'_ van de Cinele
KOaJD il!l8&l'ia,

_&Plltaa, 2 Mei 1907.

KAAPSTAD ..

BIJ ONS IS VERSCHENEN:
BUDEI UIT DE IElalU '" PETIUS.'"lanOS IOICIEal,

door t,. H. OLUND, ¥IItl ..........

IGebonden In linnen band 21e, poatv,IJ2/9.
Dit werk bevat tal van geechiedkundige en maatllCh.ppelijke bie-

r.onderheden over de Kaap Kolonie tijdens de~t Indiese Conlpagnie,
de eerste Engelee de B.t..af.l!e en de tweede Engelse Regering, onder
welke de beer Borcherds verschillende ambten bekleedde van 1801-1867.

Iiir" Een Intere.. ant Boek I
D. ArTI'ON. LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE VAK

ZUID· AFRIKA, ten dienste der Scholen (in vereeav. Bpelling) in bD<la
bandje, 1/9, postvrij 2/.,

KELT J. BRINK: GESTRAFTE NIIUWBGIERIGlIKID,
Blijspel i.J 2 bedrijven (1 heer. [) dames) 7d. pofivrij. '

MELT J. BRViK: DE BAAT 'fERS',l'OM.T, WAll LJ.FDK
KOMT, Blijspel in 2 bedrijven (~ damee en 3 b_) 7d. pottvrij.

HERMAN SMIT A.I..• DIE BRANDENDJC KA.l!!R8, Blij.,1 ill
1 bedrijf (2 dames, [) beren) 7d. p<'Htvrij,.

HOLLANDS.AFRIKAANSE BOEKHANDEL,
./11 JACQUII DUUIAU • C".

~ ., KIR«ITRlAT I. KAAPSTAD, POIT.UI na...

U
White House Hotel

KAAPSTAD.
De oude Bestierder terug gekeerd.

Ellgenaar de heer B. ~ee1er.

COI·Y •• TIGD ... ...,

Nu VerhuiBd na&l'

Ilo.7", LAN8STRAAT I

(Twee de_ vall Kortamarltt Straat)

KAAPSTAD.

JOHN J. MOOn£.
Selcr'eurï.. .

Afdeling. Bud tlLllWor,
Caledon, i -'-pril 1~7.

\



--~ AKTE l&'j 1890~
A. en .4.. "I".~ W. Jordaan-KoIcmi.J.{

GoeYet"llemen t--8rJt.ëerland.

90 APRJ.L.
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: Nadat ,'boveapelde .ledM
deW .. _u, w~n zij .. elkom
ten doo~, de roonitter, die hen
Wjl!8!I, ~ .. elk nut een &nddlnar.. knn
zijn ~IaDd en Tolk.
De ~ Q. Lou.. venocht de Mp-

v....rdigd~m ,II.ar/ het distrilrtsbe$tulU
om v6l'"ll~ ian fiun werk te geven, het..
... lk g4án ..erd.

De t....~e algemeIl6 vergadering cal
de eeml.\! ~ ill AugtJ.stua, te
Beuke<of<>ptéin, gehouden ....orden.

Uit nL ..a van de vergadering .,.,..
~nkte de heer G. Lou .. de beer M.
Ge)denb~ys' voor zijD gMtmjheid "II
de led ....,;....... onll<8&Pnd.tak, en teg ...
Ujirertij4;Al .. beer Ir. Kot. '1'00.1' het
o"'l!!"bft<~ Tan 141edeD naar de ver-
gaderiDlt~ met zijn. rijt.u.igIin, hewel Il
Iii' ~ &edaaD ked.
~at~ an. ....rbaambede1i ill "I"OIg-

orde .. aten afg!jlh ..ndeld, &loot de b._r
T. á;eldenhuYI met dA!llrgebed.,

~~. PIETIlR C. VliRSTER, -
8ekret&ri&.

D. Berry-S. Berq-Zeepunt.
C. J.....0 ger llenre-L. Tatt-Oeres.
J'. J. Era mus--Geb:rs. Qur!l-W __

ter.
D. J. b>tter-Dempen, MooTe en Krige

-Caledon.
P.'S .•J'oa.n-A. G. H. Teu~

SQII.
M. D. Otto-A. O. H. Teut--Robert-

"1100.
J., K., D., J. en H. Arends-V. G. .,.

SoIODl()n-StoclrMstrom.
J. E. B~K. Byp,~K .. pstad,
E. J., E. S. &halta-J. H. Schuit..--

Kaa~ afdeling
E. R. BoUo_y-Gebn. &1~-8tel-

lenbolleh.
K.. Mcl'arwul--Truable under Marria;"

.8ett.lem-~1 L. P. N. Philpott and
WA .. PbiJpott-:-Woo4Btock.

I(. lIlel'arlaad - T. Oadab1-W~
.toa.

L. lWden-E. lil. WiJliams--Port Eli-
zabeth.

a. lil. JlcDuling~ lil. ~
Griqnaland.

Trustee onder Hu_lib ...oonr. '1'"
M. J. lil. ell J. G. )(uller-4]. J.
Hoffma.n-Kaaportad

P. E. Leonard--L. M. &igge--Griq __
Ja.nd oost..

P. E. :r-a.riI,-W. Bi.r1IiDg-Oriqu.-
land o..t.

.G. Spieri-L: J. P. '9AD Breda--Kaap-
8tACL

R. R. S. Bo8msD-J C Hinabeeck-

G. ~a~ BrittAain--.Kaar-
afdeling. .

B. J. le Rous-P. G. N"'D-JIalm_
- litt".
R. H. Adahade-O C. D. BeOd~

lelldun.
J. P. J. Wreueb-De ~ POIl__x...,. aIdetiJt«.
J. A. "'" J. A 'mil der )(erw.-I. L
. s-it-C.hiAf" •

KU8l'lNG8.
J. K. de W......c. J. N. Dempen-

Caledoa.
J_ M. • Wet - Dempen, I(ooq -
I Krip o.MIICI'!J. I
J. Job__ W. J. JlcLeod - Boc.

t.C-IL
J. A. eD J. :A. _ der )(enr~

DiAl Ooenn_t;-{)alrinia.

I
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BENODIGD
ONDERWIJZERES voor P.F.

School Elliberville, distrikt Beau-
fort West. Engels, Hollands eb
Muziek. Salaris £50 per jaar met
uij logies, Werk te beginnen na
de. Junie nkantie. Doe aansoek
bij de ondergetekende vóór de 3late
Hei 1907....

A. P. THERON,
Se.luetaris, School Raad

(Afd.) Beaufort W

,



I Albert,
J. r-clt-
urg -Oudts-

"','T -KAApw

..rw Ro_

Ririer- ....

. handeieDd
,'''''rlJ Co.-

, ..
KaApstad.

Il..ndr>k"'__

,no- Philip' ..

K"loniruJ-\
_1 IJ ~1.

r lit -Ceres.
i:l v.-·o~

In .

p; "ap, ..,d.
Il tx-hult.--

,I"r ~ 8fn a ill"
I'hdpott a.nd
,I,fo.--k.
.. L,by -Wood-

kl\,,".'){lrY. va.-,.
14"Iin --G, J.

"un~ Grlqna-

.. ai n .KaapoJ.

'1 n.-Id -,g ...e~

I'rreon FoodJt--

l!f ..nr .....-~
-(',.!..inia..

NDIBESTIE.
':L AFGEMAT

LAOTIGHElD:
i\.WELLESDI

."0 VA..'f EEl(

{A.s.

KKACHTEN

'JOR

III PILLS.
,eAtie mjll vele,
\DgeWfJMl! door
,,_lende teek&-
"..m, een welI.
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'eoe volkom_
oilen, door hee
Pink Pill •. Het
i(~leden dat de
.. erd door een

,iog Mail," e11
lrent .ijne ge-
. ,k

"'" tlrie jaren
·-der een merk-
J.>r, WiI1ialDll'

" tijd geledeo
'Iprekende, roei.

J verlr.lareo dat
William. Piok
,.00 Iodiptie,
J It ~n terug-
.' rvonden.·~
flDcham eene
'e Honig N...t
~ri~D Vile K im-

,. plaAt. woon-
·r~tvvplDg, moe-
neen-jel io eeD
..dundeDe mioo-
'llfdeo van mijn
'l I. de oodeT-
"frlri)n. duis&-
'f'rdnisterlog iD
-: gar mi) veeJ
Il I;evolgd door
'an afmattiojf

,\",.,Ide li< ml]
.,I ll~en Iuat iD
"!u~l was Z86I'

Jl diende dotto-
"rg di. zij aao
nd u verb.,terinti.
ol mij om Dl
f,roheeren, eo.

,lJ ""k had, b&-
oen eB~.J .. da-
••{l \v a.8 bet;coo-
·...(~r, eo d.ie.o-
I,wrgun, tot-
:.. hebl>en op--
... I ó(ewnd ge-
.enl ggekeerd,

- 11112' voor mijD
q_rl.eld, 0.1 de
- .. Jl ~ .. g en it
:lIan.

IIItI6er V&D de
,,~ lijdeo, b&-
IJr. WilliaJllll'

J lij.t van ~
rlet Oyt!TW1D-

troni8Che ge~
lJe"" pillen

II(Jnne r6Cbt-
"I,.>ed. En bet
iudig ... ti. g&-

..rln'ul, bloed-
", ... Jijll. kwa-
,I",,", in medio
Dr. WiUiama'

-\ Uf'eta.d, V&Jl
e;"(l "'orden te

.
t

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~. . ~'~i&.~~~
HO.~ ET "001 , . ' .. ' .. , r

GESCHIED
~N "lOET. S-=--L__....v "2.·~a.daI~~n.;beerJ ..'W. ,,-,-"'.'''''.

,cj i' " ..... _~ ...a-. nII"- ~ ..~.·hij-.cIa .CbOOI
_ w_" ,",er &e -' b8. bIPa nil

V 8pieriDIit PMUdn to Zaarbruk op dit kwartaaL ..--.
18 Aprill!!O'1, Aa'lll'~ de It.h. A. Foarie Uihlucht p.p, 8II'UitY!ust No. 5I.-Ver·
Robe~ A. A. 'lau. Zill. H. J. Gildea· lof .ao afweaiJbeid 'IOOr eea kwartaal
bay ... dra. Wllyt. ea d. L~t, P. A. wtfd a&Dde oDderwijler 1",'IODl
M,.burgb eD D, J. Joabert. Hat '1enl&f!werd~e_eD ,eDOt-rt·

De ootaleD der '1orip nrgaderiog w.- t!.eUeDdam Al.-De beu~miDg U11
deD ge'- ea bak.nobtigd. Georp:e Peten al. coaclerge wIen Up. m,

Vulof vaD af_igh"d werd toegeItaaD werd bek.nchtip.
aao d. bh. J. A• .,... Zijl III re ... RabilllOQ. Heidelberg A~.-Betaliog V&O £11 168.-
/K~ p.p•• cbool.-OP '100nul .,... 3d. voor reparatillll eli meubeleo werd goed·
-ar. Wbyt •• g_k.. door da heer A. 'I. Zijl, gekeord. .
werd d. a",likatle 'fall. de beer Il. SWArt De beer GIldeaha,.. bedaD.k.te ale ";oe·
'IOOr_ pnn&e p&a&ta ecbool IWoDbevol.n. voorzitter 011 iD sijll plHtI'werd dL )lor·
De oodenlij_, lDdieo ~fi~ :£SO ray gekOS8ll. \
p. j. ti oa:tnllgeD. wurtoe de hr, Swart De t'olgeode '1~DI werd bePUId
£10 UI beta!8Il. op 20 Junie, t.wijl beaIo&ea .erd dat de
Op voonlel van de hr. Joubert, ge.k.. ...kretaris eeo lI;{-iaIe '1erpdering ti

door de hr. GiI4eotruYB, werd beelotell, dat Swellendam,.a1 blJ88lllOllpeli teil eina. de
'0 komitee, beetuDde uit de bh. A. A. '1aa ... ndageo van de bijwooiDpbealllbte ti
Zijl, J. A. un Zijl .11. de bij ...ooiogsbe- overwegen.
ambte de 3 IIObolea iD dese omtrek sal in
.pekteren, mé 't oog op dil opricbtiog '1&0
een A3 ICbool op eeD of au.der eeotrsal ge.
legeD p.nt.
Dcmirecbt p.p. IICbool.-De applikatie

'l&D.de br. 1'. J. S.. art .. erd a&Dbevol.n.
De ouderwijzeres mej. )lartba Steyn £36
p.j. te ootvaDgen, met i11gug 'lau. 1 Jao.
1907,

Heidelberg A!I.-De ... kNtari8 legde
brief over ..u de kerKenad, de beetaaode
echool m.t '0 etuk groDd 40 x 86 yarde
.,oor £900 aanbied.ode op .. It.re ..oor-
waarden.

Op "oontel VaDdr. Wbyte-de hr, Jou-
bert werd beeloteu dat de ... kretari. de
k.erkeraad 'I0OI' het m.eodelik.e aaobod be,
daokt, ouder medeliDg dat de r....d de weD·
11811. .. au. het departement ... 1 oagaau. eo sal
tracbteo d. geIdelI te ..."krijgen. De b&-
a1i.. iDg vu de raad zei later wordeD mede-
gedeeld.. ..

De ..,ltretari. werd gemacbtlgd mej.
Curle .. io, de goe'leroemenh bonu. van
15 .f ... uo baar -rencbnldigd sedert h....r
ecbool door de raad .... rd overgenomeu, te
betaleD.

Voorbui. arme aebool.";_De aekr. legde
brief o.,.r van de heer D. G. Steyo, aan-
_k doeode "oor de opricbtiog ... a eell
echoo.l te Voorhoi., eD eeD geeohiltt !.or-
reio aanbiedeode. De bijwoaio.beambte
rapporteerde dal Voorh oi. de meest ge·
lIChiltt. pl....ta WP "oor 'II. achool. BeeIo-
teo de aak te lat80 oventaao.

Grootvaderbollcb, Lismore eo Tradouw
ICboJeu.-De. )larray , oameo. bet komitee
afgnurdige eeD oodersoek iD te atellen,
benl de oprichtillg nD eeD A3 ocbool
op de plaat. V&lld. beer Badenborst, en
vooN dat de drie geDoemde IIChol811WO ....

deu opgebeno.
De bij ...oningsbeambta deelde mede dat

de beer Bad8llhonot sume het terreia
wilde geno llD de I18kr. werd gelast zorg
te drageD '1oor opm.tiog .11. o'I'Grdracht.

Grootvaderboech arme ocbooL-De b&-
_millg vau. _ oDder.. ij- ...erd o,..r·
gelaten &all.da. Morray. Het ..uw. aiat
weer daD £60 p, j. te bedrag8ll, behou deo.
goedkeuriDg v&ll 't departemenL De br.
Kemp sal de ooder";jzer opaemen.
De eekrataril deelde mede d"t bet de-

partemeut de benoemill~ '1U mej .... 0 Zijl
had goedgekenrd.

Sehool3eldaa.-BeeloteD dat voortaaD
l/ii het benoemeD"'1I onderwijzen duide·
lik moet te ventaan gegeno wor-
den dat d. echoolgelden door beo
moeten opgehaald wordeD. De .. kro-
tans w.rd gelaat de priocipaal van
Bnlfeljacbtsrivier te bericbten dat de raad
... rbaaad wu te boreo dat bij gs .. eigerd
had de ecboolgelde11 te inneo eo bem te
nnoekeu lij.o redeDeo te willen opge ..eo.
S.. elleodam Al.-De wkretari. werd ge-

lut de beer \v atermeyer te berichteu dat
de raad bet goedIteorde dat _eair olll(e-
weDlte '-ken wordeD '1erwijdenL De be-
ooemiDg ..au. eeD komitee om audere boe-
ken uit t. kill1l8nwerd uitgnteld. ,

Verlen~1I4J '1U tijd van leoi.Qg.-De
eekr. deelde mede dat de nodige vonnee
'1oor verleD,p1l4Jvau. termijn vali. de leeiog
op de ..,bool voor 40 jareo, taOI wu ge-
reed gekomeo.
S..elleodam AL-De ee~retaril legde

over b.t "eral&f! van bet komitee voor
oodeno.k, bet welk aangaf dat de klachteo
door twee "'tltaDteo tegeo de priocip l
iDgebracnt ongegroDd waren. Verder rd
aaobevolea eeD der _steIlteo te ver ij-
deren, dur de and.re r.ede bedaokt bad.
Hat rapport werd eeDpw.g ....ogeoom•o
eo de haodeliora bekrachtigd, terwijl de
.eltretarie dan werd g.bracht .oor &ijo
bel,poeiiogen in deáe .

"iee principsal.-De beooeming vu de
beeT D. J. W. Winw op eeD jaarwedde
..an £250 ...erd goadrkeurd, met ing&llg
no 1 Juli. 1907. De benoemiDg ... 0 de
b.eer buo H. Retief op _ jaar ...edde ven
fl60, met ingaog "&II Julie 1907, w.d
ev.oeeaa goedgekenrd.

SaIaru.. aekretariL-Dit werd met illgang
van Julie 1907 nrh.>Olfd tot fllOO.

Bedankiog ... 0 dr. Wbyte.-Dr. Wbyte
leverde zijn bedanking in, batwelk onder
duk betuiging ..oor de vele bewezeo
dienateo werd ....ogeoOID8ll.

LiamoTe p.p. IlChool.-De II8kretari. werd
opgedragen de heer Matthee te berichteo.
dat de raad de wcbool Diet langer zou OD'
derboudeo. iudieo hij .. eigerde de ooder-
wij __ te logeren.

Groot.,aderboech armeacbooI. - Mej.
Kemp .,el1lCheen eli. ... rtlOCbt betaliog"&11
bet laatste kwartaal. Op '1OO1'1ltel..ao
da. Murray .. erd betlloteo baar d.e 1011001-
geldeo te lateu bouden eo baar £4 lO., te
betaleo.

Heidelberg A2.-De ... kretari. r..ppor·
t~rde de bedanking VIlO mAj. Curlewi- eli
hem werd opgedrageo .ppliutieil op te
roepen.

Fred. Botb ... ri ..ier p.p. tcbool.-De beer
M~nrlt meende d.t h.t terrein to_n de
bereo Swart eo Itreicher het m"""t ceD'
trul WaB gelegen. De hij .. oniD~beambte
berichtte dat alle oudere voor het terrein
op de grond vao d. heeT P. Swart wareo
ala bet geachiktste.

De aeltratari. ont.,ioj( machtifPog het
terrein te !.teo opmeteu .u overd ....cbt te
u.men.

Schoolgelden, Aocbkraal.-Het bet.leo
van tcboolgelden voor elke onder werd
overgelateo a"o de di.kretje vila bet
komitt''',

Welte ... edeo A3.-0p ,erzoek vao het
komitee werd de s.kretarie .,enocht ander-
muI applikati. op te roepeo.

Swelleodam AS. - Bekretarill legde over
eeo brief '1&11 bat dep&rtemeut betreffende

~

t .bruilt VIlU de opbreogsten vao ei,
omm8l1.· De aak .. erd gelaten iD
den vao vooni!ter eo ..,kretari ..

Koetinrichtiog. -0.. ""lr.retarÏl! deelde
mede dat :; ledeo eo de heer W. Follard
welwilleod de kaiog haddeu gejlaraodeerd.

Mellrhoutkrul.-De sekl"etarill .. erd ge·
lut te ooder.&08keo .. at de redeo der ver-
tJ&f!illg wu,

S.. ellendam AI.-Op voontel ... n de br.
Gildeohuy.-dr. de Lahal werd de voor·
sitter, de heer van Zijl .0 de sekretaris ge-
macbtigd bet kontrakt ..oor bet voorge·
atelde koet dt,!Pt. te tekeneo .

Zuurbrllak' A3.- De ochoolgeld.o door
bet komitee ".nbev.len werden aIlnge-
nomen.

De sekretaris legde over etlu bri.f ... 0
de IIMr Roelof Scholtz namelI zeker. b&-
lutiogbetalel"l!. De aekrel&ris ... 1 hem
mededelen dat de raad het oodig acbt een
bijwooingabaDlbte te hebbeo, en teven.
dat d ... ""tinricbtiog noodl<&ketik il .

Goedemaoeltual p.p-Deze applikatie
werd &aIlbe'lolell, mej. H8IIter H.leu.a
Ekateeo .£60 per jaar te oot vangen. Een
.an Swarte kiuderen sal k.08teIOOIIde IlCbool
mo~o bijwonen.

l'it'pAnkrao.1 p.p.-De aekretaril deelde
m~e dat het departemeut Il,cht. de
tijdelilre onderwijzer kon goedkeureo, tot-
d.t de inspekteur lIe !!ChoolAI inspektereo.

W... tl:ie1d p.p.-De I18kretariB werd g.-
In&Chtigd het nodige te doen om eeo onder
.. ijzer te benomen.

Honl"erk ..ersl ..geo.-Deze ..-enlagen
over de S"e118ndam A1 eo Heidelberg
A2 IiCboleo werden voorgelegd en p-
lezen.

De hij .. oningBbeambte beval de &ebool
de Boeemau!!pad &&0.

Lemoenl Hoek Ait-De eelrretAri. W1lrd
"",i08trn_rd b.t komitee te lJIeldeo d.at
bet departement "oortIlelt de hal ve aubai-
die voor de MII'atellt te ochorsen. daar er
alecht .., 2~ killdereu or. de school zij~

Rietkllil p.p. schoo :-De IIIllrretarl8werd
geiuaUueerd applikatie. op te roepeo wet

, ,
I

Yp,
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DUr eie eebtoolkoauai-
V~rin. ~~~ntl

",au do bMr D.
~lpldQ ."".n.o."'--
der ,"rliD.ea •

BeaIoteD de .. te ~j'" ut
de raad aiet ua afwijbe .. ill .....
nO .uboolgeldeo, die --- ~
ia, 'litlIt. pectll'Plird la door b•.
ou~Pd~t. .~
Z~ie1 A3 .cbool.-Briel .,.. cia

be« J. I. Beaek. ~_, de raad nqeo-
a. om de hl!JClehrl'" _'1&11 de ecboolkom·
m_e, die._t- ~ '1&11 cia beer lil
K~ toepJ&ta: lMeb, de é4D tePD bal.,.
pri)l eo de and.- ID" coed' te banD,

Bealoteo. dat dël .. Ir:retarillllChrij'l" -
dat d_ baDclelwij- de redburiD, 'I"
de raad ~t. ' I

)liddeldnft A3 ecbool.-De baDdeJ.i;'

Not.lau no een "rgaderioC, J[eboudeo van htt komitee 'I0OI' ~ --
op Vrijdag, de 12de Aprill907. io het ....ed. benoemea 'lau. mej. ~

T~o .. oordig :-0.. C, J. Truter ( ..oor- Lui.eo principale wml ~S"keard.
C

J Ra k Zeekoegat A3 achoo[-Brief "au. het I,... J.·
altter ,de heer " nx, c.• ea r.m., eli. oed er"i;. d.pu-temeot, ~ de lIde
de bereo G. f. Muller, J. F. Badenhont. A '1 1907 d 1 be~"--'" eie
J. F. '1U Wilk. H. Il. 'lau. Renaburg eo pn I ...er ~ -. ....._0
Gije Beit.. benoemiog ftO me). T.,.1or •• ~-

Verlof un af .. asigbeid 'laD dese ..erga- .,angater '100r 1.dillen, '1auf r... beRil!
deri Dg werd toegettaaD aan di. KDcb en ..ao het 10peDde k....ertaaI iD plaatl .,..mej. Van AL
Aoder.oo. B.. lot.. , om de brief DUr eie eCbOOI-

De ... r~eriog werd geopend met gebed kommi.i. te "'rWl'Jr" .
door d•. J. C. Trutu. T" f ••lR L •• ' B ,_.

De notulen ..u d, ..orige vergacieriogea I)gel oo,_.. ec_- r_ .aIl r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~!~!:f
(een ge"ooe eo t .... lpeoiale) w.rdea ge- lDej. Z. Skeeo. pda~ de 6de AJIril
1_0 eo goedgekeurd. 1t07, g.I_. dM om MD verbotPnr .....

WiodllOl' lU'lDe«cbool-De aangeetelde bur ..u.ria al. principale ".-kL
kommi .. ie rapporteerde, dat door b.' Beelot... om meJ· SItMIl bebDd
.ticbteo no MD echool te Klipfonteio. de maken, dat -guie1l si;
aood.:akelikheid voor het .,...plaat_ ftD il, de a,Ppliltatie om MD "erhoclug
lie achool te Wiod_ WaB opgebeno. ~sIAril DIet ia uu.merltio~ geoo-

Vermakelijkheid armeechool.-Dekom- .. ord.D, eo dat, iadieD IUj het werli:
mÏ88ie aangeateId "oor bet oprichtell van "iDdt dll.Osij PO behartigen. lie raad t.-
eeo wooin" "oor de onder:"'i)·.. r te 'f er- reid i. om de kweatie te O'lllrwera,·~ bet.. ....rk ..au. de ecbool tot It.&Dclaerd V
maalllijlthei<l ".rd gelaat om d. Ned. .
Geref. Kerkeraad te ooder'l"f&l8ll. betref. beperken.
feode het opricbteo '1U eeD ouderwij__ Bram.,ier .la ('100rhMD ~k.....A oJ~--_.JI- Droogeri.,i.).-BeelolAll, dat 4e - ...
.. ooio~ op het ker ei&u_oao eJl v ............ d. echool Drongeri";er 'A3 .....UIdercI UI
aohikklOgsll met Il.o te t7eff81l. wordeD i. die '1&0 Brakrivier AS. tB

)lni.kraal lU'lDeaehool.-De uu.petelda bet atichtea nu CIeM NhOOI au cia
kommilllÏe rapporteerde; dat sij DOl aie' lI1I.-iuteodeut 'lau. oaderwi)·. ter --L
i. lltut .... ~ .. _t om aan te be'lelaD r-- .~. d L --I keu.riug UI "oorgeJagd worden.
dat eeo acboo kommiU18 voor ne ec...... Spt'iqfOllteia A3 eohool.--op het rap-
g) ...opleld wordeo. ~. h J F D • .JI _ _.Jl

Brandrivter A3 achool.-Brief '111.0de port "au..... eer • . ..... enhora& ...... erI ede._._...JI. MtIIoteo, tXD de heer Q. '1111Tooder ta be-
"oorzitter no de.. acboo, g .-u ut! ricbtell, dat, 10dieDde VOOl'-..Ide oader·
11de Maart 1917, gel_, betreffeude bee .-_.
tr&o"portereu '1&0 deza acbooi Daar eie wij .... , mej. lA Roux, het P. T. j certi-
TUd. filraat bezit, ea sicla '1onr he' derde jaar
n••loteo, dat de ... ltratari. eeD Iluanciile P. T. certifilt ... t UI kwaliiderao, de iud

.tut UI optrekkeo ..an d. OIIt'lau....... ill- ber.id il om bur bel108lDiD« &all ti ba-.. -- ,..lell.
formati •• n desei .. aao de voorzitter UI Vaiaob Ri.,iertDODd .lJ acDooL-Ia au.t-
.,oorlegg.o. bem "..geode de inkom.t .. aDnitgaven voor bet k .. artaaI, g~digd d. woord op de "raag. "au. bet oodenrije

.1 • ~. _L departement, gedateerd de 2'7ete )(aart
Slate Murt 1907, io te .. mteo eli. ... et_· lto7. werd er beeloten om h.t 004""':t""
kea te .,oltneieo eli. '110 .poedlg mogeliktero" te I8Ddea. De aekr.taria ook &all de depwtemeot te bericbten, dal 'lol&-• ltaat waaronder de aohool ooder d. !toa-
voorsitter &UI te tooen. dat opga"''''' tr61e '1a1l de raad .. erd geplaatlt. da OD-
BSI Ga. 5d. geeD geacbeDk a&Dd. raad la. derwijsereoo, mevr. H. &nermau., MD aalw
maar bedoeld i• .,oor eeD pluteelilte bij. na tOO trekt, ,11. £30 voor logiee eo ill-
mge &UI de achool. ooi , .• 1 "Albertioia A3 acbool.-Brief 'lau. d. w Dg be ..... t. ea de penooo no wie III)
'1ice-"norsitter gel... o, de kootr61. 'lau. de de groud "onr baar wooÏDg huurt, baar
..::bool &&II de raad o haodigeode, en iD. eigen echlJeooot i••
sluitellde de oodige niagea. VerkieuDg "U seb.oolkomDli.. iee:-

N k
L_ lf de d bil Kie.beambte, H. M. van RaD.burg be-

a beepre illg, ....tra eD a 'lene • richtte dat d. volgeode kommiMiee ...
leode doItDlDentllll, werd er beelotd dat kOUD w.rdeD:-
eeD fiDaacleël komitee, beetaaDde .it eie Moddé... I.,. A5 aebool.-De heren H.-
heren C. J. Bou. J. F. Badeobont 'D G. d P'__' P' GeI~'-h
Reitz UI ....o-teld word.a ..oor het doel, maaue u _B, leter ..... 11.,... ea• _ Cbriatoftel Orou••
de ~de opp ..eo oa te dea .11 hOD Corrente Rin." A3 echool. - De h_o J.
baali.iog bieromtreot mee te deleD. F. 'Ian Noordwijk. J. J. '1'11.0Noordwijk eG

Voorgeatelde 110hool te Wel,e"oDdell M. du P.......
(oabij A1t-t,aia). Rapport 'Ian de ber'lI W&I!fI1ldrift.lJ ocbool.-De h_ Jaco-
Kocb eo MoIIa1, itedateerd 23)(aart 1907,.. erd ..oor .....l.gd. Ill. ver baud met 4e boe HcoaburJr Christoffel H.aclrik VoI-.._ tcbeDlt eo Gtdeoo J acobue Beukman.
iohoud YlO het rapport werd beeloteo, dat tUe-beambte J. F. Badeobo'" berichtte
de principaal in kenoil ~teld zal .. "rdeD, dat d. ..oJgellda komm_. gekOMa
dat de raad bet oiet uod'J acbt"D 110hool "erd.
te Welgevoodeo op te I1cllteo, eli. ",rder Kleiori ..ler A3 IICbooJ.-De h_ 'IItUIl
dat de rIAd g_ red.o siet .,......om dekiDdereli de Keurfooteio Als echool oiet 'laD der Vij ... r Jan IIII'B 1_ vau. der
kuooeo bijwOD.II. Vi~er, W. lID. ej Ca.. 1 _ke R, IOOD_ 'D b d" N tlo lG·"

Nieuw" acbooi te Zoetmellrari.,ier eli. i_bealllbte. F. "aD Wilk beriolatte., I Iroem I' a na. ,,8.n,l ..
Krullri .. i.r.-Met betre'king tot het dat da ..olgeode komm;"e aek~ .werd:-
boa .. ea .,an acbolea op bov.ogeDoemde Brakfooteio A3 ecb.ool.-De h_ Ju >,'
plaataeo ,..erd beeloteo d. Inperiot.eodent-generaal.,ao ooder .. ijl te -vrageo, of bij PM, l!athY· de Neck.r .0 &muel de
na Juoi. de onkoete .. , nrbooden aan h.t Necker.
oprichteo vaa acboleo, g) ter.g betalea, Vict.oria Gro .... acbool.-De termila ftD

elf
de tegeo .. oordige achool komm;'le vau.

..... nan ou de b t oiet teo volle UD daM ecbool i. afgelopen op de 31.t. Kei
verkregeo worden. 1907. Er .. erd bealoteD oV_11koamlg

Aan.telliog vao ooderwijMra.-Beeloteo eektie 4" "'0 de achool,.,.deu. w.t d.t de
de 'lol geode beooemiogeo de aupariateD' lemt";. cirknlairell .. ruit&endeo naar de
dut-"'Deraal no ooder"ii. ter goed·kenriD, ..oor te lerPD :_ ouden der kiDderell op d. lij.t ..au. de

We
l
-'1ooden armeacbooi : Mej. Elisa. ,cbool, beD om de bealiMiog "'&gmde
'tO" I. _1..6 de ecbool heetierd UI word •• , w&nu'"

betb Aaua Schoeman a.. priocit-- "&II... ICboal ouder de kou&.ole 'l'&a d. raad
1.te April 1907.

W.ltenedeD artDa.cbool: Mej.)fqda- kovt. •
leaa C. Bru .. er ale principale "anal hte utgellteld w.rd dat de "olpode ;oer·
April 1907. pderiog zalgeboudeo worden op V' •

Bramvier A3: De laeer H. Jobn de lOd. Mei ....nat. "
Taillard ale pn·u.ci-.I 'Iaaaf lote Apn'l De ..erfl'aderin~ ...erd ploteo m.t eeD •.-- rbed door da. Tro&er. "°l
1907.

Klipfootein A3 ecbonl.-De ..oorsitter
rapporteerde, dat bij ....oaf de lite April 80 Per Cent.
1907 due echool bell:0aoea ...... met mej.
JoeewlaiQe C. van Wijk al. priucipal ••

Verboging ..an eaIaria nn de .. kreeari •.
-Brief ..an hat departement '1&0 ooder·
wijl werd bieromtreDt ,el_II.

Beooemiog ..an oi.uwe Belrr.tari., a.1.
d. ~ L. Gordon, '1&11afd. lete April,
werd In eell brief van bet dep ... oor ond.
erkend.

Oudemnragie, Driekuileo eo Baffoldrift
pri ... te boereacboleo. - Het departement
"oor lIJder.. ij. daaId, mee, dat de .. acboIeu
op de goevernemeot.lijet geplaateC w&reo.
Beelotoo dat de bewonen der acbolen bier·
omtrent ingelicht wordea.

BoterllInof A3 achool.-Brief gelese.
no bet o.darwij. departem.ot, waarin
meegedeeld ...erd, dat lood o ..oor echool
benodigdhedeo uitgepot areo, eo dat
dientellgevola. niet m... r beoodipbeden
.ulleo ooder 1a04eu g.oomen worden tot
de !IOtt Junie. Beeloteo d.t d. aekretari.
'-ItelI sal beetellen, bellodlgd voor de
vencblU.nde achalen eo de ooderwijr.en
te gelaateo inkoopaprijseu ill. rekeniog te
breogen.
pe Draai A3 IClaool.-Brief ~el_D '1&0

loet departement "oor oDderwi]1I, ~. 6d.
Maart 1907, waarlo bet UII.teIlen van
mej. W:. de V. Smalberger ar. tijdelike
ood.r.,ij.ree van h.t kwartaal, geilodigd
Slate I!aart 1907, iode pl... t.van mej. M.
du Pr_, die af"elig il op .-er lof, .. ordt
goedj('ekeurd.

W.ltevred.o armellCbool.-Brief ont·
vangeo van bet departemeot '1oor "oder·
wijl, getl. 7de W:urt 1907, gelezen, waario
... rklurd wordt dat de.... IIOhonl al. arm.
scbool geraogacbikt ui .. orden, eli. dat
m.j. ..an Reo"burge beooemill4J 0.11_
'1001 bet lopende k.artaal uugeooweo
.. ordt. Besloten, dat mej, M&Jdaleoa C.
Bru ......r sangeoomeo werd prioClpale v&llaf
de J .te .lpril, .0 dat b....r milegedeeld ma.t
.,orden, dat aftredioglmoet ..oorafiUD
nn drie m... odeo kenoieg..,iog.

Zandfoo!.oin A3 ocb.ool.- Brief gelezeu
van lDej. M. C. Bru .. er, ged ~7.t Maart
1907 I de fIlad meedel.nde dat dellS .ebool
op Sllte M... rt 1907 g) aluiteu. BHlo!.ou
dat de heer G. F. Muller aIWgeweJle1l
wordt ow ooder"oek te doen .ill dese aalt
en de B8lr.retaril bieromtrent te rapporteren.
De sekretari. "erd «elalt een rappert ti'
Eeodeo ....n de .uperintendent-geuerul
voor ooderwijs.

Riet.lei armncbooL-Brief gele ... n vaD
bet oad.r .. ijedepartemeot betreffende het
a1.it.o ..an dese Icbool gedurend. loet
k.. artaal Modig.od op 31m Maart 1907,
la de benoeming '1'&0 mej. I:lpamm.r noaf
I.te Apnl 1907 goedkeurende.
AItredeo vu oDderwijEer_o. Berg-

footeio A3 ecnooL-Brlu gele.en no
principale. aej, A. F_ 04endaal, verkl_-
d., dat sij "&II plan ie de aohool \e 'I8r-
laten .p 30ItII Juie 1907.

Watenal lU'lDeacbool.-Bri.f ~el_
..an/.riocipale, Dl8j. Ii. Zaaim&ll, ".kJarea·
.!e, al sij de achool aal v.. laten op !IOI&e
Jnnie 1907.

BeeloteD d.e brieveo uur d. acbeolkom-
mi.ie te IersfoutaiD eo Waterval te nr-
wijzeo.

Buurt.oeIagea ..oor ... nchillende 'acholeo.
B.. loteu dat d. raad de ..olgende buar-
towIagoo UI betalen :-

Bergf.onteio .l3: .£ 12 per jaar VIUIaf
lotie April 1907.

TlI~erfonteio A.3: .£8 per jaar naaf
late April 1907.

Wagelldrift A3: t~ per jaar nDaf late
J ..ourie 1~7

P. de Villien, beheorlikJ--ruead doec- de
.. b~ OP DE PL l'S ZBLVE,

ti ID 1111~tit! IN 'III •• -'
l' • i

(4 Bw._;.dam. "aliaa !Hetpdacht, ~ 7Pt0JllOlT9lt '"

't I, vprh;Jzing .....ekkend, hoeseel
mpn-cheo przilll, die,lith de meestemoeite
J!\,\,pndf'. 001 hun hdl1:lm rein te houden,
toch het meest ~"\\'!chtib'e gedeelte ver-
waMloozen. hun m.,od BU hua tnnJ.k-Il,
Ihl I; to meer te ""treuren. als men ill
aJlnmcrking neemt. dal deze zeer be-
tUlgnjk~ functies hebben le verrichten,
waaf1'a.n de voornaamste is bet beheer-
lijk kauwcn van bet 'loodsel van zoo
grovlen illvloed or do WC;tdIlS dcr
.pl)""rtermssorganell. Zoo det-balu
0" t,lllM.Jl niet rein worden gebouden
en vrIJ "an bederf. kan het voedsel, dat
h r-t lichaam moet voeden en versterken,
(lid w orden verteerd gelijk bet heboort.

t 15 volkomen oDunnig te verou-
d,'rstellen. dat voor deo mond voldoend.
'" 1,0rggeJrogeD nis de oppervlakte der
Wilden wit IS gepoetst met een tand-
zeep of een tandpasta. De moudhoite
b een broeikas voor millioenen kiemen
..an bacteriën, en deze moeten dagelijks
,emJellgd of de oDt'l.-ik.ke1ing ervan
moet tegengegaan ~orden, wil uiet de

'l'" \

... a ..aIijOIIa a_--.. .,-!

.. ta • 1IIJa ......."' _ • Ill....

.................... III;.. ---- ... ~............ SJnp' _ .. ...,.. "-.,........ , .......-cs~·.~l ...

I~ I,OJGESTlf,
I Koist'P~JfE,
,AljCHTIGtiEIO, .
; D~.
I·

SPllSnBTDINoS'
'~"'''',".. .

QXGETm.DRBPD.

. , '

MENSOHEN VAN KAAP8'l'A.D MOE-
TEN Drr ONDERZOEKEN.

*X'E K'UT 1£ ta R'S
~,PUBLiEKE VERKOPING V.AN

uv.nd. HaV',' ItlrnD,. HuIlmeubelIn.
, ~erlJ~.e,nz.,.

TilllllOUl, .. II• ..,.' S1IIIiI, ..,..1IIt. ........
lo de luol ..eu\e Boedel-n. L BJBTU. C"'01.JÓ1U.XU8 8.UL! . - .' ,

DE oiile+tekeadea, a~ gelaat, ~,Wbliek doea ~etap....
~ - '" ..

* op DOI~JIDl&, ti III tlOY, omtOuv'. ,oonll_
_-----;._,------------ ....----- . i,'De "o.lgend. Levende .... " •• enz : • ;V

R CAN E en' ZoO·N2N', GBO'T- EN KLEINVEE.-2 Kerri" eD VealeD, 90 ~• ,.'. Iii. teel BoU., t7 Vark.. ., 30 IfoeDden, 10 GaueD,6 Eeodll1. .

KO
:rONI.A.LE LOSfJJ!1 GOEDEREN.-l JCap Iart"l OpeD Kart 1 8pd

1:.1-J , . TS' J' ~ Spu Z~geIa kodlpl-' t Ploegeo. 1 BooJD..Af~rJ
1Uf
o
numentale Werken, 2 II, rl ZelfbiDdel'lDAChiDe, 1 MaaimacIUDC, 6 Kudden Ha~et,.w. 6 Il eni!Xoom; .Kaf eD &roe, Boerderijpreedtcbap eD bet ,.....~ B.um~ ellS., eu. .

.._...."-'t J. lv;M:qoRUBs iL & Co.,
OVUN 0..... ~ AJ'8L.lO.U. .,t

eo, ----~;---------------------------
1.11PI'ID. DE tEXEKUTEURS

RI'f&B8DAL.

..

4l1gemeene gezondheid, wiUen niet meer
lo het bijzonder .. de spi~-verterillgsrro-
cessen schade llJdt'n. Dit even we 13
slechts mogelijk. wann"'!r de mond eD
de !.ander. mlhurdclld elken dag gereiDigd
00 ~po~ld woroen met Odol, het
o,euwe ,'Iomb",ru tan,lnuddel.

O.-lol '" I,,·t "<'f'te en eenig. pre-
puraat voor het r~lOlg<'n \'an mond eo
I.II~dl'n. dat h:lrP ht.·dt·rfwf'rende en ,'er-
rn..::-;chentli' krarhlan U1tot'f~nt nict.
:lIl t' (' n .ae"dlln~ndt· rh~ oogt'nhhkken der
O1.1n\\"ndlng, Rl.l.lr ollufg.,JJruken eenige
Uf PU d,\1 rna.

Ue WIJ7.'· \'..111 gL'llrulk \·::tn OJul is
Illter,l ~en"uud'll- GIPI eenige dtoppds
".u het taodfl!ldrl,'1 Odol In en gl~
'<11er. ro"r het mc.t deo tnndenbo"'tel
g .prl dooreeu . spoel den mond flmk,
I •• fllp: de tanden op de gewooe wijze en
g,"gel teD ,lotte met bet mengsel.

. 't I. eell zaak van het grootste
J."0",'cht. het Odol.mengsel gemimen tijd
'u d~n mond lf> houden. een voorzorg.
",elke voornl rookNS Olet mogen ver-
1\Hffict!: want lJif·t-c \"€'rfri~("ht IOI)~eer
,kn mond als 0<101, ,ht ~e" hoogst
:l.~ncenaam gpvot"l \'.1n koelte en eeD
lJ.I..W!.l~ !PCttr adttt:'rh:lt.

GETEELD VEE
-TB-

oadlergête-I,eocle, behoorlik daartoe gelut siJDde cJoor de heer ...wet, ~aD Biet.lei, clatrikt Boebof, UI per ~e
verkOlIeO. op .

de - 22ste' KEI 1907,
de plaata .letYIeI, DIetPIkt 1IOehOf,

DES KOBGBN8 0)( 10UUR PUCI'IS,

ADeI ',._ ........ ·
iI .. m t la BCMiL

• ta ... Ma BOVBJL.
EERSTENS,

Zwartkop {Persieae} 8CHAP.N, waaroader sija

OnINlCb.t,e Zwartkop (PersiMe) Rl.lfOft.
z._,.rt.Ii:,~nSchapen VaD de beer De Wet si'D alom bekeDd ea

De beer.De "'et heeft .,.le prijltlD .. ,.
Zwadlloa ,I3clUlPlSDgewoonell op de PoR Bliubetb eD Gra]uue"" "

rrr.CIl~reKERINO 8CHAP~ (seer ped~4) eD ......
,u.amella, Ram ...... eD jOlIge 8cbapen DjD.' r- ...Sclaapilana:t.y;an goed ru eD sijD iaeeetal de atock ftIl

TWEEDENS,

•

Ploegen t Ploegen t

,

BEN &iekte overlt"mt ona
allon VT<l<Il{erof later. Dit la
een 'I'" de wei~ dingen,
...MI' wij met abeulute ... ker·
heid op JronneD rebne'll.
Gelukkig h""b een t.rm-

banige vr~nienigheid mid-
delen biDDen het bereik '1~
allen gepJ.a&tal; voor d. ver-
lichting en genezi~ 'laD lijden
en !linkte. lndien dit so niet
... re &ou bet lev .... oor .,.100
Mn OnB eeJi·!ut. !lijn die met
moeit.e ~ werd.

JIlr ia ~DWf."lnlt geen lIA6Dl 10
.. ijd en a.jd bellend] en .ij
durven ... ~ ,,01'C1~10 ge
ilerbiedi~d in Znid- Afrika in
vorband met G__ middelen,
ala die v.n LENNON.

De heer I.;.ennon., "iena por-
t"'~ bier bóven wordt I:tege'len
begon over. de rijf tig jM!'
~Ieden in Zuid AIri'" echte
HoIla.nd.ee 'Medicijnen te nr--
kopen. en tedert die tijd ill de
verkoop v~ r...",.o.Ol1·. 1101-
t.ndae 'Medicijnen voortdu_-..nd
t.oeIlenomeJ;! on la nu eno ..m.

LENNOli'S HOJ..~M. ftb-
oJCUJlU sijn.lQjd beYelfde,
..ij sijn nooit. ve:nchill.nd. Zij
...orden k)lm~e~kt. dool' er·
~ IIClbeikundigen in lAbo ....
toriDJDJIvoOrsien '1~ de oieaw,
ete en meest doeltreftendlI
app~ D. beatanddel.n
worden .lIer sorgvuldigat. niL-
lI:ellochLen op de pl'oef ~teld
en oiete anden cl.u bet SUIver-
stA!eD beet.e ...ordt. gebTUiltt.

N~ un te goed. sijn in
)lecitcijneD.- He~" Dl• .118811
een ..erkeerde !lninigbeid, mM!'
.t.olnnt. OI1Y_twOOrdelik• om
goedkope en'. ge..-on. ~
rijen te ~ruibD. Denk erom,
!vol. een kj,dioijn un betekeen
het venqhil Lt18IIeOleven en
dood en fP..! !lnlt erkennen de
ooodsakelïKheid ftD .t.olnte
suiverhe.ill. o.o."kenrigbeid fill
luacht. in b.t. ~en .,..,
G-en_iddeleD.-
LSNON'8 BaI.LdDd )[J-

DIC1.I1I]I,JI bebben de .I!~f :va.n
de tijd dooratMD. VIJhlg Jaar
ja een t.ng ~ijdperk en r.... o.'.
HoLLUl>1& MIDlCInlU worden
al die tijd verkocht.. Denk _..
... t dat betekent. en welk een
enorme boeveelh.id lijden aij
bebbeD ftrlich' .. Bedl-ies.re en
.ij die aan a.nderen bel ploof
aan !eta opdriD~en worden-
lpoedig bekend, .deell de .beo-
lnnt I'Ohte kotlden &eDuDlver--
.ele popnJaritA!it 'fOOr oyer de
vijftig jur ~dhaveu.
r-t. u nooitoverbalen degoed-

koopet.e 'medioijnen te kopen.
Koop tUl'jd de be..te en om de

sekerbeid .... knjgen, d-.t Ili.i de
bMte erlangt.. slan erop, d.t gii
die ftD LENNON verkrijgt..
r-L u toch niet. afecbepen met
enig. &lIdere.----

Tak Blzighcd......
IYIBI.... ....

.... y,......._UIIEI.

I

Steek Draad en Standaards.
Hekken 9, 10, 12, en 15 voet.

"
Oogjes Draad en Hoek Palen.

DE~ ..... wat een gen-m- 1'IUl booge
gelee~d Egt, is nÏ8lreo kwaal ver-
ant .. ooroelijr voor 80 peroeot .. Il de
8te~etl in lad Afrika.IAcht uit
do t..o menebeo lijden ... n Oler'"
k"a.aJ .",Ifs hi.".. ter 1Itede. Maar daar il
een zeIt..- S--middel, en wij bll"'''
eeD iDw~oer 'IllII KMplltad da.nk~
voor bet oos in de volgeode ...,. te wii-
""n. De heer James Kapnek, .,...n lé.
Chapel 8trllAt., Ka.pstad. 1Iejlt: -''It
Irreog een koude, doch nam er ~eea DO-
titie ...-an, totdAt bet. mij verplicht lIOd
zulk te dooD, .. ant bet f9II m:'j pijD. iD
het onderste ~te van mijn ",g. Ik
dacht dat 't maar slechtl eeD koude -
en dat 't ...... """r sou gaao. Doolt ik
was toleu~d, .... nt mijD TUg PI
mij JlUIke ~ pijn. dat ik met
mijn _rk opbcoulen _t. TOd! beOOD
ik midd~u te gebruiken. Ik probeerd.
hui'lD iddelen en vele 8()OI't,en .... D din·
gen, die Terwcheidene m.o8CbeD UJlbe-
volen baddeII. Een -mend kw,.m mij be-
9lO8ken. Ik vertelde hem bó. ilt r.,.d.
Hij zeide: "Het ia ni_ kwnal, ~
beer Do,m'. ItaGJij:D Nieren PIllen. ZIJ
!l;9n_n mlke &Slo •. " Ik _de hem.
dat het deeeHde was, dat idft'8ll mij
geraden had te g,ebruilren. Bet Kb",!,
ol ai; allen deeelfdo .tDrie ,e~, aD
dat 'Doan'. RugpijD iN'M'I'MI Pil~ !PM
rou W'EIFJOO mOOaM de Bndenn, onouttig
en Il;eld vermONt. MijD. menu _ter
bl'!ef daarop stAan, dat Doen'e RugpijD.
Nieren Pillen &eo rAtker ~irldel
""S. om hem mPet' te bevredIgeu daD
mij zeh-." kocht ik een doo8je. eo nam
"" omtreo t twee dagen, zooder ....,el
'l"erliohting te krijgen. Maar na de Mr·
de dag ...... db rugpijn volkomen ver-
dweneD- Mijn rug voelde ..terker. Ik
kon m'lj vrij bewegen en in een .......
wna ilt doorgaan~ ~d." u- ~
kan ~nd ..._n p.oo de IU eren nie't
gtVJOnd zijn. De niere." filt_,n de 011-
lllliTOrbeden en ......-gIften mt t. bloed.
De g_""lbeid .....n 't geheele lichaam
hangt ..ao heo af. Kranke af BII1I01dt.
n~rén " de ()OI"MAk van 'l"eM ~.
lijko ,,~en. woals watel"lJlQObt.,r-
veel. Atoon., urioe oD~akken, !!heu-
mat.Ï$'De, Inmbago, lICiatiea. Deooe lten-
wakens &ijn ",...nehuwingen ftD" ~
... lijlr lijden, dat votp:en -.1 ~le III) nr·
wsa.rlooed .. ordeo. Ee11 .~. ~
medicijD. ÏiI ~ ~. no.a,•.1l-Gg-
pijo Nieren Pi.Uen WOrdeD nrkoOkt,cl(MW
alle ~~ eD wiukel .... , of ~
V"" de Foet.er·VcCteIld 00" 68 ~
.treat, Kaapootad. (p.1t. B_ llJlr1)"pn)8
lie. 3d. por dooaJ'l.

-
~ CO.!

KAAPSTA:D.

L P. )(A.RAlS,}~ .
J. H. li.ROOS. Cankli'eD.

KAMER.
~.
~lA de In;olvente lIoe.del ".n HEND.IK .tACO.U. IIOOYKII.. .

puOaleke. Verkoping van de Plutl
" 'c BIESJESDAM," .

bete bekendalsNIETGEDACHl'
- "

In de AfdeI',.. •.lChmoncl, .. " de grenzen
"an YIGtOt'Ia WeM. .

•••• 111. • .... l II II ~ ti ~ fw"_ -IJs 1111'"__ IIrI!IIIIIII I11III' lfitIIi.

P••III..--.~""I11""""·'
Gel1h_-- T~ .;;.'prija Lijt& ,..mij er..,aka"

EBJ£LL &- .00-5
CHlAPPOO STBAAT 10, lJ, U,

XÁAPSTAD.

" DE GOEDE HOOP," . VermiSte \perSOnen..-
Kaatoor ..... de Itoloaiale Bek.

K....p de Goede Hoop, 29 April 1907.
la '1erhPd met de o11dentU11de ver-

miete pertlOneo_t de 0DCIer .K~uial.
Sekretari., Kaapeted. gaame eDlge ~I!,for.
mati" te oDt..au.geo 'la penooeu, die III
It.&&t &iloGib te doeo.

M.. L JAlilSOH,
Oud.r Kol. Bek.

.labo Smitb. '1eroodent.1d iDZai~:Afrib
te &ijo. Na'IT&aII!gedaan door 10111 ;oae-
4.r, wgDeDde te lit. Joluul, MewfollDd!ancL

SUbscriptie slechts 6{- per jaar

P,"~eld ing_ot.. Kopers Tall Wol. ADgorahaar - Huid •.
Hoogste :Markt ,rtjZ8ll 'a&DCeb04n

Zie Markt Verslag elke Za~.

,.



Juwelier,
Horlogemaker,
. Gezichtskundige VERDIENSTE
••

, I

ADD.LEl STRAAT II,

.'. • Kaapstad.

Kontrakllnr voor de Kaal*' Goevern.
_ta Iilpoor.. egen en de Kaapee

Civiele Dienst,

Sc.rt~ am lataIOIUS
.tt OIer d. 1,100

lII.stratlll.

E. BURMESTER,
• • KAAPITAD. - •

we
\-............... hl Z'" Afria

VOOB

1r111u 1JM1l ...
J ZlIWr lIlL

N(Jt~t!.,.sl-eht» het Ad-rll.:

s: Mih..1.ER a.ZONKN.
Laat_rtt Strut m, (...." .. 1111)

.' I[AA... ~)lD

Opvolger van wijlen de heer
P. M. RoSJUfO.T.

L J. DRUIFF, Bazichtkundige,
ODEILElITWT "I. UAPnAD.

DE01£1 WGIDElIUTIS IElEDa.
___ •• IN ... _ " ..... -_..

H'STORISCH ALB UM
-,. ...N-

lE lED. GEI. IEiI II ZUIII-IFIIU.
GIi&JlUlGUlBD DOOB

E_. A Dana, lAAI'ITAD.

DIT Album bev.t. do plateo ven ..1 de
Kerkgebou .. en en de verkrijgba", per-
intten v..n ..Ido predilrantell, die .. n
het begin in de oDdereolaeidene gemeen·
$en gearbeid hebben.

DUL I. b..ndelende over de Rin,g """
I_~tad, ia nn ter pene en sal binnen·
kort het lichs sieu,----PriJ.: 2/· pe. exempl... 01

2/4 pO.tv.".
Ultgevel'B: Cape Times Bepkt.,

- • KAAPSTAD.••

I~Dnlsg8YiDg UD IredU81ll'eD
eD Deblte1ll'8D.

la de Boedel un wijlen HIl8Ull
-Hli:LJUU WALTERS, geboren
Redelinghuya, ...eduwe van
wijlen Samuel Hendrik: Waiters
TUD VogelnIlei, Diat. Tulbagh.

ALLE personen die iete, YaII

welke aard ooi: te yorderen hebben
un, of verschuldigd Eijn aan de
bovengemelde Boedel, gelie Ten
daarvaII aan en ten kantore VaD de
oJldergetekende opga l'e of betali~
te doel! binnen Zeil WekeD Da dag-
tekening dezelI.

P. J. P. MARAIS
van Tulbagh,

~ent voor
Kxekuteuren Testamentair.

Tulbagh,
2 Mei 1907.

TEWT 'Hl llJlllFlDnE.

IN MEMORIAM.
------ ---_._---
BET DS,-ln liefdevolle berinnering

aan mijJl dierbare .,llhtgenoot C, lf, Beyera,
nerleden <1" [KIeMei 1905.

Wed, C. f. BEYERS.

ALLERLEI.

ZEILEN, Zeil·Dekkleden, Rail., Tenten,
VerbindingB B&llreo; nieuw en tw~de·
}lancia. Rosenbluru'. Metaal lh.guijn,
}lieawe Mazkt Siraat 2, Kupstad.

lOOPT10 TEIEI DEUfIST£ PIIJZEI.
Deze lIlaand &n1l9 ti. £5 pel"C8'

len verboogd word.... tot £ 10, Mootagw
EstaLe <AI" Ltd, iL Geerge'. ~raat i3,
~petad. .

Wasserfall 6Hardlck
Begrafenillen Buorg.n,

DORPSTRAAT 17. llAPST AD.

Ce:ntratJl Kantoor: B urcatUt-raa.t
TEL. 453.

Begrafenissen bezorgd naar enige
begraafplaats in de Stad en buiten,
op de kortste kem:.isgeving,en ondilr-
ulbillibte voorwurden. I

verantwoordelikheid van
huUl'ders voor de elge-

tio erkenn .. n , Laat onze J<:ngelAe naars mUllioipale belas-
vrienden altn hun kant vaarw e1 zeg' tin'g.
gen aan alle bekrompenheden betref. De hoofdrecbter gaf IJ. W~ uit.•

sp[aak in eeD uak, di .. voor de bewOlle..
Iende, wat ze schimpond noemen, 'Tbe VlUl alle m.nicipeliteiten in on.. Kolonie
Ta .. l,' en .. e sullen kans hebben di" nn het grootate belaDg iL
n .. tionale oonsgesindhoid en trots g... De feiten van d_ zaak zijD:-In Decem.
vestigd te !lion, ronder .. elke Federa- her, J905, beeloot de mq,nicipale raad van
tie «eli groot waagstuk zou eijn." Zeepunt een eigenlllUllbeluting te leggeD

Het ,Uil hflmoedigend de kommen- op alle uIltgoed biDDeu zijD grenll8ll. Deze
taar van d .. "CapE' Argus" over deze belutiDg .. aa betaalbaar op de lMe Jan-

uarie, 191)6. De eigenaar van _ seker
toespra ..k te leseu. Do schr;;"er lie~ ~igeadom in de mQDicii*e aree verinimde
duidelik uitkomen, dat hij gewillig i. zijn belutiDg t. betelen. Op de late Hei
de bilJikh oid van dit v..rgelijk te er- huurde de heer Be9ker dit, eigendom vau
kennen, Hoc anders was de goost van de tnUtMa van de boedel .,an de eigenaAr,
het hooCdartikel van de ., Cape die iDtu_D r:-kroet .... geraakt. De
Times ", van gisteren. Voordat wn de mllnieipaliteit bracht toen een alttie In bet
krant openden , dachten wo: "J,+, van magietrutahof om de bel.. ting vall

£U 10.. ...an de huurder Becker te ei_.
morgen wordt d.. voorlezing v..n 1870 De magi.traai van Kaap$d weel! de zaak
van sir HI'!NlIY DI VIl,LII<B" weder op· van de band, en tegen dese uit.praak
gedist." Dit gebeurt trouwen. ge..... appelleerde de mnnicipaliteit naar het
geld eens of meer per rnaand of week, h~eclltabof. De uitapraak VaD de
Het sou g,..,nszins van belang ontbloot hoofdrechter en rechter ,BucbllD&II ia, dat
zijn om eens na te gaan, hoeveel m..- de lDAIiItraat de .. et verk_d heeft
len de "Cap" Times" dew voorlezing ceJIIIt,811 dat Becker al. hal1J'der yerant-

woordelik i. YOOr de "laling UIl alIé
gedurende do laatste zee maanden achtentallige manicipale belutingeo, boe-
heeft aangehaald, We geloven nie~, wtl hij Diet de hllurder ..... tijdena de vet·
d..t we te veel ,i_n, wanneer .. e 't nldag"'&11 de beIutiD,.
getal stollen op vijf·en·twintig of der- De reden yoor ct.e ~t.prllk i. VaD

tig ma ..1. techn;e.. aard, en ÏI ~0Dd ~ de be-
On.., yerwachting .. erd nio't b. _din, YIIII_ere .ka. iD de, manICl'

.,b .... D1d! Ou. be"ruipt de vraag pal. aktea. De hoofdreebter erkeod6; dat
de nilaJwaak hard viel op de haard .. , doch

1IOIllB, sou sir U.MBT dan nooit weder, het bof Irou d.... et Diet ...erudeno-bet
eeden 1876, iet. omtrent deze beJ-..ng·!PU'leJIDllllltmu.t dit doen. lDt_ gal-

"Onze Jan" op zijn dreef. rijke zaalr ge""gd hebben? D" "C ..pe hij ..... de bAnd, da; de buorder zich be-
Times" ... 1 dese vraag mogeIiIr kun- hoort te beBOhll"lDeD tegeD yerliueo van

De Wellington.., BondemaDnen kUD- nen beantwoorden, da .. r "" sulk oen Y&IIct.e aard, door te ei_, ala deel VaD

non gelu" g.... eo ..t .. orden, io de eer- onuitputtelike be.. ondering 'foor 't ge- het bDl1J'kontrakt, dat de yerbnurder hem
ste pl .... te, met de voltooiing eD ope- voelen van dese bek .... me toenmaals a1achadelooe.tellea, iDdieD hij geroeperi

I wordt acb teretallige belutiDgeo van· denlOg no hun pr ..chtige Tergadenaa; jonge rechtagoleerde over de t .....l·k .....
eigenaAr te betalen.

en iD dot tweedE', met h"t feit dat .., tie .... o de dag legt, Zij heeft ateUig een
er iu gcala ..gd "ijn, mo\ behulp van bloomlM.ing un al .ijn uitapralren
M.ev~' HO•• BTB (on conder die hulp ov"r dit ond,'rwerp, M.....r hoe komt
.... "t bun mogelilr nio' gAlukt), 't dan, dab .. " altijd na.r de voor-
"On .l ..n" er toe te krijgen ander· lezing van een-en.dertig jaar geleden
maar in 't pnbliek mot ",'n krachtige terug .. orden geleid? Die k08t ia .... t
"" flittige voorlesing. over politieke oud g.... orden-verbeeld D, .. lom de
en maatachappelike aangelegenhedon, andero dag lange uittr ....""1e in d" in-
op te treden, Hoe jammer, zou men loidingskolommen vlAn de "Cape J(a4rl/907:
.,lIen nitroep<>n, d ..t dit voorrecbt 008 "Timet!"! Algemeen
iD UH laat.te tijd ... egene 't .."r ...... Ir· Zal d" "Cape Tim .... " ooe nict-bij S[lÓÓr.. egen
tt> ... nu .. gestel van on ... grot.. leid&- .. ij ..... van ver ..ndering.......,.,... oon pa ..r

Totalen '£646,881
man, zo zelden i. oo.choreo. Koge- uittrek""ls .. illen gey"n "it 't getui- 8nrplu £63,605
lik moedigt 't .w.- te Wellington genis, dat sir H.IOBT in 1892 voor de JulU 1906 :-1I_rll907:
h.,m a..n in de toe"omst mM' v..n zicb
tt> doeo horeo,

Dat" On"" Jan" zijn .. eh·erdiende nu en dan-ter loops al. 't war&-te
rllsttijd ecbter geenItIlin. ledig of on· .melden, dat dezelfd" .ir HIUfBT in
vruchtbaar doorbrengt. blijkt o.a, ten April, 1907, het verzoek nn enige ad·
o"ervloed .. nit de"" weldoordacbte, bel· vokaten, die voor hem in 't rondgaan·
d"r beredeneerde, boogst >,eratandige de hof te M..llIle8bury optradon om de
",de, En ill het dat zijn yoordracht, jury in Hollanda toe' te spreken en de
wegelUl sijn gekn ..kte gezondheid, iets gewigen iD die taal tAl ond"rvr"gen,
y"n b..ar vroegere wegalependheid sonder tllS8enkomst yab een wllr, ge-
booft verloran, en dat het vuur vao redelik toestond,
d" eens so .. elsprekende redenaar iet,.

---~
Totalen ••• £5,936,~ £6,199,661

Tekort £265,216.
Laten wij dae cijfen iu ·'t kort Dagaan.

Voor Kaart tooDt de oPpaf eeD lurplal
VUl £63,505. Haai- lDIIIl siel. ock dat er
in Haart alechta de geriage lO"" van
£9,400 ...erd betaald ..... rente op de land·
IIChald, terwijl het gemiddelde bedrag per
maaud £"7,030 iL Al. men voor iedere
Blaaod _·twaalfde Yan d. rente per jaar
iD rekenlog' brengt, du ..ordt bet IJllrplnl

.at i. gaan tanen, zijn optreden .. int al dadelik _derd ia _ tekort V&ll oVer
daardoor aan bezadigdheid en Irracht A .L L E R LEI. de'm,ooo. Wij achten bet b.ter om
bIjna moor d ..n h..t hoof!. prijsgege- -twaalfde .,an de note op de rekeniug
.."n Wat de ger;ondheidst.-tand Het I. J. Davel Fonds. ' iedere maaod te plaat-; dit maakt
v..n ,. Onw J ..n" ook moge zijn, en Een tijd geleden werdl ,op verzoelt VUl denkeoiag_r _I. lie werIrelIk i., In
bne verz .. akt .. jn ICllu ....geatel ook da. D. J. ViljoeD, van'· Bredaadorp, een enkele m..... den i. veel rente betaalbaar en

fond. geopend door de beer C. P. in and.re weiDig. Vergelijk b.v. JaruJane
moge .... ""'", één di ng i. TRker, zijn Scbnltz, en deze Datu ale honoraire met Haart. n.. rente··cijfen .... ren ... pek.
b.",fd beeft niet.. van zijn scherpzin· theeaorier op rich om bijdragen lAl ont· tin·.lik .£2M,H8 en .£8,400. Dit maakt
nlgheid verloren, Eijn h"rt klopt nog vangen, teo einde ~eldelike hulp te da&er iD d. ene maand eon acbijnbaar veel
even warm 0,1. "It""" voor land en verlenen aan de heer 1. J., Danl, die Len· ~ tekort is dan 't werlrelib eD ia de

geyolge van een wond gedurende de oor· andere een IChijnbaar.urpla., IChooDer toch
log, het gebruik zijner beide' benell had ...erkelik eeD tekort i•.
verloreo. De heer Davel heeft in Europa GedureDde de eente 9 maand... ...erd
en Amerika de bekendste genee8kundigen £72,593 minder aan reate betaald dan t
bezocht en allri .. at hij had Len koste ge· VUl wat gedureod. bet jaar moet .. ordea
legd om weer te knnnen lopen. Ee .. t ont- betaald. Deze lOm moet duo Dog .. or·
moette hem nietlf dan bittere telenr"telling. deó betaald vÓór 30 Junie Amen met
Eindelik echter vond bij baat aan '~heren £4'1,090 (I!ijnde t van de jaarliUe ren.te.)
B_ogw inricMing te Goqingen, iDDuit.· Bet werlrelike tekort waa dUI einde Ataart
land. Cit brieven, Welb~ tijd tot tijd oagev_. £335,800 al. men dit in 't oog
ia 'l()nl Land" veBCheneo, "roam men, boudt.

k,'nden, fsrru aaneen bindende als één dat het alleng. met bem beter ging. Reeds Voor d. spoor .. egen toont de opgaaf Uil·

onverdeelbare Z. A, n ..tie, zoo oDze kllll hij me behulp VIW krói:lren weer oen I!DrpJUII van '£109,639 voor de maand
t.. .tichte.n Federatie geva .. r lOpeD I.pen. Maar om geheel te be.. tellen, 1Ilaart.. Ale men daArvan aftrekt een.
v..rbrokkeld te. .. orden door .. lier lei mOO bij DOgeen tijd iD de inricbting blij· t..aalfde V~ de jaarlikae renLe op de
olWQndrijvende inyloedeD, r;0&)s "an Yell. Dit ken hij all""n doen door lief- .poorwegllChnld (.£93,997), dan blij'ft er

dadj ... ateon. ,D.-.arom werd een l.eroep Dogeen ur I over.,·n".~,n Dj' Ltmssengevoel, godlldienstnaijver, t .. ;.. e- I PIJl! _ .......,"'-'i. _maa ..
w'n over de boofdstad en "ndere pJaat- gedaan i.n zijn bellwg. ecbter geeD voorziening voor delgins

De beer Schnltz, die geregeld ~e bij· onder Akte 42 van 1902, Volgenl de·
8<'like belangen" Hoe rnim- is zijn dragen iD 'l()nB Land," beeft erkend, deelt zelfde rekenwijse krij;lt Inen eeD !poor.
opv .. tting van de .. are Zuid-Afrikaan· 011. mede, det hij tot heden reed. £107!to. weg tekort van £165,000 voor de 9 [nun.
... natie. Van een "Dutch· Bouth· 3d. heen ontvangen, en det hij met de den Jtilie 1906 tot Maart 1967. De spoor-

laatete mail, op v8naoek van da. D. J. weg iokorutea gedarende Maart bedroe--
Vilj04lD, een bedrag van £107 Se. 8d. gen ;£3O,1JOO minder, en Ire<larende de
t.aIl de be« Devel heeft gezonden naar eer. 9 manden ...an 't financiéle· jaar
Goggiagea (De baDkiommieiie voor de' £450,000 miDder da04e raming no de
...erzending Ï112a.7d.) Voorts deel~ de hr. m._"",,, Haar de regeriog heeft tege. ---,------------

t.,.,mt zegt: "Knnden .. e 011118 ~'Ilgel- Schll'lt. mede bericbt te hebben ontvao,en I.ijltertijd,de uitgaaf .....merkelik vermio.
se med.,.burget8 o"er~gen, d ..t onll van da. D. J, Viljoea, VIIn.Bredudorp, dat derdj andert ..... het ilI40rt {)Otuglik
pro&r ..m van be&illllOlJen eerlik eli op- et oog verl!Cheideu6 pennDen zijn d'ie 1.oe- IJ'OOtge..--t.
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OOGST PIANO" VANAP .&35
1,0/· Maandellk.'-

HAAR-EIGEN
JUIST ONTVANGEN;

4fU JJRUg

" IEmEI TIE CUllS,"

BELDIIU;
.... .., .. Dan.,

DOO.

M..4RU WATERMETER,
2/1 POIrl'V'llIl.

DIRTER , ZOOIS,
UITGJEVJER"

DIT IS HET SEIZOEN

KOU DE
Toen NECTAR THEEde

eerste plaats in de Markt
innam, werd het besluit
genomen dat alleen de
uitgezochtste oogsten In-
diese, Ceylonse en Chi-
nese Theeen zouden
~ebruikt worden, om te-
zamen dit nu vermaarde
Mengsel te vormen.

TB VATTEN.

, .................... 11....... UIi.......
IET DE1.llL IlIIUE IEEI

EEl urn VEIlEIDlII

WINTER
WOLLEN

OIDERILEDIIB,
Aan dat besluit, vele

jaren geleden genomen,
heeft men zich strikt
gehouden, met het resut-
taat dat NECTAR THEE
de Speciaal uitgezocht voor het

ZUID AFRIKAANIE KU.UT,

EERSTE en welke wii waarborgen IUUIU-
vali TE ZIl5'.

stuttaford "COl,
BEPERKT.

K..A.A.FST.A.D-PLAATS

Inneemt in de gemoed-
stemmingen van het ble-
zondere volk. Dit, In
verband nemende met
haar onveranderlike sma-
kelikheld en geur, Is

DE Zum·.A.FRlXA..AN
VWBDIGD lOT

ONS T,AND.
ZATERDAG, " KEI, 1001_

HETGEHEIM
van Nectar's sukses,

Drink Delicieuse

NECTAR
Want het is de

meest

Gezonde,
Versterkende

EN

Verfrissende We nemoi'! a&n, dat aIon ... lesenl
d,_ t.-pr .. ak hebben geler;en en her·
I"r;en, Doch I..ten we enig. typi_
""I ..innen hier herdrukken: - Spre-
" ..nd" over de Federatie van Brits
ZuiJ Afrika zei hij: "Zo~der een
kr""htig nation ..lite.itegevoel allen,
Engels ...prekenden en HoUande..pre-

Van alle Thee en.

Verkrijgbaar bij alle
Kruidenieren en atle
Algemene Magazijnen
door geheeJ Zuid Afrika,
in t, l en I lb. pakjes in
theelood, en in I lb.enSib,
prachtig gedekoreerde
Tinnen.

Africa" ;. bij bern geen aprake,
En acht bij 't daartoe noodukelik

ol wenaelik rijn (ligen ta ..1 prijs te
g,-ven P Hoorl eens wat hij d~rom-

legt hij b.v. :-"Uit, iDaige ll\'ertui-
giDI IJlroot mijn ~hrijvinppunt,
.,oon, ter Londense bl)lerent~ tnn
1881, o.,er eeD difle~Diiële" ~$iag

ten voordele v..n de vloot op """'n.m.,'1
goederen in de kolonieën, .",81 als

goederen. Het m~t; niet een
dig stelsel lijn, _Is lWi~ !AD. ten I..
hoeve van Engeland toep_n,"

Maar, liegt men, bet h..ndhul!n v."
het t .. eetalig begiasel leidt tot m.... a-
verdeeldheid, in de ~m"nleving: .o;Wol
ala in de politieJr.. Heb deugde-
like be .. ijzen weerlegt. bij dese 'be.&
riug en' Ir;omt na 't beIItudei"l!~ van
hiJtorieae _voorbeelden in andere I....
den, tot de klink"lare govolgtrekikiug:
" In &0 verre als ' The Taal' ieta heeft
te mlllken DIet onse onderlin'ge ver·
deeldheden en ona.ngenaamheden, i8
't niet de l.rk ... ning, maar .. el de ont-
h.o'uding barer recht ..n, die in deze

beeft, "
H Onse Jan" i. konstruktief - hij

brengs zijn betoog wt een de~nit"ef
r""ultaat :-" Last de Bond va" onlr-'l~W'fl

k ..nt de .. aard" va n de Britse kanne

F1l1&lloieen.
Elden pablicerea wij de financiële op

gaaf van bet echatkist-departemeDt' over
Kaart 1907 en .de eente 9 mUlIden nr. het
tiuanciële jaar.

De totalee lijD, in 't kort _eo gnat.
Inkomsten. Uitgueo.

£31~,400
334,481

'£31;8,534
224,842

£1)93,1176

oodorwij ....·kommi88ie afll1gde? Het ....1 AlgemeeD ...
ook geen kwa ..d kunnen doen om zo Spoor .. egen ..•

'£3,1·61,876
2,~4,[)59

'£4,085,937
2,113,714
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.Il • dl:.

,ardappelen.,.,
lOOIbL ... 0 , O· - 0 7

Pttatu pil" sak 0 4 6 0 I)m..,._ ... (I 2 9 - 0 6
~ 100001-07B_":- 011-'03
Pompoeaea 0 0 2i - 0 0
lieren... 0 9 6 - 0 16
BoAr OIO-Ol
KOOI 0 0 lt - 0 0
Vark_ 0 Jl 9 0 13
G..... 0 0 80S
l.Jkoea- 0 3:i II 6r:::.... g: ~ g: 1~
Naartjee, per 100 0 3 6 0 0 0
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, Kaapse Universiteit.
KONVOKATIE· VERGADERING.

'CJ

Gilltera90nd werd de verdaagde .....;..
gadering van de Konvokatie der
Kaapse Univenitcit voortg_t in de
kleine u..1 VaD 't Hugenoten gebonw,
De vergadering behandelde .kl ..·a·
snJe n.. kl ..ueule VBn 't reorganiaatie
scbem .. _Is door de Uni.e"iteitsraad
ge80hetat. Beeloten werd door de
Konvok .. tie aan te b,weleu, dat' kan·
did .. ten TOO~uni""r"iteits ex.mellS,
sich door private .tudie hebben be-
kwaamd, alleen door H sxterul" ex·
..minatoren geëxamineerd lolleD wor-
den, en dat .. aar mogelik een v..n de
examinawren .... n kandidaten, die
hun opleiding aan een der kollegêe
hebben genoten, oen van hnn protei-
soron ... 1 ..-ijn, Voort. ....erd betlloteD
op VOOt8teJ van adv, Mll"lan', B.A.,
LL,B" L.W,V" dat geen s!Appen in
'·orband met reorganisatie ged"",n zut-
1,,11 .. orden, alvorene een inter-KnIl>-
Iliale Zuid·Afrilraanee konferentie &&1
7,ijn gebonden ter beepreki~ .... n de
c;rondbeginll..ten vau boger onderwijs
ill Zuid·Afrika, .
Om kwart over tien .. erd de sitting

..an konvokatie verda ..gd tot a ..net,
Vrijd ..g avond om 8 Ilur op de.elfde

J. :X. VERRnUN,
a.~nd ·naal' CarDaI'-

met &ijll kollega,
, L,W.V., !lijn Jtie.
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STADSNIEUWS.
D", beer C. p, do Villien, aM. rH.

magistr.aa.t to Wijn berg, .. ordt ()Yerg&
plaatst al. waarnemend a,r.m, in de
plaats 1"&nde beer Bec"e~.

Lon
·gehot"
met" l'

""ph 1
b.nd,
"'proa\
bur
,",nsm

SiJ"

Onder de pugagien; OP de "Prin._
";n" van de Dellto8Che Oost-Afrilta
'Linie, welke gistsren V"':1 ~ad
vertrok, be~'Onrlen ziéh mevr, J, A. C.
Graaff ('n mej. Van der MerWe, Mnr,
Graaff denkt geruime tijd in Eeuropa
le vertoe"en, ('n Ms.r ecbtgenoot ",I
wa.antehijnlik: na. afloop van de _sie
van b~t ?",rlt'ment ..ieh bij haar voegen,

DondeTdAg .. ""d door de beer C. W.
Rroer , n"r,m, bet, ond,,"_k gahonden
nnar de om"tandig:heden, .. elke geleid
hehben tot de doo<l van de liItm ..n
George 1W"-lU'dGray, wiens 6jkZond..g
loof!!"n in d", kokPr vlln pe
Ijfi ,in P:IJ'W'S ·Gebouwen ...erd
gevonden, l'it het getntg('nvethoor
ble<ok, da,t de overledene Za.terdltg lt' em,aa)tt;
middE'l"IUldlt, zijl' vader's htrÏ1ite Wood- DII11DDl4ll1l,
«tock b-ad verl<l.t...n en nailr de stall
gelopen wa... -F-en VTiend van Gray
wide, dat hij met de oVe1'ledene e}l~

hót",1s !wd ber.ocht op de bewuste Za,. r~_nD[Qin·er
terdag. doch ~3t Graf bi.j het ~id.
nemen' volkomen nucHter ",,'as. Na ve1'-
der getuigenis verkiurde de beer
Broom, dat de dood het t;evolg was mu
ee:n ongeluk,

atIidt«." ).
Doe~ Bl.fEN· DOODGES'l'O'ItEN.-

Uit Tonteldoos (M.id~lburg, Tr.nsvaa:J)
.. ordt ain de ''Vol:bt«n'" eell ,t,reari@
g.wal ~eld, .dat aldaar pbat.s vond
mét ee~ kindje van zekM'e "beer M. ·.l.
WillemsÏ). &doeId kindje "'eFd Z(l(I..
nig ®O~' honigbijeD geet.oken; dai, 1r.et

12 ullr Ban de g"",oIgen dll&rvllJl
, Kart voor de dood kwam een

bij neus V'IIn hot stervend kind
en 'bet twee bijen, waarvAn

nOj;di'l<;efde,uit. Het. ganse beltaam
tot de tong toe,
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WELLINGTON.

Stut ,.. ".geaoditeM'de 10kOllll&ell eo )litpntl
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2,2.s,000
862,000
.196,000
11,000

113,000 14,7:42
32,000 ~ 3,q76
20,000 - ~97
26,000 3,~U
icaooo 4,~d
14,500 I,18i.

230,000 15,~
27.0,000 u,m
62,000 4,163
3,000 ~2
81>,000 UO'l
61>,000 ' 6.()'l8
38,000 t-266
135,000 9,~1
116,000 1.&72

260,000 2O~1
65,000 4,~3
260,000 2,~95

In ,.oel'TeChtell
PoeUa.otoM
Telegraaf ", ,.,
B&aating op baDkl¥Iteu
La.odiokom.w.
Mijoen ... ,... ...
Diverse eo .peci&le ontn,lIgat.
~ ...
Hatbelutiog .. ,
Hour (uitalniteode !aDd)
Gezegelde liceotiElil ...
Blanko ZegeIa ..,
Boet.n en VIIIr~"erldariogen
Kantooront vangmm ...
Rente ...
Verkoop van goe·v. eigendom ...
Terugbetalingea ...
Overdrachtarecllteo ...
tIn~erechtei> ...
Ak.si1u.beluUog-KoIonial ....
Akai]n_belaati~- baiteolandBII
InkotrultebelMtiog ...

17,366
2,672
2,446
2.901'4;B5ti •
2,i19
12,964
11,016·
,,667
5&7

8,M9
15,711
2,9:13
14,406
4,610

20,087
5,03t
2,676

_ 9'08e'
DUau 1_, ~ bn

·t1l1Utik·we .0 1IlOét'
~.o.' dit te'kiUl

áoiII_l.I~.t_. ~ .. 'opdoén'
.... Ib naWur • ..OWOeI dl: na·
UIIII::'~ CIM, en ,dit lau! __ ~ft
d!Iar ...... -'t:rij. Die'st.iUie moet·
l!l1Ji'lik iD ~ ¥o.ot -;ft . ~ di .I'i:=CïI'""" ~.,~.)far''liad OIlS '..u.tLIg . hier" iii i Oftl' .trOkP
,W..I. CIiMr 1ftai.1ig tijd UI Oll;t!III"'~
~,p -'«, .,u na ek .. wlD cba
1OPI'UI8, 'terorip· elkeen nu;: -..ijD '--
_"".... gooed gelKJlflg~_, &i.t jij .te-
.,."rpe& Dur 8O'n OiII~(PJ ODd«-
._" in di lee.-kuniDI ~D CJnI tal..
CllUlerwijl ail _Ir. Zo ~ dM
dur ~ po lIu~ in om UdBre bn.nil
te maM: met. di lleertike t;MuV, ~.

OIlS lw" en W-aan'lUl OIlf ~jlJ ook
r-:,I._,hAI ... .u1r is nr' r.m.t ni ... ..l-"elfend

·_indi·~·iDn~.-
'WeI'Im.ng .....n di _natuur di ~ <ftI) bur

-. PaI~ietrifter brn .. .-B:!1' i -.1":-. '.AII' 8iI~ in al .ijn "\ePfM!O~ he«lik·.... ~ heid te a.o!!kou1r ni P Xrij on. ni
de beer' 1:. 'VOD 8chlicllt, ~. daardeur 'n beeei ftn one !!i'e n~
lIun 1907, de ruil bDrichlMM, .... d ni, en leer onS 'f'f!II'Uer ni juis daar·;::.PalaD "ao dep oprichtiDf ' deur _ .. éi~e piek in di. natuur kien oi l'

Beelotea, dat de lupekU,r ... ~ Word ons wu.memi~" oi
ct. bra,. UI iD.-ktareD eD ua de Mlr.... baing daardeur "enk~ rU, dat e08 --

r- kour oplet OAal' alles Wllt rondom OOI
\ari~ UI ~, di~ dan .metl Mt gel.>eur' •
pabilMe _~ .. ~i&ee UI. komm~ Kort,¥ iA mor min .. leke 110 ge-

reflweg "baf Caledoa B... · n.plrrkt" skik ... n..tomrstodrie OIO '0 lDep ru
piateerd de lSele lIUr:t li07 eie ..... om aija beroep ben-m te au".k, _,t hij.
_ toekeaDiD' "raPDde OlD• 1nl ,,~af al8 lid "'0 di ... melewing moet be-
betdorpnurb.t_torin.o..m ............. en. JlJlke menll ie e .. r. lIIen.

_,.. - 'en ctao Takmen8. Natuurstodie
ltul no rePeradtI t.1ateD bnDp., help (JIli Illeer dan )etA ant;lere OlD (Door Ahi.kaaodel'.'

kloteo. dat de .. kre4arIt..r ~hri~~eD ..... t6 _, eo dIUr is Tir miJ' ni '0 ho'er .,_~_... -.·.'·D ,_•••• _ IIC~~ '111."eie maatac~ij napade, boe I!TOOC bel ~. -., _ .. ..., ..... ,.~"
bedl'ajl[ na eie toekeoD., al !lij., cu, sij tit<>( ril' enigeeo ni .. Is OlD ouder sijn CA BobemUi, bevind ik: mij oog, sitledA lDlIOCIJa belIbeL . . baar num te UUl akrij-tre, "hij ol sij' ÏIJ Oo&tenrijk, eo ap het opobhk ill Ilo-
,,_ kloof' . n.. 'a m.De". daar miJ'n lesiD ..... hier biemn·
__ waten . olt.runilll·-...... "0«. KAr genoeg, lIIijn doel i" Iaier OlD net .der mm"."" ont.,.nrYe;~n. Eea

sitter l_,de "oer - kOlllDulkMM " ... de _ en ander &II te ,tip-in ......-baod at<!It _ ~Ji:t-""", daar d:.c: II.rolkillC
IaDcIJMter-,eowaaI, . pdatNrd, de 17-e natuuntu""'- op 008 eL-'£. ,, .l_.. _.... 1907 __ biJ' -'ut----.t.... .._ "UI~ .,..... ~ Kat.b itok.eoinbet _T1Ul___• ,---r ... _.~. wordditopdrio'enblik: ft........... ,_ .,-
Bij Iqde ftrder 'VOor, be& miDderbeidII Illt 'VWII'urlCXM. lk '"' ftatu.ariil.: ";; btr,. - PROO'JiBl' ANT
rapport, geukeDd door de __ P. vl"p ... __, cw. elJr.e..lino1 in CJnIland '0 cbe- niets tril weten. ·Door met de beteR::.!t:n me& de _ill_ PIIOtIIJetrd pityaiMe, ~op.e, botanieee ~ ld_ 'f1Wl bet ."lk inF

OtObeiDi~.-De beer LUDI PI 110019- I..... torium moet hê nl. Nee, zija, heb ik O'V~ de ervaring
bau;'; dat bi; ..bij de UIIetaDDde ~ 008 t~ en ~ bn IRlIkIl dat de beschaafde KatbolHS te-
ring al "OOI'tItlllleo dat de .. ijUa GolIdiai, i~~iIlge nog ont:oo., JIIIt.r niem.and sal geo eie pOlKiiek. dP.r Rooms' i~
S • • PaI~ Botri" laWrO el' OOI' Ironi '-eer, da.t nAtuur· Kt>I"lr ia. Ja, 118 eik_nea ,opeohartig;
wartrmer 811 811"~ OD· 8tUdie in sullte -sk&e dus onmo'eiik ia ni. d&t hun (Kerl[ niet naUooul ia, en

~ de ombeiDiup .. et awt;d nIIeU war· Vir di lIOOJ't. "'an nR.tuDnJtodiie, wat ill dklor Rome oiet ~ willen wor-
Ve1dkoraett_ wijken 8eHCIa9 Bi'rier an!bt pnlle ~g is. bn '0 meo" met den. Gilvorlgelik riadt men. elec:bte ~

Zonder Eind ea GOodini ......VeIllkcmette.D enl~ een~ msina_te en reagett. oederigllt6 Id_., in de ~, terwtjl
JohD Smith (Beaedeo Ririer Zoodtr Eiod.) e~ ook _11daar trom. Daar moet n~ de rijken 00 gel.-den bmgSt _kerke-
eu A.. reu_' (Goadini), bedaDkt . beb ft!"'0 doeltreffend _B.ngelegde tuin en lik 1_.
bende, werdeu de "olpode bereu aaobe-.o- ",ooegumll uitatappil!ll in on. heerlike IN zwrrr:..;.u
IfIDom de ,,&btareD op ta "allen, t .•. :- Suid AfrikaAnse nAtoor g80l'JI: wordle.
T b' J baD H.-oId Be "L Mag di dag tog o.poedijl; anbn>ek w"n·o Ja!I 0 Dell yen "oor."tn).. _I' kinden ni meer di ""tunr uit 'n
BetredeD RiTiêr ZODder Bind, en Pbillppa
JOIIDDOei de Bruin de Villi .... ,,0«.wijk ·book Ml bOW n te 8tud_ ni, lIllU" "eI
Goadini. dettr .~i'e a.n.koll~ng .\'8n d·i Ilinge of
.AJaem- balldelure liceatia.-Jolllu 8. ~JM<'fi& waaro "", <ti boek h1lJl~I.. .

d. Kock doei ua_k om het oodlp eer£i. ~ar Dllddel vnn n tuw, wat nl )U1.
fikul om _ aJremt-Dp hudelafn ilQeatie danIg grunt behoef te ~~. ni, bn '0

te Houw Hoek te "orlr:rijgea. Toe.gejlend., mens baing doPn II"" dl .lOnOOr!; lJa,njt:
o.M"IIOhrijdinJ op Nieuw Berg.-Bealo &lUDe~d bekend te maak. m .. t di

tea om de atteDtÏIJ Tan het IpOC!I'weg grondb"RiDlW'1s ,·.n. "·..Ik,, £Iii I"we vau
d~t 'ta 'VraPD "oor bet feit dat pillute gere'e1 word. Hul kan daar bij·
onnchrijdin, plaat. "iDdt op de j>laata Toorbeeld.~ leer. waffer Ter ..:.;tes 'n
Nriuw Berg.' pLont An 8'Jn omgé'lV1ng .tA>1 om normoal

Wol Tam d. Drift beoedeo bet Natio- te mn le..e ..Hier k~n bijroorb.'el<! di in·
Dal Hotel.-Beaiotea, om de I0IO ub .£2 ~oed "",n di ........s~nde .soo!"i" grond,
loe te kea_, om de wCl{ "uaf de drift ~tte, ,,~eid, ..ns., du~del~ j(eDIoak
bij d. ItDllen '1'&0bet Natioul Botel tol. _ ..... , Da.n ~ hul gelmdehk daartoe
waar IUj mel de BtetioDWlIIl&IDml~t io erga.an om diboof~e n.n 'n plaot
eeD beho«like ataDt "an reparat» te latfID •. n p Ia tt t" I ndl t 11lOte stndeer,
pIaat""a. en ~r ~ nM wat e1kA!e" "','Il di or-
De i.. pektaar rapporteert dat _ na gane speel. ~ d, I_e mn 50 . n p~ant.

de mail811 &all de wegpartij Blomenu DR.n kom bIJvoorbeeld dl manier waar_
behortlllde 'dood iot . . . op 'n pI.nt gero<><l' roM en uit di lI<"'nd

Be.1~, om hei kopea no eeD andere ...,...el al. uit ?i lug ,.. , ~ ,be<art Irom.
pochikte lUaiI io bandeD 'l'&Dhet ilolnitee Vorder moot.di """rtpla.nbnll; VB.n pla~.
"oor ~nde £akeD te lateD. te dellr ..... tJI08 MOW'8I I.l, S'I.e!I;gieR dui·

Beluting 1907.-Bealoteo, dat de eelm. delik gemaak ...orde "n mOQt di IOnders
tlW'i. de oodip leaoi88uiog aal publi. ook,.elr praktl"s beoefen wat bul t;() ge-
_. leer. het.

Die8elfde MU TIIJl toepe.ssing W<'eS op
PlOiilogi"" (dierkundig) gobied, ILlk-onlik
ia dit bier ni. altijd !lO m&ldik om proe-
w." t.o ka.n mllak of prO<'fopjokte te bij
nJ.

Di gron dbt.>giII."" I van di b"",logi~ bt>-
huort 'n 1"t,udic van unrdriJksklTnd(' te
v~r!(ooel. Bio, vOOr i.s in di eerste plaas
Godlg om lIitsblppie. in di ope ""Id of
ill OJIS pragtige berge te maak. Dit
k"Il Ili ..,,£IeTS "I, venidelpnd Pil """-
!-ijllend op di ~lOed V80 'n killd ,yerk
ni, \\';U10eer hij met d'i '·ertigt~ oge ,'.;\-II

di ,"erst.,nd di ollo'ertrpff<'lik~ .koon-
heid vlln ol .. berge mn na.biJ kan be·
,Jean"'. D_r si"t ',ii., nuder lInder,
bood,,!' mil di nedéri~sto ...,ru>' ..n"OOI"
digers nit di plnllter'jk 1an'll""m ..rh,,nd
di luI-rdste klip met hili rooi~, grO<'no
0; g"lo mu·nt ..l. bc<lpk, dit. L,ng.sn,mer-
hnml vaJl di oppervlakte af opbr ....."
•• 11 so di ~r'te ~'l"()[ltjj~s dnnl'lIit laut,
ontstAllII, 1It"&t ·dun vir ho'p,J' pLante ''t)

geskikte woonplaas bi",J, totdat, op slot
..VIlO ~k, duar, wa.ar \'ro'er net (n
hard<!, blink klip "'''~, IlOU 'Il boom
groei, ...fit deur middel va n Rijn wur-
t.als di klip betrekkelik !()II in verskil-
lelld" rigtings I."t 1:>:,,", ,'n dit sn fileer
on lJl""r an wi'lId eli lOPer bloot~tel,
t.otdat, di IH'le klip later' tlJ!. grond yer-
...·"lIe ;s, wat dan ~lIr .. at pr elI wind
w-rVOf'r "·01'£1 om onR di boll .. ~rondp
"il: ons plantn.."'ie-s te lewer, wltorsOndE'T
0118 nooit op di .arde kou be!.-t,)Jt1l ni.
n...- di IIU,t u"ur rondoIll OilS prOlJf.
ollder,·ind ..lik te bestudeer, kom ono
,,('rd.'r tot di .. aarheid omt.rent ha ..r, Il. m. o. Dl. a. m.
"J~ deur 'n I'ein $pokll.lJtt.i".. e filo90f-ï.. 4 Zaterdag ,.. 8 1\ 8 45 1«

(Afrlk_ tijd-t aar _. no Gten SiedlULr 'n aod.er rede ,d"., w·.arum 011. 5 Zoodag .. , 9 31 10 18 3 8
wieh..) 1'lItuu,""tndie 0l' Oil. skole beboort an 6 Munó&l!" 11 2 11 311 4 40

t ... Dlo('tl~. :\lOll hei ek nog niks oenil 7 Di~ 0 10 6 65
...... gellê o'(,r di .tuw... \'ftn chemie ..n 8 Woenadalr 0 118 1 1 6 60
op l'hyslc .. ui.' Natuurlik behoort ooi!: 9 Donderdag 1 22 1 42 7 32

op. OMe - dit roods op skool ond ..r natllurstudie lQ Vrijdag ••• 2 0 2 18 8 9
r. ODd.. "" di kinders !{.elcer te worde. Hi"r 11 Zaterdag ••• 2 M 2 60, 8 42

oadee kon'n mell nl.lr begin m,'t sulke stof- 12 Zondag ••• 5 6 a 2'l 9 J4
•• aa. a. ID. L m. fe ,'n ,.erskijn...,I., wanr". u di m"".t.e 13 Kuadai·.. a 38 5 66, 9 47 10 5

6 1 ".ID, kifljiers 'ai"l<ieu a.l iet ... eet. 'So bij- 14 Dioadag ••• 4 11 4 28 10 20 10 36
6 0 0 17 \'oorloeeld, i. daar "tllffe, soa" Silika, 16 Woe.otdag 4« li 2. .l0 63 11 11
6 lit 1 Il 8Out, "lu~uL (Ammoniak), nsijn, ijst ...., 16 Donderdag li 20 6 38· 11 ti Il 48
li 68 2 23 lood, "oper, silwer, Iluud, witlood, blou 17 Vrijdag... 6 67 6 1"8 0 8
~ ~'7 a 24 yitrioel, s"lpeter, ..n •. , ,,'uorVIUl di 18 Zaterdag... 6 40 7 4 0 29 0 1i2
li 1i7 • U meeste kinders 1\1iets saJ .. eet, en .at 19 zoodag ... 7 32 8 S 1 1& 1 '7
li 66 6 2i "us ttls uit.gllngspunte kiln di(''', om 20 Ill.aaodag... 8 37 lt Iii, 2 20 lt 66
li 56 Otader. ~1I1 tanl(~: .. nprhJlud mrt .ti lJO!!{in~I,~!! I>ioItdagW •.... 9 b4 10 5S· 3 36 &-16

• tan di "bOl!)i" hekeod te m ... k. Di I .... W~ Jl IS 11 46'. , 1i&•. 6 SO'2i verbrIllId Vlln stoffe, waarbIj dil.., 'n125 Do.~ag 0 Hi; 6 1 6 29
6 68 Yeranderiu~ vltn stoffe .. aal' te necll\,j24 Vn)dag ••• 042 1 7· 6 bl) 1 18
7 58 is, en tegelijkertijd Il i t t., vrijjltl"ma"k t6 z.tenIac... 1 29 1 60 7 40 8 1
8 ~U ,..ord, kan uls o'el'Ku,H" tot pbysicll IH Zoodat· .. lt 11 )1 32 8 t2 84'
lt 9 die... tT ~c:tac, .. 2 1i2 3 13 9 3 9 s4
10 0 Di kind weet nl, dnt ding(!!, w",t te 28 Di.a.d&g ••• a 3' S 1)6 9"5 10 6
lO 63 ",ann is, ni l"kkN is 0111 "" te ."t ni, t9 Woeuadag 4 17 ,a9 10 lIS 1061
11 48 -.bij "et lIIiskien "I lJl(oer "Is één kefir, 50 D~er~ 5 2 ra iii 11 14 11 37
UR..... ijn)u.nd in 'n kêrs of sijn mond [UP.liS1 Vn)dag ... ii 49 614 - 0 lt
o 46 ,..Ilrm· kOl!of koffie ,·erbr",nd:. Hij w('et.,' GII'IU .UNUUlS .
1 42 dat _'001' wnrm word, ILL.JIl daar Vllllf. '. i
2 4~ (,n<lermAAk~II later selfs kook,~ls jij ==7 ~:aai::..::r ••
3.a I",,·k genoeog VIIIIr maa.k--<lj ID"edeling . -~ ;lIS. . II;A

'48 VU.11 hit",. Hij k;"n nou koer deur di de lija ~ .... ~ , ~
5 63 prrod. hot, vPl1Ik,lIend.. VIISt.> swEfe b' ..u:."""_ .
op .deur !liU" kiln ;<!IlClt eli w~l ni nlmal ij te ""' .•"'- ,..a.n:-

.... u';'s gellll,kkelik IIi ; di &eo moet .. a.rm~r P. NOUOtb o. tal ~ Bui O. ..
646 I '&11 __ ....!JI.lj :"HiM-·hier, .Jus, di 1M!gri.. ·p.a-BuiO. llB. K.wie ... O.,w.
.li" 7 IT Yill temperA-tllllr of hittegrw. lJier M....a " O. 4Iia 0. LOMe. 0. ••
6" to' word hij nnn .__ d:aaran. herinne~r, Ka,_. .•.O. ~. P. NIItIII_1. fil
6« lt 7 hoedat 'Il were " ... 01.,.." hItte oQ<l'(I; ~ .... - L 6bL. r

. I", • ~

--,-
5J2,~
SM~81

364,874 3,141,878 5,181,&64
364,424 tt,m,~fI 2,tM,8U------ ------ ------ ------.

8,M3,600 646[881 721,298 5,956,456 8,178,626
• Netto ont'tangaten oa aftrek "an bet bed.... 'UIl anda'e admiDiIItratia

~ +De werkelike ont"anpteD bedroepo .£2.650~maar '£2,881 werd alt de inlromltlD
g:durl!ode de maand genomen, teqJiind. een "roe~.r on,kndi« recbt te mak .. , dDII
latende dit ........ cijfer na £i66. :

lVoorzieniog makend "oor benadereod bedrag, betaalbaar aaa .. kere .. and ....
admini.tratiee," doch aiet io.JniteDd ongeveer £i6jOOO betaalbaar dOOI" ... kere "anelete
adminiltratiea. u

Totalllll
Sp<lCIrweginkom.tea

4,603,1iOO
4,340,000

E~N
Vele me1lllCn

een aanval "an inll.uel),aD,
oon he,.ige bOOlt behept .sijn. Daar
d_ hoeAt "olkomeo' bn geiI_n .or·
~n' door het gebruik .,..n IChamber-
Iaio'. lt,_tlJen~iddel, mOOt mell .er
niet mee bhjvea lopea tow.~. he~ hID'
derllk wordt. Oreral "erkrIJgbaar.-
(Ad,..)

Beans genezen
Hoofdpijn.

UITGAVEN,
Mar.
1907.
£.

13\847
256
748

91,092
8K,824
iltli808
~"'()O
1,9011
8,481>

40,~:l5
'3,936
16.09U
24,219

Karot.., atini_tef
Wetgeveade Baad ...
Wetg~veode V er~aderiDg
Kolonl1lle I18lreWIiI ...
Ouderwij.s .
Thesaurier .

Do. ReDte op schuld
Kontroleur en auditeur.generaal
lnvoerrecbteo...&ontrole.r
poetmeester-g_raaI
Prok"ureor-geoeraal
Publieke werkeo
Landbouw ...

atar. Julie'06 Julie '06
1906. tot lI1lr '07 tot M.r '07

.£ £ t
10,194 91,214 86,687

1>31) 7,97' 3,123
690 25,508 7,186

86,600 799,129 711>,146
73,998 1199,199 31>2,570
27,1>67 200,067- 264,1101
98,.32tl,260,S77·.J.~I6,069
1,IM 17,695 IO;38á
7,872 84,816 71,292

47,471t «8,160 605,486:
41,481 579,342 867,591
23,196 le6,586 183,037
25,269 196,6Si 201,7"--------m,m 4,085,937 4,040,912

21>1,'" 2.113,714 2~4ó,514

Begroting
IIIQ6. 7.

£
125,812

8,667
27,428

1,107,713
534,1&8
312,761

1764 36(}0
, 27:294
105,072
630,539
1>24662
%38:324
280,611

Totalen ... 5,685,391
... 3,386,804

,

Brokjes uit Europa.

Publieke Verkoping Spoorwegen

IIIE OliEBOUWDE EB'EI
OP DB

I
"

PASTORIE~

Op D1ftSDIG, 7 IEl 1907,
's mor)!ens te 10 w'e,

,.
ZULLEN de uodergetRkt'odeo,
daartoe. lx-boorlik )!elast door de
Eerw. Kerkera.ad da N l-d. Geref.
~erk, bij ~uhlieke "t'iliog verk?p'-'D,
zekere Drie Erven, g-ede('ltt' UItma.-
kende van de Pa"tOrié Gronden,-
twee erVbn g-dt')!en in de nieuwe
Straat, onlaD~8 geopt'nd, en de
aDdere in Malberbt- Straat, tllll8eo
de el<Tendommen van de heer !zaak
'Redelinghuys en J oOl!cjufuouw Du
Toit.
II. L. SMITH. Co., Afslage ....

.... u •• r, ElltutearsDlllar I.
' .... 11 ea Inad Ass.ruUI lut-

SChl,,:I.

Publieke Verkoping.
DE ooderge~kl'nde. brhoorlik

gelaat door de het'r MICHIEL
NICOLAAS DE KOCK SR., als
Exelrnteur in de 00..' Id van wijlen
Alida Smanna Francina de Kock,
geboren du Toit, zal publiek doeo
-yerkopen trn dorpe

MALMESBURYI

OP

WOI.ftSD1G, 15 IKI 1901,
te 1...1 ure d,'11 "oormidda~

HET VOLGE~DE:-
VASTGOED:

Een zeker Erf, gemerkt No. 12,
gelegen laogt; de Paarl~e Weg. te
Ilalmesbury, met eeD ~root gen ef·
lik Woonhuis, en aDder\' hu.r·
't1lnre k ken er op.

LOSGOED:
Het ,;ewone ll8~ortiment bui~raa,l.
En wat nog verdt"r lal aaoge·

boden worden.
M. C. FOURIE,

S,-kretaris.
Malmesbury,

2 Mei 1907.
~••• IMIIEES Jr, I ca., Ifslll,n,
~ERSE ZADEN I

ff'llSl lie"" ZJM (,"I ru DIt • .,)
lIIIaUSI hnAllaI" ..... (II')

IrIS Ct lW' !l*l
lilt... lilter ,1tIla
..... Dttatata lru Zw
.. _ Illtit' ..... zw
......... (1_) "18'11. '.ml"
UIII ...... 181f1' '.rzel "
... 1JapI1I1.. laM
'lUI .... 1aI , .. kit llI1l1s
ErW1II II til. lMU II swtu
~ _III laU lull'
II1IIl1li "null Zw Imr.

lt lit' fElEI DEUJlSl EPIIJZEl.
C. STARKE " Co., Bpkt.,

MOWBRAY~

9,072,195 1>9~,376 694,763 6,199,651 6,286,426
.Inaluitende reote op kapitaal betaalbaar door "pen spoorlijneo en poet eo telegraaf

maar .italuitoode rente betaalbaar door baVllnbeatufeD. '
t IDIduitende ~Il-tw'u.fde nn het bedrag .,an rente betaald door open _poor·

lijnen, en "itlllnitende reDt.e betaald door post. eo telegrllllf en ha~enbeoturen.
lInaluitende rent.e. '

bemeht ik de f_trrieriog op p_o.
Men trok: door de _tra·tea m_e.tgou.,
.'<tikte "",nen, w"""'" de "Heiligste alIer
Heiligen" vplgde, ..... noor alles ~
en lotielen moet. Allen, die doeae stoet
rolgd<'n .. Aren ~nschijnlik _r <nl-
><tig, doch ik _ton £I verbaasd, toen, --
d..t de pl"OCt"llSievoorbij was, .tIen naAI"
do! r<:'Staurarit.! ><troomcfun en bier eo
"soaps" in ong"Joofbero lnraotit.eÏt.n
dronken. Get>n wooder. dat meoig W'-
L.at .er idioti.es uitzag en ,,~Ie. dwer~1J
te Den waron, da .. de famu"_ oudel'
ellcander trou ..en en '1'».0 .11tohoI P
brllik ma.keu all< van water. Mij.n bed __
ting lA .. lIeen <JIll

MIJN VOLK

Ill.-SPOOUWEG OMTVA.l.'WSTEN EN UITGA VEN VOOR EXPLOlTATIB
EN ONDERH~UD.

OntTangsteo.

Begroting
1906·7.

.£
(,340,000

Mar.
19<17 .
£.

334,4tlJ

Mar. Julje 1906 Jul. 19&
1906. tot Mar. 1907. tot Me... '06.
£. £ ~

354,424 2,7\14,61>9 2,996,892

t.;itgavoo :
t.; itg""loUla rente op
.povrwegschuld

DeJgiogouitgneu onder
Alo:leo42 ....n 1902 ...

3,134,304 224,8<t2 230,393 2.113,714 j,066,l'll

189,3692£>2,f>OO 21,041
----------- _- -,-----

AFDELINGSRADEN. .cui j"lik ~ bobben, zod.t ete. read
bljt,jd. achlkkiagon kan treffen. Verder
dat de n.bnrille afdeli..gwadt.o gnr .... d
sal worde9- om met de... raad mede ta
werillen, Jl)et het doel OUI de IChoolraad WM
te lat~D ameqdereo, om de lutea no de
bel"~0!f daaronder "an de afdaliDgliradeo
te ''I' ..iJder.n.

EI!D algomene handelur" lioenti. werd
·tosgtl:end &all mev. D. E. de Villien van
Kw larivier. .
.De. hear A. B. de ViJliera gaf keooia, dat

bIJ ,JIJ de ~olg""de verga<lering zal voor
stellen, om do reaoluti" "lUl due raad
b.>1I~ffende~et ~.DD~. VIUl algemecu:
banQelaar. hcentiëo, geWlJaigd ta krijgeu
IIOIbt."lleen de OnderteblliDg "an de meer'
der held van k_ra, die hoiaboudero
binnen de limieteo Uil aet dorp of .. Id.
kornetllchJlp ZIJn, oodig sal &ijn.

STF.LL&NBOSCH. WILI'I! ~taoden te ·I..ten &i..... ,ea het t.o
...... "'cbu .... n vuur de gevaren .".n n·lko-
hol.-eeJ) der grootste gMVen 'V1LD Euro-
pa~n hun tA> guoken getrouw &.an aa-
..... (na"tio""le) Kerk te blijYen. Ve,.....,.·
J.o:,oo wij onrA' Kerlr en ons geloof, 110
..,.,uen wij in do hAnden \'1ui Ba.cbus, die
o.n> roker zal leiden tot het on ..ermij-
OOIi~~,.verOOrf.

Hiér ..n daa.r rond ik een paar proLes-
tanten, die natuurlik gebr>ek hebbeo aan
gl!6Stel.iIte leidiog; hnn W'OI'd't 7A!lden
het Woord "erkondigd. ze sta.an ala
op een Idei" eileud, omriogd diy<n' gJ&
te .....teren.

~IJ ~.n hen Wik!! eQn J!T'Ot.& fa.brikaa~,
,be nJ~ motto 'op de haalr ""'0 zjjn buis
in grote lette", sch reef :

ORA Nl' LABORA,

Not nlen YllD een vargadering T&Ilde
afdelwl' ....ud, Stellenbosch, gehoutlen op
Woensdag, de lOde April 1907.
'l'egenwoordig :-De bereo J. E. &bo(t&,

P. A. M. Brink, A. B. de Villieroen W. vaa
der Bijl

0.. user Scholtz in de atoel.
Traliewerlo: voor riolon.- Besloten om

eikenhout le gebruiken in plaat. van dwan·
legger •.

13óttelarijweg.-De boor vau der Bijl
vroeg of er geeD beter gru io.'Verkregeo lau
wordeo voor bet gedeelte uo deze \Veg
bekeod al. Witpad.

Id ... Vallei ,reg.-Oe beer de Villjers
"'Iugde er oyer. dat gruis vervoerd werd
per kar van Id ... VaUei ea gebruilo:t werd
..oor gedeelte van de weg, dat Dad.. aan
Stelleubosch ligL CAL VIN lA. ... d d B~1I8 OIO hUil zuivere pLantaardigeoe klacllten ingediend tegen de beer W. ...OD er ag ocbteod, 14 Hurt 1907. .. l"<'lil .
H. Gebuard werd op dit ogenblik in !Je.. Algemeoe "ergadering uo de afdeling. OOr5prong z'JIl een . ig.>, ~ en r-
b&lldeling ".nornen. De beer Gebbard r.... l, eaj ,inia. ..." .. rborgde gaJlezing 'VOOr boofdpiln." y.... d Men. O. F. Ge,....., '1'».11 Heury·stnoat,
verscheen ter ..ergaderioj( en voldoende ...., voonatter, e heer A. C. B.in io de 80 n__ '..1_' TL . d B'l
ocbilduog8n werden getroffen. stool, eo tel(8Dwoerdig ziJo leden ,,~o der . morset """t, -...,: 'u. nn le

LI L W V S Bea.... een onfeilbaar medicijn \'OOr
De iOBp.kteur rapporteerde, dat bij ow· lDerwe, . . ., teenkawp, nn Zijl eu lwofA.,." ·__ .1 __ L-'.tree" £53 be.~ had ow ,le .. egen ta Naeuwoud,. ' ",,11", W'II&f8Anik ............... ~ ben.

De I
Ik geer B,Jo Beans de "oorllleuï' omdat

... rwijden. ootu eo der "orige vergaderiDjf .. bol I ..
De beer J. H. Mllrai" werd gekozeo als , wordeo DUgeluea eo goedgekeurd. ZIJ, la ve mIJ VtIJI hoofdpijnen ,~

de "ertegen"oordij(er van de r....d op het:. Voor~1!IItelde yeranderingtlll der wijkeD nellde, ook de m~el"8OOringen. -rwdrij·
kollege curawrium. t 'a Afdeling, Calvinia. ~n, -'Ite IP.'WOOrl ijk de oorzaken \'tW

Pr_rvatie nn grond te Sir Lo"ry. li.loten da' dJldelik oa d. Ulllltaande mij .. hoofdpijnen aijn." ,
P ......_[l ..Joten dat ,le Iand'lIeter.genefaal! algem_ene _gederillfl' eeo speciale \'er. Hoof<\>ijnpoeders, pillen, eM., k"n-
gevraagd zal worden om de oude man Piet pdenD« ,",orde gehond.!a teo eiode dese 1t80 geen .hh8fdpijn .-n, zij "'er·
1.0" te lalen op de groDd te blij Yen, tegen I zaak te beepreken. minderen bet. .. Lleen. Bile BeDnl! ge-
een nominale ho ..r tot zijn dood l.08f daar Rapport, r.-in_pekteur J. W. A. "an neest hoofdpijn door de YM8toorde, mJlag
bj
. d de .' W k tot 2 J en ll}"or fD orde te breagen, betwelk de
I ge ureo Yeertlg Jaar eeD getrouwe 'J aouarie 19ó7.-Geaoemd origineeIe oonaa& i.~"an de nelr.~. Bij

knecbt vaD d.,ze raa<t~ewetlflt il. rapport gel_o, waarin de h_ "an Wijk _,,_. . "-~L

.BetretIeode ovorocbrijdioK op .Joolu=l". aaobe".elt oit le btitalen.-AangellomeD. lW<> n ...erkoqpf,ln; e,n _I. ......te-
boogte .illlplloning.-Bealot.eu om de beer Re de. Hollandse taal &aIIgaaade alle li."1!III.~cA.. &. M. '
J: Nolte van HeiderbeTg '." berichte .. , dat dagvaardlogeu, kenwegeviageu ea don, II
Illj geeD recht beeft ow ZIJD vee op deze mente.. "ermeld ID enige dag ....ardiDg.-
uit"penDing te lat~n driaken, en dat d. Ve"_Uchrift geleseo \'&0 h.ren L. W. J.
landuoeler.gtmeraal bericht zal wordeD det "1Ill der aterw. en J. lf. Moolmaa al. de-
r.e"ere wooDIl lIizeo op de grood 1tJlaD, pnLab." nrzoekeode om 110al. be"eo .. r·
welke vele jaren door de eiieDaar, de beer meld In aU. rechU«edial(8O di. lo _ig
A.. de Waal, ombeind zijn. lw! blllJll!Dde !labl. afdelini "an Calvinia

Brief ..an de Stellenbosch mnnicipaliteit ge~rac"t wordeo in bet Holland. 110welal.
gel_ hetretIeDde boebraaden. In I EaireI., of ia " Holland. a1_ of io

Bealoteu, dat de:.. zaak ,.,.1 verwezen 't aoger. alleeo, in termeD "an eektie 2
WOrdHlnur eeo kommi .. ie, bestaaude uit V&Il, .. et 21 no 1884, -'a s-m8lldeerd
de beren A. B. de Villie,s, de resident door .. ktie 14, wet 17 \'DO 1886 ea __
magi.treat, de inspekteur, en dat de edele "erder geamendeerd door .. ktie I' "an wet
beer J. x,. Menim1ln ....1 geTraagp wordeD Ui hn 1888, wtgemaakt aullea wo~.
al, lid nil dese komDli.. ~ te dienen. Ulerop "'erd de Tergadorillg Hrdaagd.
. Brief. gelesen ..an de Stellenbosch mlloi N. S. LOUW

c'palt,elt betftffend.. bet verfraaIen ..ao Sekre~
Stellenboech eo baar omgeTingen.

BeBloIien, dat deze raad eeo 8Om, £20
Diet te oovellgunde, op het pou<il voor
pond s~IBIII ....1 !);rir",en, te worden be·
.teed in bet plaDten ..an bomen lango de
Banhoek we,.

Brief geleuu vao <le heer A. H. Clu'ef,
die .oJJedig rapporteert betreffende de
acbterotalliK'" bel_iDgoo, die gekoll"lo:.
teerd &ijn.

Brief gelezen van de aelrn:ari. van de
IIChoodrud, 'Vel_keode om bealing nn
.£183 h_ Id. De ~r A. B. de Villien
toonde de onbillikheid van de ecboolraad
wet &an. Hij seide, dat de.." rud geeD
kontrole over de uitgavfID had, er wtrd
eanToudig lUaar jfevTaagd om betaliag der
helft "an hoedanige lommeo OO~, d~ de
ICboolraad 'l'eTkiee4.ait te ge"en.

Bealoten, dat de tekrataria &all de BlIk....
tui. "au de achoolread lUll echrij"lIIl, dat
deze raad van jl8\'ot'len ia, dat elke
ochoolkommi.ie &iJo uiIgeven :&ou .chik·
kllll dat hij aiet zijn iokomatea te bneo
gaat, eo aan te tonen da' bet zeer I1lOtielik
zoou&ijn om _ additional" !>eluting op d.
beluti.ngbetalero "&Ij dfte afdeliog te
lewo. Gedur811de dil tegen .. oordige
gedrukte tijden warea de lutea. "aD laod·
61geD1lM10 SiICI" zwaar,"'" d_ raad weoa!
elke zee maa:nden ~en begroting voorait le
behbea, die de ..oorg.'lelde 60 beraamde
ni~a\'en &antoont, w..lke dese iocboolr-,A
gooureoo.. aodUHIf8 ."" maaaden w ... •

VOOR TAnLB.UJ, liEt, J9(I'7.

Bile

(".Bid eo a.rbeid"). Zulko mannen &ijn
echter ".,roon te vinden. Hij .onIt m~
ecl.ien door velen bef!pot, _ls hii mij
y.elf "ertelde. doch Illuteren n!fl"",tereo
hem, .....,t hij. ~08ft en streeft·· IroBar
ooa oprecllte Christen te Gjn. 's Mor·
gens nweten al ~..i)o ..-beiders zijn ~
telik ...... rd 8&lI'Io<ven, eer ";j l1l<"t han
.. erk beginnen. Dus hij hOOft bet rooM
..ijn huis te laten prij100n met de WOO!':
den "Bid ert .rbeid".

Ol.miitz, 10 AprM 199r.

GETIJTAFEL.,

IIURTWIUIIDUIIIG15.
Lut.Pte Kw., 4 Mei, IIIereta,KW.,!IO Mei,

1l·5·4m.lI.Ill. lJ·28m. lUll.
Nieu WP Maan, 12 Veilt' ibu, 117Mei,

Mei"J0'59m. ".m. I "·ISm. n.ID.

DUVIl.
".m. O.Dl.· ".DLZOl18 en ". Op.i·.

Ondergang. '
MEI.

z.a.
DuUll

CALEOON.
De "erpdarillfl' vu de afclel.ioprud

van Caledoo werd gehouden op cfe 6de
April 1907.

'Uegeowoordig :-De heer W. C. Beun,.,
,,~tter; till raacleledln B. J. de Kock,
J.. f. ~u der Weath.Y"D, P. H. Swart,
i. D. de K. le ltoax, B. Laing, H. J .
Hllluan.

De IIOtuien "aD de lutste .. rgadpiag
wettiea geleseo eo goedpkeurd_

~rug over &hotlldrift, te Greyton.- 12 Zondag
Bnel' gelesea,.an de Gn!ywa mUllicipaii. III Muadag
tei~.geda~ 4e 5de Aprill907, d. raad 14 Di, 'Dtdag
~mcht.ode dat de brug .oltooid il, raM II>. Woeudar
III~adering VaD de &ijbalkeo. 16 Doodent

~~ot.n, dat eie eelmtarie de Grey,too 17 V 'dag ag '~.
1JlllIIICIpaliteitUI berichten, dat 1IO;po.. 18 ~
!Iag ala .. brag tot de "oldoeDia, na de 19 zoadag
laHpekteuJ' "oltooid ia, d_ raad bet be· 20 JIlUaCiaI.
draIr: toepkeod, sal betal8l1. QI Dift~'-" I 7

7 :!!Weg Stuford _ Hermaona.-Klach." - ... ..,
ten: oolnagen &ijode omtrent de .!echl. : = ~:
t'1taod "lUI de~ weg; werd er betioteo, 24 Vrijdaa 7 39
~' d. ..knt&rla &all kontrakteur ErWM t6 zaterdag 7 st

~uloruolIu"llelo.. l!li~kraaI ID Zee.::; ~aan~... ~ ~
ultapannlDjttla.-V~ I .

de heer B. J. de Koet ea~· ti Dinedas
door de '-' P. H.I:fwwt, dat ... 19 W_.,

l\u~~.f0(fl8pdea1teiote nn de ~. SO o..detdt," .eo r..ewatenklocaf elt· SI Vtijclec
".baud of pnUld sou. .

4 zaterdag
6 zondag ...
• Maao~g
1"Dinedaa_.
8 WOeIl8da&
9 Donderdag
10 Vrijda«
11 Zaterdae

724
7 21>
7 26
726
727
7 ti
728
729

750
7 III
7 SI
7 lI2
'133
7 M
7 M
731>

564
663
£> 6J
li 6t
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6 18
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E 11 nOlldS\t"Jo;nJ~ r r n l,hOlH.h·1l op
Jl" t.. pr i}. 1907 ti· H.oo,poorL I,'J
J, hoe-r T Gr

EH lt HU U'gt' w oor-d 19

V, rg J~n g oopund met g"bud door
Uf" hf'Cr J L Pretor-ius

Not ulr-n gt'lp7A'n gopdg:('k.·unl ..n f;("-
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