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DEEL 82-No. 7,929.
KAAPSTAD, ZATERDAG,.

KAAPlTAD-IELLVILLE PWTS£LllE DIENST.
Op en na Zondag, de 12de Mei, cdllen er TeT8Cheidene bel&ngiijke

'feranderingen in de 'l.aapet.ad-Bell-rille P!uuelik... Dienst pla.ats hebbeIS,
aie door een Motor Dienet sal vermeerderd worden, in Tcrband.et. de
Voorstedelike Treinen te Zout Ri'fier.

Voer volle biesollderheden, zie a&Ilplalrbiljetten Kupsud.
Kaal'ltad. T. S. McEWEN, Algemene ~er. -.

REGELEN zijn ge!roffen 'foor ee.n Speciale Exkllnie.~
Ka&f88 GoeTeme~~ SpOorweg Stationl en ~odelÏa 'Smr.wer-
StatiODs DA8r de Vlctona Valle. mei _een onderbreking VaD. ~~,
U! Bul&wayo op de heenreis, en een 'ferblijf va.n twee dagen 'bij dé'
Vallen Tenohaifende, tegen de ondergenoemde buiU!ngewoon -lage
incluaie'fe Ta.rie'fen, van :-:

De gehele spoorweg Reis.
Malen, Bedden en Bedi.ening op d~ Treinen.

Kost en Logies bij de Vallen.
Malen gedurende de breuk te Buluwayo.

INCLUSIEVE TARIEVEN. ~
Van Jta&patad, Port EUzabeth, Oost}Londen en alle tuasenllggeude Ee1'8te .JOu ... &US
Stations tot De AAr, (De Aar niet Tweede Klae: .. £ioi
meegerekend)

Van De Aar enStations ten NOOrden}Ee!'8te Kw ... £15
da&rvan op de direkte route ... TWeede JOa,8... £12

Zij, elie deelnemen aan dit nitBtapje, zullen vervoerd
naaf ~imbetley il8M de Vallen en. terug door een ~ ~
n;n Kunberley op de 6de Jute zal vertrekken. .
St&iiOllI te •. Zuiden, reizen met de gewone treinen naa.r ~iJll"lihIlt
en .tappen in de apeeia.le trein aldaAr ; teugk.erende op een _aêl~
wijle. .

VOOR EEN UITSTAPJE NAAR DE lUTOPOS znDan
killgen gemaakt worden-, in verbe.ncl me' deze ex:lrorsie,
~ unia1 ~ zulks n;rkiezen, u!gen een bijk<;iD81Iid8
koeten va.n 6['9 ~ klas, en 4~ tweede klu.

BULA WAYO LAND BOUW """'·"'"""""''''''''''..._,,?.,j;ru.u.IJ.,U-.-~!Ir
de onderbre};ing U! ~'!'IlYO u.l ~ @ gelegeBheid 't'erIlObtIifi:
worden om de tandoonw Tentoonstelling a.ld&&r ap de 7de Junie·
te waDeR.,Voor Yone biezo.nderheden, betreffende verbindende
eu., eu., zie Aa.npl&kbiljetten of doe un-..n.ge bij de Beriierde.r
V.keer. ' . 'l'. S. lb-E'WEN,

.i.lg&mene Béati.erde.r van S.",,·"""_,,,_U.:',

DE HERFST 'SPERFECTION"BLAUW
'om1ttrLAtR~,.. ,..-t

'7"- .................. ,.'~:..

(BLUE' FLAME)

OLIE STOVES. ,-
MODES . -

-BIJ-
JlijnM8f',

.Wij tDeMM ti bekend te ...
IrenJ dat tDij de Iwur, lda~,
ha".delsgÓ6Mreft en boel! .m.l.
'den gekocht hebben voo ~ forma
de heren Gebroeder. Trundle,
onlang!J 'a4n bO'Veng~ adru

. ; en het il ons ooont~
men de btzigheid op lIOn ttrijze,
geheel en al " up-to.date," . .oor'

_-; £e zetten. Wij hebben de diensten In het geding tuuen
van de hoor E. Tru1tdZe, b&- MAUBJCS B.U.A.:&D H.A.KKBE-

houden, tiie nu voor ln'8 .. ICHL.A.G,Eiser,
Engeland koopt 11a'l1 de falrri- eD
kanten ulj, tegen pl'Ïjaen du Pn:TJlB J. KUB_, Verweerder.
moeilik te et:enaren rijn en 0,.-
mogelibl.goedkoopte o"ertroffen In ui'voering 'fan het 't'oonia 1'aIl

c. .~ d 1 "d· d het Hooggerecht.ahof in boveD-
JctL1IJ.nP"tt. .~?" pm, ~ a t1-J •• tn e genoemd geding, sal een Verko-
Handel r:lJnde, bltJl'en vnj goed ping gehouden WordeD te
voomw van a,lle laatste Nieu- SPRINGBOKFONTEIN
urifJMde'll. De r"ime k~ze is NAllAKW ALAND '
ongeë11erw.a'l'd, de tuaard.e is de •OP

allerbeste die te verkrijgen is.
Wij verzoeken om uw gU7lSt .. DINSDAG,

Kom en zie on~e koopjes. Alle
eerst« klas Go-deren.

De eerqte drie 8cheeps14din-
gen, welke door de heer Trundle
gekocht ziin, fiin aangekomen,
andere soorde» met ied,,-e j{ail
verwacht.

OM'S DEPARTE!Rl(T voor G&-
breide Goederen is Jm tJOOTYien

:ft! Jr·,AJll'i j;1AD·TOO" YRtJ:n4~- ,
, De ...jhaD:*,rm~", .' .' ~~lIODde~

Kaap.&ad sal Diet m.eel' te ~w\n,. ...
pea, eD . ..izll~1B~r ~. ftD :a..ebr.n~ naar PI~

De D.m.1I1Im nil ~ zal te. KeDllwórth doppen, ....
daar wot1a op de tegeD~e tijden naar Simon88tad.

De 6135 n.m. trein nn Kaapetad Dl niet meer te Claremoot atop-
pen, eo zal twee minuten noeger lopen rina! I:eail"orl}v naar Si.meu-
It.ad. . • '

. De 6.i38 n.m. trein 'faD ~pstad sal doorlopen aAlr C\arem-t,
toexprNil' lo~ naaf I:aap!ltad naar Roeebank, en nndaar ééa
minu .. ~ lopen naar CJareIDODL •

De tepowO<dige 5.'2 D", tl'em'bll Kaaps.bd ml te 5.41 n.JD.
Y6!'trékken eD toexpreaa ., lopen Daal' Obee.rftiory Weg, ("::1 undaar-rijf
minuten ~ lopen DUr Xewbray.

Een NIEUWE TREIN .. I VIlDKaap8.tad te 5.45 D n". vertrekkea
naar Mowbray, UIl alle etatiQlllilitoppeDoe. . '

De klpDwoordir 5M.n.m. trein UJ VaD Kaapetad te 6.55 a.m.
'ferVekkeb en alle .tatiOll8 rijf minuten later aandoen.

De ~woordige 5.58 n.m, trein UI ftD Kupitad tt' 6.e n.m.
vtnrekkeJl en twee minuten later alle etatinna t.leebta naar Mowbray
aandoeD. 'De 4.10 n.m. trei:D. sal doodopen naar 'Mowbny, aaD alle ItatiODl

.top~ndé.De ~geDWoordige 6.12 n.m. en d& 6.22 D.m. ueineo zullen OP-

HOUDEN TE Ló1>EN.
Een!NIEUWE TREIN sal om 6.16 IU•• nn Ka&p,in1 nrtrek:-

ken, aan falIe ltationa a$Oppende, Daar Roudebollch.
De tegeRwoordige 6.1' n.m. trem nl te &.26 n.m. ,'fertrekk~ en

.. exprt:lá " naar Rondebolcla I.pen, en 'f&DdAar alle lltationi later aan-
doen oar Simonutad. .
TERUG TRK.INENDAGELIK8-ZONDAGEN UITGESLOTEN.
_ De tegenwoordige 6.3 ...m. trein van Retreat zal ie 6.13 'f.m. 'fer-
trekken en alle station. Iaier aanaoen. '

De tegenwoordige 8.5 'f.Dl. trein 'f1Ul SimO.llltaJ zal om 8.44 'f.JD.
te PIUJDltead stoppen, en nndaar voo.rtA 'p de tegenwoordige 'tijden
naar Kaapstad. .

De tegenwoordige 12.57 n.m. trein Tan ~imODMbd zal te 12.54 lUL
"ertrekken en alle stations drie minuten vroeszer aandoen.

De tegenwoordige 6.40 a.m. trein 'fan Simonuiad zal te &.38 nm.
vertrekken en alle ata~ion8. vroeger aandoen.
. Een. NIEUWE TR~IN zal om 7.11 D..IL vaD Mowbray -..emelt-

ken, UIl alle atatiooa 8.toppeude naar 'l.aaps{ad. .
De teflt!n'tf(lOrdige 7.6 a.Dl. trein Tan Mowbray zal OPHOUDEN

TE LOPEN.

·,ILSOI & IILLER'S,
,

•••
••mrtratrn "" ...
I... UE..... ln ItUI.

11I.~kllJlrUI las af 1.la••
.... Staf, ..

Ball IW.,oa ..Adderley Straat'!KAAPSTAD.
Baljuw.VerkopiOQen.•••kort ge

Onze Nieuwe Katalogus zal binnen
publiceerd worden.

Uw handelaar houdt in

Publieke. Ye~koping

ze
grootten voorradig.lndien uW naam niet op ons Register voorkomt,

zendt uw naam en adres, een exemplaar
zal u gratis toegezonden worden. PU BLI EK E V ERKOPI NO'.'

SCHRIJF OM MO'PCSTERS

van onze Nieuwe Stoffen voor Japonnen.
VAN EEN PER

VOORNAAMSTE en GROOTSTE

PLAATSENHet populair Magazijn
Waar per post kan gekocht worden.

MET DE
i
.ol

Grootste en Zekerste Voorraad Water" de ~28ste dag ml

IEl 1907,Wilson & Miller's, IK HET DISTRIKT

ROBERTSON TB 11 UBB V....

Van het volgende Lw.;-
16 Donkies.
1 Tent Wagen,
Tui~ voor 12 Donkiea,
i ZWlD~ en Trekketting,
1 Water.VaL

POltbul 438. KAAPSTAD.
DE onderg-etekende, met instrukties begunstigd door de heer J.

W. (HANS) VAN ZI.IL, zal pnbliek verkopen ter plaatse" Poesnela

Rivier,"WHITE, RYAN &. Co.,
VOOR

Graan enGuano voor
Aardappelen. Op DONDERDAG, de 16deMEI 1907, S. VAN NIEKE~

Ouder-BaljuwTE lO UUR DES MORGENS:

VAS'I'00ED :
van de la.alsf,e modes in D~1I8en,
Krq,gen, K(llWJ1I, Pyja'flUU,
Hemden 11an alle belJchrijrtiM,
en 0 lie heren benodigiheden ;n
't algemeen.

:K.LIERUXEllS DEPA}lTBlm1fT. -V.A.. DB-

A"IUITEN IN HET GROOT VOOR H. F. ECKERTS DePaarlSe Exekuteurskamaf, Bepkt VAN MAANDAG '(OT VRIJDAG.
De tegenwoordige -UI n.m. min 'faD Kowbra, ZAL OPHOU-

DEN TE LOPEN. ,.
,&eQ'lUJlUWE TRE-tN·-Dl''I)ul'·5;1n:m.- ru BobdeOOeCh Tertrek-

ken, aan alle station •• toppende naar 1(aapstad.
. De tegeDwoordige 7,3 n.m. treÏl,l "an Newlanda ZAL OPBOU-

DEN TÊ 'LOrEN. .
De tegenwoordige 7.40 n.m. trein vab Rondeboech nl te 7.3t D.IL

'fertrekken en all .tatioOA een minunt vroeger undoeo.
ALLEEN OP z.ATBRDAGEN. .

De tegenwoordige 1.40 nm. trein van Wijnberg r;tJ te 1.31 n.ID.
'fenrekken en alle stations negen minuteD vroeger aandoen. "

HOOFDLIJN TREIN DIENST.
De tegenwoordige 6.10 n.1L \reu. (Zonda~ uitgealoten) na

Kaapstad pj te 4.4& • .ID. 'Yertrekken en alle Btat1OD1 naar Welliagton
-noeger aandoen.

Op Zondag, de 12de Kei, en elke 'folgen.le Zondag daarna, zal de
tegenwoordige 7.20 v.m. trein ... na1 Mulders Vlei te B.O v.m, Yertrekkea
en alle ltatiooa na&r ,~upetad later undoeJl.

T

De plaats" Poei!nels Rivier," vroeger behoreode aan de heer lap
Cilliers, groot airks 2,130 morgen, greDzende aan de plaatsen van áe
herer .• T!lcobns de Wet en Wouter de Wet, gelegen in het Veldkor-
netschap ":'vliddelbo8cbjes Veld." Het "igendom is zo uitgestrekt en
bevat zoveel eerste klos Bouwgrllnd, dat het tans in drie delen verd.eel1J
en lx-werkt worden, waarvan de eigenaar persoonlik de opstal Dewer~
een deel wordt .bewerkt om de helft eo. het andere deel iwverhulll~ onder -SnijdfJT, de heer Fletcher, .aft
een r:ef'chn.£tehk kontrakt voor nog [> pren, tegen £100 per ja.r. De Poole's, BondJltraal.
pla.ats zal Eler8topgeveild worden in vier delen en daarna in zo veel delen
als v,'rzocht mogen worden door a.aDstaande kopers, of in het geheel Nieuwe en laatste modu in
onderhevlbaan het tan~ bestaande k?n~rakt van deel No. 3. ali boven- Tweeds, Serges, Kashimeres fin!!·
gemdd. e volgende IS een beschnjvmg van elk lot a.fzonderlik:- . .. Lounqe" Pakken vaMf84/-

W
Lhot.l. SDIE O~.~TpAL-d Dezewbevat

h
. een groot en gerief}jk' tot 105/-' Overjassen -.anaf 63/-

oon UlS, ta voor:.v aar en, 2 agen uizen, een Kelder, en grote '
Muur Kralen, de W a~errechten hierbij zal zijn elke week 1 dag en, '1 en ~oger.
nacht van de helft van de Rivier, 3 dageu en 3 nachten van" Waterkloof" Een Inspektie 1tJordt ver.och'
de volle itromen en vrij gebruik van "Fonteins K.loof," en een and~ •
fontein welke beide sterk zijn het gehele jaar door. De Plantages zijn Wij zijn, met hoogachting,
17,000 Wingerd Stoldre~. in volle dracht en welke goed opleveren, 1
Boe met ruim 100 Eiken Bomen, een meni_s;te Vruchtbomen,5 Gebroed'" WAIMWRIGHT,
morzen bezarud met Lucerne, 15 ~or6en Anrdappel- en Tuingrond6ll VOO.HEEII
en 15 Mud Za!1111lond,buitend ien ZIJn er nog ruim 30 morgen die bewerkt
kunnen worden en voor welke er nog meer dan genoeg water iii.

De grootte in dit Stuk is omtrent 400 morgen.

BEROEMDE ST ALEN PLOEGEN,....
Licht, Eenvoudig, Stnk
Duurzaam en Goedkoop,
MetPat.entgesloten Zapd

Kokers Wop iolen.

*••

KOSTBARE PLAATS

Modderfontein en Haasondal
- TU88B11-

l.n. IItw1tr. lr.aL ufel ltatIIa

In de Insolventen Boedel van
IJ. P. H. Louw,

OpDonderdag, t6 lel 1901,
TE 11 URE 's liIORGEl'IS,

ZAL de ondergetekende publiek
doen 'f'el'kopen OP DJi l'LAAT8

:r.JiLTE:
1. De KOltbare plaa~ Modder-

fontein en gedffite, genaamd
Haasendal. groot !irkA 46 morgen,
waarvan iedere' 'foet grond kan be-
werkt wordea, biezonder getrohikt
voor Wijn-en Tuin Boerderij en Mel-
kerij op grote schaal, uitmuntende
veeweide, I!irka 16 mijlen vaD de
Kaapse Markt; er ia lopend
water, en de -gebouwen be.taan uit
een groot en gerieflik W oonhuiA
Buitenvertrekken, Kralen, Stallen,
enz.

2. LOSGOED: 1 vr a.gen, 2
Karren, Tuigen, 2 Paarden, 6
Varkenll, Ploegen en ander Boede-
rijgereedliChap.·het gewoDe Huie-
raad, e~, ena.
J. SMUTS DE VILLIERS,

Enig Cnrator

WHITE~ RYA"- &- CO'1I
Burg Straat., ~P.sT.A..X>.

SCHRIJFT OM ~TALOGUS-

De Paarlse Exekuteurs Kamer, Beperkt. Gebroedert TRUNDLE,
jo ,

Denk om het adres:

Lot 2. Heeft een nieuw Woonhuis met 5 vertrekken, 1 nieuwe 111.ft "C.I'.I1I.Utlal .... II••••• ,
Stal voor ti Paarden, 1 nieuwe Wagenhuis, eD nog een ~ijwoner8 Huill. .".,Iel Strut,08, lupmd.
met 3 vertrtk ken. Van de grond IS 6 morgen bezaaid met Lucerae,
~n beplant met ecu menigte Vruchtbomen, 18,000 Wingerd Stokken -
I!I volle dll1('llt, omtrent 20 morgen Aardappel. en andere Tuingrond~ SPO RT SLU I
en nog veel grond die schoongemaakt en bewprkt kunnen wordeD. De
W'ltcrrechten aan di t stuk zijn 2 d'lg€n cn 2 nachten vnn "Waterkloqf,"
4 dagen eu 4 nacbten van de helft van de "Rivier" eo al het water
vali" Rooi K rans Kloof Fontein."

De grootte van dit btuk is omtrent 600 morgen.

F RAN S C H HOE K~

BELANGRIJKE PUBUEKE VERKOPING IIAPSE SOElERIElElTS SPOORWEGEI.---
(In verbinding met de Rhodesia en Beira e11.'

l'Itashonalaud spoorwegen.) :
TAN

Kostbare Vee Plaatsen, Houten en IJzeren
Gebouwen en Losse Goederen,

Gereedschap, enz. Spacial. Exkursle-Junle, 1907:'"
Tegen Buitengewone Lage Inclnsieve TuineD..

Worden vriendelik uitgenodigd OlD
ons te bezoeken en te bezichtigen
onze grote voorraad

VER.DRAGENDE HAGEL
GEWEREN.

KOMBINATIE GEWEREN.
RIFLES, SPORT EN MILl·

TAIR.
PATRONEN, HAGEL EN

KOGEL.
-'t'.A.lI-

. Lot No. 3. Dit is het verhuurde stuk, waarvan [> morgen bes ....id
IS m~t Lu('.crne en IS verder beplant met omtrent 3,000 Wingerd Stok-
keD ID \'ollc dracht, en heeft grote Aardappel- en andere Tningronden
eo er is nog veel grond uat bewerkt kan worden;

Hier Btaat een W oonhnis op met 5 vcrtrekken ; het Waterrecb\ is
2 da!):cn en 2 nachten van" Water KI0of," 2 dagen Iln 2 nachten :Van
dl' helft van de " H.ivier ,. en het vrije gebruik van de gehele stroom 1\'ab
" Moderas Fontein." '

De grootte van dit stuk is 260 morgen.

Rooklo7.e Hagel Patronen, II f6; PLA K PA PIE R
de beste 13/- per 100. Lee-En·
field, 16/6, Manser, 17/6 per 100.

__ -'_-
DE olldergetekende, gelast door de Stadsraad van de Kaapstad, lila!

puhliek. "tTlopen te Berg RIVier Hoek, op de plaats genl\amd

SCHUIFRAAM,
Op DINSDAG, 21 MEI 1907, te 11 ure 's morgens.

SCHRIJFT OM MONSTEIlS

Lot No. 4 i~ het stuk hekend als" De Hoek," eR waarop Dog
n'et gewerkt iol, doch heeft goede Tuini!fonden eD wordt nu gebruikt
D1ee~tal als Weiveld i.n de Zomer daar b(·t veel Bergveld ~vat.

De grootte hiervan is otntrent 850 morgen. '
Het Wei veld van de gehele plaats is uitstekend geSchikt en

vezond ,oor Struisvogels, Paarden, Grootvee, Schapen en Bokken,
JI\!U het Kllrro(l·, Gebroken- en Gmsveld heeft met water overal.

,.,.dl'l,lId8 .. weera. IlfI.
f .. rI...... ,

Til];: Alt.odEI.1I,
BURCITRAAT 16,

KAAPSTAD.

lo D~ kost ba,'.! plaats La Dauphine No. 2, een gedeell.e 'ran uc
beroemde plaat. ',8 Dauphine van de bf'er Tit'lman Malherhp, gelegen
in de onmiJ.dellikl· llahijheid van het Dorp FrD.1lschhoek, gWQt ~irka
16 morgen; de gronden, die zee'!' vruchtbaar zijn en recht op water
hehben, zijn biezooder gl'r'Chikt voor een grote wijn;ranrd en nucht-
hoorden; er 'zijn twee gebouwen, woonhuis, wijnkelder en buiten.
Hrtrekkcn. Een ~('hooe kanol ,"oor ce. wakker man, of voor ~pckulatie.

2. De plallots Drif Fontein, gelegen ll-an de belliD~ van d" M idd!!ll-
her.~, groot sirb 113 morgen, gelegen in Bergrivit:r~hoek, beplant met
grote uitgehreidl' Dennenbos>\en en Eikenbomen. Verder ~eschikt voor
plantages; de Veeweidp is mtmuiltenu. Er staat een oud W oonhnis.

3. ZeleN half aandeel in d,' p'aat~ SCHUIFRAAM, f;elpgen aan
de Koordeli ke inganI,; 1'1\1\ de Her"ri\'iershoek, tegenover Lamotte,

1 under Frllilschhoek, ).!'root .sirka. 9 mClrge~, waarup staat een groot
\.. woonhuis. Er zIJn grote hnnen ('II .~oed weIland.

-lo Zeken: 6t aandelen uit x !landden ID de prachtig!' Véeplaats
B.'rITririersboek, groot cirkn. 4ï!l morgen, f\lom beroemd w('gens tle8'
r;el[; vruchtbaarlIleid eo uitmuntende vel' ....eidl" biezonder ;:e!whikt voor
hel salllcggen van grote plantages.

wTin IIODD.
ADRES; ."n .lARK UWAAIIIOMD·

Verf, Olie en alle Schilderwaren
regen laagste prijzen.

GUSTIF l1BE1501,
Lang Straat,
_KAAP8TAJJ.

HiHsdon& Hillsdon
LEVENDE HA VE :

130 Eerste k las Struisvogels met en zonder Pluk Ve«eren, een
>irate gedeelte waarvan grsch,kt is dadelik: afgekam pt te worden; .300
KApater en Aantf'd Bokken; 30 Zwartkop SchQpen; 12 Trek O&sen,
(Bastards), 4 Jaren oud; 2 Grote Kar Merriee; 1 P)lar Kar Paaroen,
Ruins; I Extra Hijpaard, 1 Extra Melk Koe binnenkort te Kalven
2 Koeien met Kalvers, 1 Twee-jaar oud Vaars, omtrent 40 Varkcn~
Oanzen en Hoenders. '

-Dc Koper VIUl eeD Hilledon <no
weer ot Rifle betaalt .uechts eeD W. G. COMBRINK
kleine winst; het re8.tant van de
~rij8 VBn de wapen verte~enwoor- DE OUDSTE KOLONIALE

~ !:deill~~~:=:eri':~HORLOGEEI JUIEUERS '"KEL
1O •••• 'fIOO la • ...,

KELDER- EN BOERDERIJGEREEDSCHAP :
2 Extra 6-Half:aam Brandewijn Ketels, 1 Grote Schaa.l, 12 Grote

Blauwduig PerR Balies, Legger en Balf-Legger Vaten, 1 Nieuwe
P£:TSMachine, 2 bijkans nieuwe Wagens op veren, lOssen Wagen,
I Zelfbinder Snijmachine, 1 Snijmachine, 1 Voermachine, 1 Af-
slaan Tent Buggy. Kar, 1 Eerste klas 0Een Kar, 1 SplUl Tuigen voor 8
Ezels, t Lot Jukk~D, I Mielie Macbine, Kruiwagen i,GraveD en Pikken.

HUISRAAD:
M. lBAACS, de ood rveatigde K'"

..aker ep Uitnmter, WODet ... n mjD vele (Tw- de_ nA Konemar" Straat)

kliëoteo belullld te mUen, dat "Ioij joist KAAPST AD.
ODtungep beeft een Grote Verzendiog

l
_

Heren en Jongen. Pallin, Regenj_ll, E GOEDE HO
OTerya-n, "Bedford I Cord" ir ...Ua ".D OP,"
Hoeden, Kooaetl en£. J>rij_ 4ie .ver·
_lItemmep mel de tijden. t-~ lfei 1907.

LOSSE OOEDERE~ :
3 Nieuwe IJzeren Gebouwl'n, uitge'merd met plaoken en met plan-

ken "loeren, bestaande uit Buogalow, 5 vertrekken mpt "erllondah. woon-
bui~ "oor wl'rklieden, 4 vertrt'kken en pakhlli~, stal, wagenbnis en ver-
trekken, opg('richt op de plaats SCHUIFRAAM.

1 SchoL'" Kar, bijna nieuw, 1 Douke.'- En~ine, een ;:;rotc pa.rtij
Hout in Blokken, meest pitcbpine, Kruiwa)!cns, Ladders, 2 g''!'ote
llolltl'n Bru<Tgen over de lopen \'an de Rivier, Aanbeelden,'Slijp8well,
Smidse, V al~n. i,-'Toteboenelheid ijzeren pijpen, Steen kalen, en eeD grote
verscheidenht'irl gl'fl'euschappen, alles vroeger in gl'bruik van de WJi.ter-

wf'rken.lndien het Yast.~oeu ot een gedeelt-e niet verkocht wordt, uI de huur
en'an worden verkocht voor ('(n aanl al jaren indien zo vereist.

KENNISGEVING" KENNISGEVING. lh Verhu1acl naar.0. 7", UIIITRAAT.

3 Dubbele I.lzeren Ledikanten met Matrassen, 2 Kle-lerkasten,
2. Was-Tafels, 2 Kleed"Tafels met Spiegels, 2 Aanzit-Tafels" 12
Nieuwe StiDkhouten Stoelen, 1 Side.Board, 1 Dispens Kast met
Rakken, 1 Bolinder Kombuis Stove, 3 Provisie Kukn, 2 B ..k1risten,
1 Grote Meel Kist.

ilif" Het is de moeite- waard, de plaah in de tusseD tijd te ~-
teren, want lW '0 kostQaar eigendom komt niet dikwijlil alhier m de
markt en het 18 slechts door de ziekelike toestand van MéV!»nw, V lUl
Zijl dat de heer Van Zijl zich van zijn boerderij moet on\slun, QlIlrij
vraagt geen grote maar shchts eeD bestaanbare prijs.

Tot £6,000 kan onder eerste verband blijvell tegen «eti percent op
de ,;ehele plaats. , '-

M.laAACS. KLEo.UEI,
~IL , ........... .....,.1MfII& Inlplrs.Iu1SCUNlIIII de Slum ~

BEPERKT.

Subscriptie slechts 6/- per JUT
r.tgelQ iaP.ten.EEN~SCHONE KANS VOOR SPEKULATIE. -------------

lOOPT tU lEllE. DEWasTE 'IJlEI. Fabrikanten Tsn Schrijfbehoeften.
Lithografis6 en Algemene D

"

VERGEET N1ET, DINSDAG de 21ste !IEI. -D_ _od sullea •• £5 ,.,..-
lea ".IIOOi!! word!!_ ~ £ll:-)ioc"_
~ 0.., L-.I.; Iii&. Qeér&." lIItlaat ss
~-:"- '

J. l. DE VILLIERS A. P. Z.ow,S.h.tvis. A. G. H. TEUBES, AFSpAGER.

A"F~LA.GBR.. Robertaon, 22 April!I907.

.. ~T4D
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Oldtsh~ AldaU",SSchool lUcid. PUBLIEKE SCHOOL,
ffiEBEEK OOST.

Oudtshoórn Afdelings Sc~ool
- - Raad.

OnderwIJzer Benodigd.
.A.PP LIKA TIES (..-ergezeld van

kopieën van Certifikaten ) ..-oor de
betrek.lring vaD Hoofd Onderwijzer
..-an de Dieuwe A3 School te Onder
Gamka zullen door ondergetekende
ingewacht worden tot 31 Mei e.k.

Degelike kennis van beide Hol-
lands en Engels wordt vereist, .

Plichten te aanvaarden met Julie
k"artaal.

A pplikanten moeten ouderdom
melden.

Salaris: £ 120 voor een gecertifi-
Merde onderwijzer.

J. W. LUUW,
Hekrptaris

Gill

( B) Een Gecertificeerde 2de All-
!il!tente roor lagere Stand~rd!.
Kennis van Hollands vereist en
van Muziek een aanbeveling.
Salaris £90. Logies verkrijgbaar
'eeren £30. Werk: in beide ge-
uIlen te beginnen in Julie.

A pplikaties met Getuigechrif-
ten zullen door de ondergetekende
"orden ontvangen tot 31 Mei
isor.

G. E. KUDMAN, V.D.M.

EEN Gecertificeerde
zerea (blank), -roor
Plaats School, ..

SCHOOL R liD eVDVS house, voor 6 ot 8 onder-
A.8., fdUl • wij. te !feven in EDgels, '. ••

en Muzlek:. Moet bek.,...,m IllD·

I oDderwijll te geven tot StaDdiard
M,t;es Rivier A3 Schoo. VI Salari8 £60 per jaar en vrij

logiee. Werk t. beginnen met
GEVRAAUD voor bovenge- Julie kwartaal.

noemde School een Gecert.ificeerde E KI ERK.P. :F. D ,Onderwijseree,
Engels en Hollands vereist,
Salarill £90 per jaar en werk-

zaamheden te beginnen aanstaand
kwartaal.

Doe a~zoek met Kopieën van
Getuigschriften op of voor de 208te
Mei aanstaande.

A.. BERGMANN,
Sekretaris.

Vet Kuil,
Cookhouse Station,

15 April 1907.

Swellendam School R~d.
Westfield P. F. School. Ceres,

17 April 1907.
BENODIGD een Gecertiticeerde

Assistente. Salaris tegen £40 per
jaar met vrij logies. Werksaam-
heden te beginnen Derde Kwarta.al
1907. Muziek een aanbeveling.
Applikaties, vergezeld van ~opieën
van Getuig~chriftell en Certifikaten,
moeten de beer BEN MOODIE,
\Vestij,·ld, Port Beaufort, bereiken
niet later dan de 31 ste dezer.

SCHOOL RllD, CERES.
Vredelust Private Plaats

School.

Oudtshoorn Aldeling s School Raad.
Swellendam,

8 }lei 1907.

F. S. REID,
Sekr., Scbool Raad.

GE V RAA G D voor bovenge-
noemde School een Onderwijzeres.
Engels en Hollands vereist. Salaris,
indien gecertificeerd, £40 per Jaar
en logics; indien ongeeerbficeerd,
£30 per jaar en logies.

Werkzaamheden te beginnen
aanstaand kwartaal.

Doe aanzoek met Kopieën van
Getuigschriften op of vóór de 20ste
Mei aanstaande.

A.
EE N jonge dame wenst een be-

trekking als Goevernante voor
jonge kinderen of beginners, liefst
dicht bij Spoorweg ol dorp. Kan
Julie beginnen. Doe aanzoek "Goe-
vernant e," Ous Land Kantoor.

EEN GecertifieeenIc OnJerwij-
zerel! voor de 3de km~ Publieke
School te Kweekkraal, distrikt
Worcester.

Hollands een vereiSIR.
Salaris £130 per jaar raet ,oor-

lIÏlzicht op verhoging_ N ieuwoudhille,
Plicltten te aanvaarden na de 27 A pril 1907.

J \lDle yakantie.
T. G. VAN SCHALKW!JK,

Sek. Scb. Kom.,
P.K. K"eekkr:&a~

\V orc£'ste.r.

APPLIKATlES (vergezeld "an
Kopietn van Certif katen) voor de
betrekking van Ouderwijze rt es ) van
de .N ieuwe A3 School te Welge-
vonden We1!t, zullen door onderge-
tekende ingewacht worden tot "I'
de 31 ste Mei e.k.

Degelikr kennis van beide Hol-
lands en Engels wordt vereist.

Plichten te aanvaarden ID,·tJulie
Kwartaal.

ApplikantcD mosten ouderdom
meldee,

Salari~ [100 per jaar voor een
&ecerti ticeerde Onderwijzert es).

J. W. LOUW,
Sekretaris.

School Raad, Lady Grey.
GEVRAAGD

v OOI{ de s :l Scbool, Paa~de-
fontein, Dist. Aliwal Noord, 12
mijlen van Lad] Grey, aan de
Aliwal ~ oord-La,ly Grey Lijn, een
Gecertificcerde Onderwijzer of On-
derwijzeres. W crkzaarnheden te
aanvaardeu Lij het begin van aan-
staand I,;wartaal. Salaris i 120 per
Jaar. De geslaagde appli kant of
applikante de betrekking te aan-
"larden voor ten minste ,:én ja.ar.
A pplikaties te worden geadresseerd
aan

G. S. CLOETE,
SekretarÏil,

Lldy Grey School l{aad.
22 April 1907.

School Raad, Lady Grey.
GEVRAAGD

VOO R de Pri vate Plaats School,
Waterval, nabij Lady Grey, een
Gecertificeerde Onderwijzer of On-
derwijzerCll. Wer kzaambeden \e
aanvaarden met het begin van aan-
si.aand kwartaal. Salaris £40
per jaar, vrije kost en inwoning.

A pplikatiea te worden geadrel-
!!OOrd aoo

G. S. CLOETE,
Sekretari. 8eh'Xll Raad,

Lady Grey, A.l(.
22 April 1907_

Worcester School Raad.
BENODIGD

EE~ Gccertifieeerde Onderwij-
zeres voor de Moordkuil A3 School,
V.K. Voonte Bosjesveld.

Salaris £H4 per jaar met vooruit-
licht op verhoginj!".

KénniR van Hollands en Muziek
een '·ereiste.

Plicl,ten te worden aanvaard na
de J uOIe ,akautie.

Applikatiei te wonlen geadres-
seerd aan de ondergetekende,

C. S. VILJOE~,
Sek. &'h. Kom.,

Moorrlkuil,
W urcc.ter.

W ort'P~ter,
6 ~I~i 190i,

Worcester School Raad.
BENODIGD

GEVRAAGD
EE~ Gcct:rtiBc<,<"rde ()nderwijzer

voor ecn Pri \'ate Plaats School.
Kennis ,"an Hollanrls. Voor zes
kinderCll. Sblaris £4i ~r jaar en
vrij logies. W t1rkzaamhcden te
Leainnen na J unie vakantie. Dop
• a~',raag bij J. H. C(!ETZE¥,
BayiaaJl Knw&.z, P.K. Adelaide.

APPLIKATIE.College Hoge School,
Somerset Oost.

BENODIGD

School Raad Kantoor,
Soruerset Oost,

6 ~"[ei 1907.

HOOFD ONDERWIJZER
BENODIGD

voor de Sutherland A2 School.

E E ~ Assistent Onderwijzer,
onderwijs te geven hoofdzakelik.:iu
HoilaBds. en enige andere onder-
werpen ,lan de Hoge School
Standaards, en verder Hollands en
Duits aan de Inter. B.A. Klasse.

Wer kzanmheden te b-ginnen op
15 Julie 1907.

Saluris .£:!.j(} per jaar.
Applika.ties met Getuigschriften

te "orden gezonden Ran de ouder-
getekende vóór 21 Mei 1907.

J. C. VOSLOO,
Sehetarie.

School

SOLLICITATIES worden uit-
genodigd voor d... bovengrmr-lde
betrekking en zullen ingewacht
worden door de ondergetekende tot
Maandag, 10 Junie 1907.

Sollicitanten gelieven kopieën
van Certifikaten en Getuigechriften
in te sluiten, ouderdom en Kerkge-
nootschap te melden, en se z.~ggen
op zij gehuwd of ongehuwd ZIJn, on
of zij gewillig zijn later dl' kost-
inrichting op zich te nemen.

Salaris £ 2~0 p.a. en vrije "0-
ning. Grondige kennis van Hol-
lands vereist. .

Werkzaamheden te begin neo met
het Julie kwartaal.

B. RUDOLPH HATTINGH,
V(j()rzitter.

Van RhynsdorpSchooi Raad.
ONDERWIJZERESSEl BENODIGD.

APPLIKATIES voor de be-
trekking van Onderwijzere~ voor de
undergenoemde Scholen zullen door
de ondergetekende wor,!en inge-
wacht tot de 31ste Mei e.k., n.l. :-

Vredendal A3, Salaris £60 p. j.
Kliphoek A:3, Salari~ £60 p. j.
Klipwater P.B, Salaris £50 p. j.
Applikanten, die hun OnderwiJ-

zer! examen hebben afgelegd, zullen
gerechtigd zijn up vrij logies en
inwoning benevens lxJvengemelde
SaLu-iSiien.

Sutherland,
2 Mei 190i.

De Wijnboeren en Wijn-
op

handelaars Vereniging.Op last,
P. A. VAN ZIJL,

Sekr. Seh!. Raad.
Tan Rhynsdorp,

18 Apri11907.

SCHOOL~llD
GEVRAAGD

GECERTIFICEERDE Onder-
wijzeres (enige) voor de Welting-ton
Station Armen School.

Salaris £120 per jaar.
Werkzaamheden te b~.nea aa

de ,J unie Vakantie.
Tot 25 Mei 1907, zullen appli-

l!l,~tiesontvangen "orden door
J. L. PRETORIUS.

Sekretari(!,
"ellin&"t.n Scaool Raad.

Weil ingi.o.,
25 April 1907.

KEN N IS wordt mits deze gege-
ven, dat alle Wijnboeren,ilie Lede.
zijn, of genegen zijn iuJks te worden,
genotificeerd "orden dat Spe(~iale
Redukties op alle Lijnen van de
Spoorweg toegestaan worden aan
degen~n die het Kongres bijwonu
van de "Koloniale Wijnboeren ev
Wijnhandelaars Vereeniging," dat
gehouden zal worden in de HoUandse
Gereformierde Kerkzaal, Kerk-
plein, Kaapstad, op DONDERDAG,
de 23ste Mei, te lO lire v.m. Certi-
fi.katen, die zulke redukties vergun-
nen, zijn verkrijgbaar op aanzoek
aan enig Komitee Lid in elk en ieder
Wijnproducerend Distrikt. Terug-
kerende Tickets (Return Fare!) zul-
len yerschaft worden tegl'i'l' de prij!
"fan Enkele Reis (Singlc Fares) cn
ziju geldig voor tien dagen. De
Uitvoerende Raad verzoekt dat lO

veel Wijnboeren als mogelik tegen-
woordig zullen zijn, en ziende hoe
groteliks Wijnboeren betrokken zijn
in de uitslag, kan hen er niet genoeg
op gt>"ezeo worden, hoe absoluut
nodig het is dat er geen afwezigen
zijn. Alle moeten het tot hun
speciale fllicht maken het Kongrell
bij te wonen.

Hopefield School
GEVRAAGD

Voor de A2 School, DlLrling,

Raad.

EEN A5sistente, om hoofdzakelik
Standaards IV en V te onderwijz~n,
tegen een Salari s van £ 150 per jaar.

Bevoegdbeid om Holla~,ds te
onderwijzen vereist en kenOI! van
Naaldwerk, Tonic Sol-faen Tekenen
(NieuweSyllabu~) een aanbeveling.

Werkzaamhcdcn te beginnen met
het heropenen van de Seholen in
Julie 1907.

A pplikaties, ouderdom en onder-
vinjing meldende, en vergezeld van
Kopieën van Certifikaten en Ge-
tuillsehriften, zullen ontvángen
worden door Dr. G. Nieuwoudt,
Hon. Sekretaris, School Kommissie,
Darling, tot de lide Mei 1907.

J. P. YEATS,
Sekretari8.

Somerset Strand.

BENODIGD
EEN Gecerti6ceerde Onderwij-

zer( es) ..-oor de Tweede Kla .. Pu-
hlieke Schoo~ Strand, voor de
Hogere Standaards, bekwaam om
d'~gelik Engel8 onderwijs te geven.

8111ari~£100 per jaar.
Applikatie!! met getui~8chriften

moeten de oDderg~tckende bereiken
v('>órof op de 2lste Mei aanst.

WerkzBllmbedcn te h€giunen met
hd volgende kwartaal.

E. B. HOFFMAN,
Sekret.u.rill.

16 Apri11907. H. LOUW,
Sekretaris,

PostbWl 450,
Kaapstad.Nieuwoudtville School Raad.

Stro.cl,
6 Mei lOOi.

VERSE ZADE" I(iEVRAAGD. fraise LIGel'll1 zaad t ,rfj na Do••• r)
italIaanse I. ..Plrtnllaf .. 1'", (1111)

8ru ('t gell.f. lw dM')
Le.tl I. Winter YelGaes
PupIl. DUatatulRaru ZUIl
UIt.ulCll Wlat.r _'D ZW
IIle III.e (,81.e) .. IhDtol. Wumt".'lil" Wunel .,
aMI bap. UI•• laaf
wme hlDIaU , le w.rttll
Erwt ... 1Till Z II ",rt.n
•apll'tUl1 ll.arla ZW la ....''''l1li ..a..... ZW !mr.

TE la., TEIEI DEwalE PWZEI.

Onderwijzer Benooigd.EE.K Gecertificeerde Onderwij-
teres voor de A3 School te Oor-
lo~s Kloof, 40 minuten van
Nieu1\"oudtville. Salaris £100 p.,a.
Muziek en Handwer-k a&nbe.,elin-
gen. W erkzllaIllheden t~ ~gi~-
nen in Julie a.1l. ApphlrntlC. ID

te zijn tRgen 31 Mei a.s., bij
J. C. KRIJNAUW,

Sekretaris.

VOOR de t.N.O. SCHool te
Meppel (dist. Ermelo). Salaris
£ 120 p.a. Vrije woning; 2 Slacht
tI('hapen in de maand, meel en
g""oenten voor eell perIlOOD,en ook
zal voor Wa!seD en strijken ..-oor
e~'.Ilperlloon gezorgd w.rden.

Moet gematri.kuleerd of derde
klae onderwijzerIl examen gedaan
hebben. Moei onderwijzen in En-
geLa, Hollands, ZaDgkunllL

Applikaties in~ewacht tot 14
M ei ; school dadelik na aanname te
beginnen.

W. P. STEENK.AMP, V.D.M.
BUll ~6, Ermelo,

23 April 1907.

MARTIN'S

ArlOL & STEEL
('voo. DJ.JOI!I PILLS.

GEVRAAGD
RKE •. C B kt SCHR1JP A..A.S DBC. STA· UI. O'f P .,

KOLON IALE
ICOLOftlAL LIME COY.!.

RuIT.NGRA('f(T mll.!..AT 61, KAAPSTAD.

ONDERWIJZER, om 3 ki.de-
ren, jongeps, te onderwijzen.
balaris £5 per maand met vrije
inwoning.

Applilrnties, insluiteDd~ G~tuig-
sl'hriften en bekwaamheid, lil te
zijn vóór ~f op 25 Mei 1907.

Werkzaamheden te beginoen 15
J.rue e.k.

C. J. PRINSLOO,
Groothoek,.

P.K. Utrecht, N.tal.

MOWBRAY.

d. BACO",
(Vroeger b&ndelm!iziger "oor Vu der

Bi '1ea Co.), ag<lelt aU Agaat 0111 iD te kope.
"oor biooeol ....dae KliiDteie. Ont"&IIgt
.."raendiJIgeD Ikroinogel Ved_ 811
Prodakt.en op K"DlJIliui~ I, BlaetWd
haen, lllaud final :u, ~

MOEDER

SEIOEL'S

..,......._ .

T1IJ&I ge.rone ~.q; lÏiot~:k'j"'·~~~~t~~ flIO.~1l.
N.Ïiill_udtnlle echoolr-aad, lIlej,

.~~=:~op~1;2 _"pril.1907. . ...oorDOgeea UIl te
, : de _en: C. .L De beer FredM'ltcFKi.nts ~__ P. J.

de stoei), El A. Nel, ear.t-J wOI"ilt.~ tot lIiJembe·
H. q., Nieml'Olldt, T. G.. amb.ta-.oor!loll _ 'kOmitee ua altelleo;
H. Nel ee W. A. w.b- .dé ......... ;.. IR_. 4ai1im1 YUI...... -.....~,

Bo~W ~ 1Ch001.1- VakMDe
16 April tot 1 Jllllie 11107 ..--- de

~~ ... lijl,_
Id\ooIbake~~~ op n,pporl "'Ul
de b_ KIr'Ja'".IliiObaua.
v..s.-~ It.t ... ba ~

_. gevJ1lltld' worll yoor .pd~
.... vwblJPal ,,&II l&Iarie "'.. de ~..nG'" tot 190 'pW jaar ~ 1 J1I1it

I Z.:.rtbo.:cbkrMl A3 .cbool.-l' abatie
..-aoat 61ki 1907 ...oor de ploepJd pld.
gekeurd.· •

Brieveu, , April 1907 eu la .&:prill907,
_ bet depart_eat werdeo oroorpIeZ8lJ,
lIADI&aDde beet _ .. lien "&II me).
E. .lo 0anI_ ~De . ..u.taria m~l
IChriJ,ea UD bet ~t. ...ra·
g_de, dat bur UIHIteIliDg goM-
gekeurd 'mod wordeD tot 31 J.lec6mber
U107· sij heef~ beloofd io Deoea:Iber naar
de Ka.,.p ta jf&aD OuI gek".I.ii~ te
wordeD voor _ oerti6k&&t. ~lJIIkretan.
werd • .-der plaat om li&II mel· ~
te ecbrij.eg &&lIguode de ICbocMbm.er.
J __ e.ybb& _s.loteo dal. hi] moet

beuleo ...oor 4!e1l kiud ta d.e lICbOOI. .
c}'a1eMheu,. A311CbooL-Twee britnn,

21 J.pril 1907, .-UI deM léhool .~Il-
le-. . P--'_--'_'-~' .B ..doteD, Jat de hee·r ""'_""", .•
(Hk. de beer F. J. Carel_) &UI" d
wordt tot Item beambte voor ~
komjtee &&Il te 8{.eU8Il ; de ..Jueww UI de
datuOJ no CUvergJOderi.ageDbepalea.

BeaIot_, dat &aD bet g~..-eroemeol
gevraagd wordt ..-oor goodbllriDg ~ ver,
noglng van S&laria ,,"-D de. OI1Ó6rW1lureo
tot £90 per jaar y&a&f 1 Julie 1907.

IkIl101A!D, d&t een brief un de beer J. A.
Engelbreeh~ g~_rd wordt ungaande
beit nieuwe lC.b<Kllgeoonw, eo dat hem .£12
per j&&1 buor betaald UJ ló'ordllD voor dal
",boo ...

Inspekteren van scholeo.-'Elr werd
besloten dat .-..uai bed.n .,enrachi
wordt dat wa.nncer &ij pp ~lRn lED-
IDillI ~ achol.en .gjn, aij ~
ecooleo .ullen inspekteren .. rappoft
indieDen. .

Zandberg A3 1Chool.-Da. d. WMi
word aangesteld tot. stemt-mbte ~
't doel een ·kOlll.;t.oo 3an te atellen; hili
moet verder de v~ngeD bePeJ.a
volgens wet.

.ReJrening nn Farqubarson £2 38.
Bd., voor 8Chooll:wutkengoedgekeurd.

BM 28 Maart 1907 aangaande goed-
keuring van aaJlIioot.l:i.n van onderwij-
zer Est,erhuizen vnor •

Langberg A3 soh .-De eekret&ri.
werd ll.a.ogec;teld een persoon 00 bello&-
men om "tambeambt.e te zijn ..-oor- hee
doel een komitee ean ~ ..tellen. Hij
moot. ook de daunn» -van de vergaderin-
gen bepalen.

ook beI<loten, dat de scboolgeldea
voor zes maanden, eindigende 31 Dee,
1900, II&n de heer Wei.-nheim betaald
'II'Ord..n eoor IOglM en lro8t, II&D onder-
wijrJeres door hem vonchaft. .

W,,+!ondrift Aa school.-Va.ka.ntie 1.
M.ei 1907 tot 10 .lunie 1907. roll!- plOOIt-
tijd, goodgelrnurd.

GroondAm rehool.-De echoolkom-
missie behoorlik ~o:rA'Q te Groen~
ep de 23ste Maart 1907, bestaand'9 UI\
de valg..ndo p<'rsonen, ...erd ~
keurd, namelilc: G.• ~ EngelbreCht, IL
.J. Elngethreclrt, M .• T. de Waa.l, J~
Cobe, A.rie J. V-isawe, P~ J. OoUlltlJII
en John J. McMaho.n.
.4AnsteU'in'S·vnn mei M. P. -ran &a

Berg tnt t1nderwij_ .'erd ~
k,mrtl. met een salaris van £100 per Ja-
(a-llM ingeslote-n).

Be.;luit van scboolkcmsaissie r.a.ngaall-
de scboolgelden, betaalbaer door de t.
ren Ganstip. e.n McMah<m, goedgekeurd.

V&bn t.i6 v.na! 3 Mei 19()7 Ult. I
Junie 1907, 'oor ek> ploogtijd, ..... goed-
ge~w-d.

Tijgerboe.k A3 rsc.hool.-~II dail
de heren Jan Bester an A..J. MUQ chi
volle l!Cboolp:elden moeten beta,l.en.
.Brim 8 M:&3rt 1907 mn het dep. ~-

geJezen. ~loten om vo~ns die brief
te handllloo ie.n dnt do school _n p~.
boornschool zal lcijn vanaf d. lite Ja.Il_
rie 1907.

Knom_tmhoogte ,~3 dool.~.
w"rd ge&egd, .mt dp7.. ""h&1 wede po
opend "M t'OOr dit k.rortaal, rn.uu- cl.
""lcreba.ru bad gepn officié1e bekt!ll<bDa-
Icing dien ... ng .... nde ont .. ;mg.m .

Algemeen.-Beslot<>n, dat" iomeJI
oud4!fIIJ hn.n lcinderen niet; langer daa
tw~ jaren in de ~ehool wille .. p1aa.b.e ...
fJOdonigverlo/ gege.....n ml woordenmet
lOf>stemmi.n.J!; ...a,n de 8Cjloollrommi_e.

De "er~dertng V1l~ tot ! __
namid~.
In de n8JDi~ te li allT, in de CJ&.

denbaal, C1Anwilfiam, 8 Kei 1907.
Tevenwoordig: Ds. C,]I'_ Leipold"

V.D.lf. (voorzitter), de her-en t. JL
Smit, L. G. a P<.l<lOOk, W. N. Iruyw
(c.k.), D. J. A...... n ZiJl, L.W.V .. J. P.

..."rd be- Niphue, D. G. Hngo, D . P. de Weal,
V.D.M., O. .Bergb en Ji'. I. J. V-._r.

Raad4!lid C. P. Il 1__1l".-Tei.egr ....
'mn de heer de Leeuw oot..-lUlgen, .,.
vnrlof nn ..fwetigheid t.oogestaan.

J'inMlciële &ak.nn.-'(jit~rl''b.el door oe
seltretaris op de Wel ~Iegd . ..oo~

In de Gedenkzaal, Clallwilliam, " n. Overtrokken balill18 in bank £li«
3 Mei 1907. Hk Kgntant in hu.nden £15 3s. !M.

Teji(eawnordig da. C. T. Leopqldt ("00'. V .. rlcrijg-hnar ..-an nfdelingl<rn8d £1.91 fu,.
zilter), ne beren P. E. Smit, L. Q. B. Td. Inlrom1!ten lIOdert 1 Maart 19U7
Pocock., W. A. Koy. (C. K.), D. G. Hngo, £600 121. ~td .. Ui~.,pn !lOden. 1 K.....
ti8. P. de WuI, O. Be'ah. F. I. J. Vi_r, 1007 £Gin 1.6•• 1Od. Aangenome".
D. J. A. uo Zijl eu J. P. Nieha... AUgliburg IIChool,,a.Ju..n.,-Brief 2fl 1Ilrt.
D•. de WuI, V.D.M., opende do ..-erga- l.907 vn.n bet dep. voorgeJor.en; ook "erd

dedng met een gebed. het rapport ..-an h t sulNrotnitoo n MI
De ·notulen V/ID de vorige nrgadeliDl!" ,f.o. 1907 ,,&Iomn, en alt.. pa.pi D,

werden voorgeleZ6D, goedgekeurd en ge. betr&lc.kinp; heIrbende op de &BJren. "er-
tek~nd. den ter tafel lft!!,d.

Besloten dllt iD de toekOl1lllt de DOI/llén He I,"",n dat. do potntol'n~!lMwh;
biDDen een maand ... oaf dn datom Villl ~Illl.ande de Ju.l1<tt. 1>Odr-asun,vflrlJOhul-
.."r"I\dering gepnblio rd moplen wordOD digd /Uln da bMr \'rul Zijl, ·ll<lIIloorli.k&u
in " 008 Laud," eD dat ieder lid VaD ee:n eon udvokllat voorgel'''j:!dmllon "m'de.
ex_plur voor:tienwordt. voor rijn opi:nio, n dot 00 aken 'en ..

HudslL-leo.-llov. G..-iffitb8.-Brief Z\l oplftelliDg no de punt.>n " nrt!1....n wbr-
April 1001 van rev. Griffitbe, bedl'Dltllnde dJ! nUl" het financiële komitee, d:at te.
al. lid VaD de @c"oolraad, d~llr bij lult kantoTe "'&n de seJcrot.arill zittiDlt w
dil!triltt lI"... t ..erlIlteo, voorgelu8o, eo hebben om uur .. I1YODW.op i..&~
bedanking &&ngoDoroen. De eehe!llrie de ~·de Mei 1007.
moel BliO het departement }ronDi. ervan a.n iJli",m A2 0iC!ft001. Nieu" schooI-
geven. I< boo -Brief 24 AJlTil 1807 en tel ....

Behoolgelden.-Brief 8 April 1907 "'en gram 1 Kei 1907 VBo het dep, YdD~be-
<lepartement ~odkenreod. bet betalen van >len.
fl 105. per kjnd per kwartaal in IICbool De raad oo..loot uitdrDi:loolik niet af
Iu>lf8r kl._o eo AZ 8CboI8n. Verder te ~tappen nn de vorig<>retroluti .........
beeloten, dat waDneer kiDderen oil eeD gaa.nde do po!Iitinmn de boutvplutll, e.
scbool ....orden l!"8COfU8n ,," drie maanden ...ru do "'81"11 nhroordeJ ik.h.,id op melt __
"ooraf kenni. Ilogeyen mooten· "ordeD be meo.
halve WMAT billike en wettige ~adenen goed. Additio'l-êl.. A&~stJcnt.-Briéf 29 A~ \
Ilekeurd worden door de plaal.eelike i.om, 1001 van hoofdondeTYijzer 0 .. J. 8trij> J
mi ... ie8. dom voorgele7 ...n. &slaten, dn de I&-

Publieke vergaderiDll, BraDdwacbt 14 k:retari.s de brief' moet be&nttroarde:n, _
Murt 1907.-De.hf>~Nieh.!I8Ial!enJegd <lat do z:a&k Tardoar in ~.'I"a.D het
~r tafel een retJollltie, gepa_d, op eeD fjDQ.~O komj.t. gepláaw moet 1Il0l'-

poblieke ""rgaderiOIl: te Brand.acbt, ge, den, It.adat de bpinil'l VIUI do b__ H.
houden op de 14<leMaart 1907. Getekelld HillA, in~n.r "an &Choln. g~
door de heor M. J. Beater, ....oonitter, <nl /IS g-OJlden u,ogaancle de wenselilcheid
de heer J. A. El12elbrl!Cbt, aek:ret.ari.s.. ....0 di. applibtie.

BesInten dat dit genotnleerd wordt. Daarna ..erli&tmr de heren D. f':.
Droogeririer privalAlplauwchool-Er Hn;to, D. .T. A. vnn Zijl. L.W.V., J. P.

wu nog geen ooderwijzer voor deze ~eh.au3, W. Á..Knys (e.k.) en L. G. H.
school. . Pocock die vergader:ing.

Bealoteo aUes in de banden ...an d$.. P. ~t goon quorum om Rall tfl ~ •
de Waal over ~ ~ven m.et volle macht te -re.rd de varnderinl! vel'~d tot 9.~
doen zoale hij zal goed dunken. UIlT v.m. op Vrijdaft ... 17 Mei 1907.
Bn.r-oeq,ul private plaatsw:hool..-Briaf Op renook V'&ndo rnomt.ter ,oio.» ~

18 April Bo7 ....0 b.t departement, deu heet F. 1. J. Vi_r de .erg;aderilli ,_t
IIOboolgoedlnJnJ"ende....oaf 1 Februarie gebed:.
1907, eD meld.ende dat mej. "PAD Schooc-
haar derde jur oDderwijun examen
~on, eD brief 19 Apri11907 van de hr.
R. C. de Beer voorgllJt"ZAln.

Vakantie vanaf 5 Mei 1907 tot 27 Mei
1901 voor de ploegtijd goodgebnnl. Wannei!r gij OOIt goed vertronwbaar

Klipfonlein A3 8Chool.-·De IICboolge.lden l'Imeerse.1 nodig Il ft, Frobeer Cbam-
door (l'ert Coetzee betaalbaar voor Irwar· rlain'a pi-jn bah!em. Het heeft !tOOn
tal,en3O~&ptember 1906 en 31 DéOember geljj:1ta voor ventuiJcingen en _ ..nin,
1906 IZ"elmncelleE'rddaar hij behoeftig il. g B. Een st.ok 6annel een weinig be-
Vallaf 1 April 1.907 moet hij voor twée voohtigd met de pijn balsem ill voor
jollgtRe lciodenD betalen. ~ 000 I.&mme rug ol pijnen in de ..ijde
Leipoldt A3 ilCbooL-Rekeninr Hl.. "'00l" of bonIt, beter dan een plei.te.r. Het

het maken vu een "boeibord door M.. "l'erli:c.ht ook.rumati_ pijll6ll eD m..1rt
iSlAbber, goedgei:eurd. lII:up en ~ 1110.elik. Overal..-er .
, V.k&lI,ti.va.oaf 9 Kei 1907 tol ID JIIIIie bi~,:-::{A.d,_) ..

AAN

SIROOP.

Doe aanzoek bij de enige Agenten I

Koe H & 0 lXI E,
KAAPSTAD.

H BIJ ONS IS VERSCHENEN:
BUGEl UIT DE lEIDIIS ru PETRUS B8ICHAROUS BOteREns,

aangenomen.
De raad besloot. om de h_r J. P.

M.arnis, van Zoutpan scbool, kennis
to< geven, dat de raad hem met,
meer dIU! £100 per ja.ar. kan geven
......na! .1 April 1907, aa,nJ?;"zienhet
goevernement slechts £I;() hijdr-..ngt
1Iot zijn sala ris, omdnt h·'j ongecert.i-
fie" ..rd is.

Do beer P. J. T&ljaard en de F,-I'kTP-
tari... ...-dIenIULIlgesteld "I ..... n komi-
t"6, om naar de reparaties vnn de
l\ ieuwoudtville schoolkamer te ";~n.
Een brief van de heer C. G. 8. Nel

werd 11,,1..,......, omtrent 't ~1.iohten vnn
""n .chool te Pnpkllil.sfontein. n..
gekretaris werd gelast, om b"m tol'a !lt-
woorden.

De a.pplika.ti"",, ontvanp: ..n \'"OOron-
de,-,.-ijzer ..s te Z",..,-tklip P. B. sc.hool,
w .. rden n3.j1;<'gAAn;besloten wPrd, om
de beet J. P. l,ouw, van Zwarlklip, tI'
laten h~li!lSan.
De bl'da.nk:ing ....an de boor H. C.·

NieliWOlJdt. onderwij,.,.,r: t" OorlOJi\~
kloof, ",..nl. a.,nJrpnom"n en d" ... kre-
b.. ;s werd p:.. I",;t, om a.pplik....ties te
~n ...oor een Jl:"('ertiJio~de onder-
....ijZl'rA!l te Oorlogskloof A.lI SclIooI.
vltnnJ 1 Julie 1907, tep:PTl £100 p.n.;
kpnni. van mn.,ick en handwerk een
&anbpvelingcn t.> zullen ..ijn.

lIesloten werd, om de lo:olooia.l..
",'kretaris .....rlof' te rrngan ...oor een
groterIl ov(\rtreklci ng ;dan £250. DC'
volg ..ndie rek .. ni ngen werden toI'r taf,,1
)!'f'.h'p:d~n goedgek"urd: Van de 80ndt
de Villie..,., ·£1 198.: Duter en Co.,
£4 7s lid.; F. W ... a.n dor Hou.. on,
£2 80. 4d.; J. H. Nïeuwoudt, £1 JOs. ;
T. M. Miller, I In. M; H. Ruhr, £4
50! 5d.

i:>.., .. olJrende ......rgo.,.derinl!
p....ld op 31 lIei •. ".

u IlERKlTRAA T 3, POSTBUS 288.

EEN GOED SMEERSEL.

door: F. H. OllANG, va. Pretoria,
,Gebonden in linnen band 2/6. po.tvrl' 2/9.
Dit werk bevat tal van geschiedkundige ell maatsohappelijke b!e-

sonderheden over de Kaap Kolonie tij(leD~ de Oos; Indiese Compagnle,
de eerste Engelse, de Bataafse en de tweede Engelse Regering, onder
welke de boor Boreherde ..erschilIende ambten bekleedde van 1801-1857.

u- Een Intere •• ant 'Boek I
D. ArTTON: LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE VAN

ZUID-AFlHKA, ten dienste der Scholen (in veresnv. Spelling) in lialleD
bandje, 1/9, postvrij 2/-.

MELT J. BRINK: GESTRAFTE NIEUWSGIERIGHEID,
Blij"pel iD 2 bedrijven (1 beer, 5 dame.) 7d. p08tvrij.

MELT J. BRINK: DE HAAT VERSTOMT, WAAR LIEFDE
KOMT, Blijspel in 2 bedrijven (~ dam8!l en 3 beren) 7d. P.OlItvrij.

llERMAN SM (T A.z.: DIE BRANDENDE KAERS, Blijspel ia
1 bedrijf (2 dames, 5 beren) 7d. J><>"tnij.

HOLLANDS·AFRIKAANSE BOEKHANDEL,
'Ih JACQUIU DUS.IAU • CD.

KAAPSTAD,

M
DE EXEKUTEURS KAMER.

PUBLIEKE VERKOPING VAN

Levende Have, Karren, Hulsmeubelen,
Boerderijgereedschap, enz.,

T.DROGIEYlEI, .lblJ Ilipbenel Spoorweg StatlOl, I~ftlt Dlst. 111.'''1''.
In de Insolvente Buedel \'an LHfBEUTU8 CAREL JOHAYNE8 SMITH.

DE ondergetekenden, da.artoe gelast, zullen publiek doen Iverkopen,

Op DONDERDAG, 16 IEl 1907, om tO uur 's Yoormlddags,
De volgende Levende Have, enz :

GROOT- EN KLEINVEE.-:.! ~ierrie8 en Veulen, 90 Aan-
teel Bokken, 27 Varken .., 30 Hoend,'rs, 10 Ganzen.5 Eenden.

LOSSE GOEDEREN.-I hap Kar, lOpen Kar, 1 Span
Tuigen, I Spau Zwingels kumpleet, 2 Ploegen, 1 l{oolD-Afscheidcr,
2 Eggen, 1 Zel.£bindermaehine, I ;\{aaimachinc, 5 Mudden Haver,
6 Mudden Koorn, Ka.f cn Stroo, Boerderijgereedscbap en het gewone
assortiment Huismeubelcn, enz., enz.
J. W. MOORREES JR. & Co.,

CLANWILLIAM.

AF8LAGKRS.
1. P. MARAIS,} Gez. .
J. H. N. ROOS, Curatoren.

CATARRH (ZINKING)
Genezen in oft Huis.

!.lr Blo8Aar biedt ~nn "en Lillike proef..bebaDdoling \·..n zijn Catarrb
Oeneesmiddel, vrij toe te zeuden !Un HjderK.

Een postkaart met ti na,am en a irea aan" CAT ARRH CU RE,
Dept. M., c,o Box H30, Cape Town," gezonden, zal u
een vrije proet-behandeling en een interessant boekeke per
poll' doen toekomen, zodat gij direkt kunt beginnen uzelt:>en
primat te hui. te ge1te1!.lm. Genoeg voor een ma.ánd zal
Irezollden worden per post voor 6.1-.

CATARRH (ZINKING)
Genezen in 't Huis'.

KALK.
BESTE SCHULP KALK. 213per zak.
BESTE :STEEN KALK, 1/5 per zak.

ZAKKBl'f, (eL per stuk extra.

KALK MAATSCHAPPI4

Postbua 193.

MEUBELE"'J PIAMO'SE" ORGELS.
BIJ "THE SOUTH AFRICA.N MART;' Plein Straat 3

Kaap;.\ad (zie Daar de grote rode 3 op de Vensters). De gOede~
kwlnen gelroch,t word.en tegen de eigen billike aanbiedingen der kopers.
Beate nrpa.kkiag gewaarborgd. Over 200 Instrumenten -rerkocht eu
vele buise. pmeubileerd •

J. S. I.BORGSTROM, Af.alager en KODlllliMieACUt.
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lIijllheer. -Ik hebmet belupte1Iillg ill
tlW' blad ~""D30 jl. bet venlag rl-D 'fUI
bet ouderhoud dat eeD u"er ~WOOI"
dip. met de beer Franlten iD Kaapstad
t.&d o~et Argentinië. Uit dit venlag il< '
duidelik, doL do heer Franun ..uI j,.
CAvbwl ~, en dus ooit niet uit eigeo op-
meriting over de geaard beid van het veld
eu de toestand der boeren in do Boeren
Kolo':l!e (Colonia Escalante) kan spreken.
J.a, bl] heeft zelfs niet eens, volgenl "ijn
eigen verklaring, de mensen van de ltIeine
Breeler Kolonie bezocht. A,1Ul zijn rapport
over de toeat&lld der mensen eD de geaard.
beid .. an bet nid in genoemde .treken pn
Diet v~ ..urde lSebecht worden.

Met de bell6briJving van de heer 1". nn'
de Provincies door hem bezocht n.l. Buono"
Alrel!, Mendosa, Rio Negro en Nue'luen-
Proviodel die ik ook bezocht heh-steln
ik geheel overeen. Ik heb 't dasr ook net
se be,.onden ala bij·t beacbrijft. Hst
ve~01!dert mij maar net, dat de beer F. de
.. rijbeid kon nemen ora in zijn scbrijven
voorleden jaar in de nieu wlbladen nr·
110honen, mIjn rapport, dat bijna uitslui-
tend liep over de Boeren Kolonie en verder
de moer we.twalU'U gelegen gedeelten van
de proOIneie Chubut en het zuid.lik ge·
deelte van Rio Negr<>-'ltreken die door de
bt .. F, niet besecht zijn-ILl. niet in OV61"-

etemming met de waarheid te be.tempelun.
Met verlangen zie ik uit na'" het rap-

port .... n Ja. Jacob., die ook dozel!'.!.
zuidellke streken al. ik (ook Coloni.
Eacal ..nte) bezocht heeft. li ij zal nu kun-
Den zeg!l6n of het waar i.. dat ric weren
daar in zulk een .Ilendil(. toe ..taod ver-
keren als de geruchtell luiddeo die door
somnrigen hier la AfriKa verKpr~i,j 'l.iju en
tioor de nieu webladen gr.!lK opgeo()lU~lJ
werden.

, D;B ÓDderget.ekeDde. die ftD pu
- VICneeW te"fel'latea, laeeft be.-

laliotealOlD Iaaar Keu~ 'llit de

RIETVLEI"Dist. ~HOf. 0'.R.K. a.:.5:,"n.. ..........., . , • .. '. 'InJIdeU ora- e buur 'flin bet gebouw
. ~ 'ftfbijgen; bn de lite JUllie

lf?: ml: ODd.~k..ae, behoOrlik .a..nOe- ~ sijnd. -cloow de bes 1907, betrokken ~en. '.
Jó~1 P. de Wet,.. Biet'fJei, ~ Boehof, UI per publieke Doe UDS;OOkbIJ
TeilIng Te,kopen, op , ){en. W. H. DU TOIT,Napier S~ IS.

(le .. 0WI ",~erin& ~ &. 7.1.
Mm 1907.

T'W:'u'W'OOl"di.g: ZEd. de burgem_tM
.~d P. J. P. H.!moi» en do leden G~
'I",,,,n, W. :-r. Vos, W. B. Olivier ~ W
Wlthschi. .

1)., notu!Qll dor laa_ .......gaderiq
orerden geletoen. ~eurd ..u pt..-
kendo

\' ol~lliI lIDaboek ter tAfel Week dat
... ...,n balans iu biBnden tnOIi vao' £17
_ III de bank. ....., ~- '

Kantoorst1"UAt.-D., 1l6k:ret.ans rappoc·
..".ro.., d..t hij ""Igen;; opdracht nn
.... "'tA! v~t>ring gescbre ..en heeft en
_llgOOrongen b.ooft op een t-poedi&.n
_Il bo-.-.,n~oemde SUok. Kopi. Vall

,u.;chrev"n bne! .. er-d voorgelegd -
p><lgolteurtl.

De eekreta.ru. ZAl de oud" notulen r.
.ek ..re overt.",ding~nde.u nasien en
IoIJ de eBI'S.T-o.l.gende vergadering Y<lOI"'
~.,n_

De ....k:retaris ra.ppartoorde dat da
.,h~tAllige be!""t..ingeu Tall bak Bos-
",-,u .. opbetaald ..ijn t.Ot 31 Dec. llX)6.

Op ,",,,,be.,,ling .... u d., oouwkommu..
.. ., .. erd he. pla.n ",JOr het .....n bou .. eu
.,W twee kamers duur <.I" heer A. d.
TUI L l!;e~...ro.

FMIl ,",'r""",1t "lUl Jo heer So.rk;" T-oor
verLiciltlllg " ar , ger;ondbui<.lw'.tsbelast..ing
..... rd UIOt. ~tlISta.an, dAa-r de muuici-
""llt ...rt Ilie~ ..lIJl YastgOtiWd .. regula-,lt....""n Ah. ijk"".
0" ...I<r"tari.. werd <JPI..-U"S"n , .. ee

u..~J" person"n te mw.en ten einde
eeu .aluatle te maken 1'&11 alle .... to
e.t~ndHmnH-"n in de municipaliteit, en
"M' ....' zren , dJ.l.t" alltfl w in orde is, dat
.., belMtlUj.!; .. oor 1903 bet.n.uJbaar .... n
~.kt wordan in de maand Janaarie
.U alt.~t in ~.lJio3J"t, r.Qlls DU.

D.. Itommi.sie rapporteerde hij monde
1'1IU raadslid V 0<'. d .. t do lIlunicip&le
"UI_U tA>H"lpm1l1ma.r behoorlik zijn g&-

"'p"reerd.
De ",,'kret.ari., lell,t 1"OOr kop;" .....n

..,hrijv"u door brun ~flcbt ""n de land.
lDeL4.\r'h.-.eIlPra.llil, llo.<u17.lOOk doende voor
_nlwop r-n ~rkoop van .ek..ro grOll'
den. Got>d)!:ekaunl,

J?-.n op!l:ava we rd tA>r tal,,1 I!:"legd "an
de Inkom~t.,.o en lIit~n.vlRn in "Yf\rhnnd
m"t de .... rutata ..... n b e t d<Jt"p. De 1...
.... n ,.,ullen in h,·t 00Il: houd"n bij het
......tRten"n mil de beh."tin~ ..oor bet

.."12;,,n'\ j"""'-
.\anplant .. " ",n bornen.-Elan kom-

mis..;i~ ,oo...ta.a.nde IJlt dA lMi.pn V~ en
T'hp.rnn mt~t Tolmn.cht ont te hsnd"elen
,..J v""";"n re bo..eng<l noem 0... '
0" rud ...illill,t in op het £ Toor £

oteJ.......! in IR ga ... n met <lp hp.er l.ieu..n·
l:ao<r..: .oor h .. t uit--<,,,,,,,,,,lpn ..an doe ~P-
~ TOOr ~11n ,..onin~ in J(p.r~traAt.

tlnige relt:eningen .... !'den gepuaeerd.

de 22ste KEI 1907,Afd~lings Raad, Pr',nsAloo'rt
OP:de plaats Rletvtel," DI.trlkt --"of, .

BEGINNENDE DES MORGENS OM 10 UUR PRECIES, Deviatie en Sluiting
van Weg.

Delvolgende Levende H•• e:

EERSTENS,r.;. 800 Oprecbte Zwartkop (Penieae) SCHAPEN yarooder sij. KEN.NIS' wordt hiermede ~
OOIlIn en jonge 8cha~. r ' geven, ID termen vl\n Sektie 1511
_,. o,-h .. Z......... (P"";-l RUIMEN. "' 188., ... hot.....
~.._DeZ_RkoR-"D'" de·_De. W.. "iD aid.. bek m.. ~ de ...,.......
ZIJn beroemde pnlswinnertl. De heer De Tiet beeft .,.le prijzen mei Baad TlU1 Peins Albert, om aan-
sijn Zwartko'p Schapen gewonnen op de Port Elizabeth en Grahamstad soek te doen b~j Zijn Excellentie
Tentoonltelhngen. de o-o.:vemeur ID Rade, een P~
~600 Pracht.ige KERINO S~HAPE.N (seer goedptee\d) en WUI'- klamabe te laten wtnardigen,
oDQer Ooien, Hamela, Rammen en jolIge Scbapen zijn. waardoor ~t gedeelte ~an de
-:;- DeM_ &ha .... ;jo .......... OD "iD..-. ••_k _ aooldw," m.... AIdoIiDg, al.
Rammen die £20 5wk IUl.ten. . ODlIIChreven ID de ondergenoemdeSchedule, zal verlegd en geslotelI

worden, als volgt :-
SCHEDULE VAN WEG.
De Hoofdwegtul!8eD Prins Albert

en J!'riDll Albert Weg Spoorweg
S,w.tlon, TlU1af een punt bij het
Tolhuis in een Oostelike richtina
een afstand Tan omstreek. 65
yard., vandaar in een Noord-
Oostelike richting (naar het
Spoorweg Station ). een afstand
van OIDItreeks 826 yards.

De ~ude w~, tUSBende punt.ea
'fan wteenlopwg en aamenloping
voor publiek 'ferkeer te word~
gesloteD.

Allen pereonen, die bezwa.ren he},.
beD tegen de Toornoemde de'fiatie
en sluiting 'fan de weg worden ver-
zoeb\ sodanige bezwaren .chrittelik
in te dienen bij de ODdergetekende
binnen drie maanden vanaf datua
van de uitreiking deser \::enm.
ge'fÏl!g.

TWEEDENS,
~~:. 20 JONGE PAABD~N van 18 IIlIoIlDdenoud.
''''._. Deze [eege Paarden zijn 'feulena n.n de Haclmev Hengit " Cava·
lier" en 'fIID bet Engelee paart!" Bocldand." "Canlier" i. beroemd en
alo~ .bekend ala ~n der beate Haelme,. eoit inge'foerd VBaD Engeland
en liJn Teul~~1 zIJn ge~~n k~en. :,Canller" heeft 'foor jaren al
de eenlte pnJsen op cle TentoODstellingen ID Zuid-Afrika genomen.

ROf:kland heeh 'foor de laatate 2 jaren eeme prij. ala een Zuid
AfrikaaDl!6 geteelde 'folb1oed bengU te Port Eliubetll gewODnen.

, .ot x auie r .
·jliL tli; moet
'''Jl.

I \ t't:' brieven,
~. "Jl v()0rg.

!n', < Kl'...,.
.~ I d.llLgt',,\eld
/. r .h.'1._,J ~...IJ

..; -;:"•.H\~ z.al de

Uw d.w.d .
LOLlS r. VORSTER.

Rn.tenbnq..;.
• Mei 1907.,

Vergeet niet de Vendutie I. te RIETVLEI, In het dl.t,lkt
BOSHOF, op WOENSDAG, de 22.te Mei aan.t.

~." De .~laats Riet,,:lei il 9 mijlen TlU1 ~shof, 24 miJ~en 'f&n..Kimberley

en 11\ mIJlen "an W Wd80rtoD Weg StatIe. Karren zIJn verkrijglrAlll' te
W indsorton Weg Statie. c. G. MARAIS, Vendu.Afel.ger•

De Telephoon
dig,

is onnco-
;;..,,tJ"-rLdrneDt

'\.~':j.., V!lO V6l-

.... ' J )z.erea
-: l J' ,~ BOVRILHet U. g6l1lakkelijker de ......... heid

bierva.D to beproeven. dan dat hot zOU

W~ om QI1Jl ean persoon, die bet-
zelfde zegt, maar die honderd mlil" ..
~er woont, tel"pbon.eeren, ... !lIlt deze
tB van, een inwonel' va.n om:e eigen .ta.d
en WI) kunnen bet beproov"" !lOnder
m08lto 6Il onkOsten. De beer George
Jo~on, een lettorzettol' bij ambt, ..
In Kaapstad, bijna "';jf...".t...-inti!': j ....
ren woona.chtll!i' wnar hij welbekend i.
ID de d:ntkkenj "I. een bn.rdwerk6llde
m'lD, met meer dan gemiddeld yer-
.ta.nd. Wat de beer John8Oll """t om·
trellt !':iIn ..eigene ondervinding, kan
waan;chljnh)k VIW ""lang voor 0IJ.3

weMD. Dit i... at hij r.egt: -''TIt: ......1l5
te melden, dat il< voor een .... nW ja.-
ren aan he"lge pl)nen in den mg I~,
d ... veroorl:3akt wl18 door krn.nk .. nie-
ren_ Dit go" mij veel onl!:"ma.k, da..,. d ..
""rd .'""n mijn be~i!!:heid vlnghe>.d Nl

~lIng 7iUkken ALSCht.Het wa. nW>! w<Jr·
kei ijk zoo """ dat ik wel'1t mo,,"t sta.-
ken, toch werd ik veel gehindard door
de.. pijn~ in mijn rull: en ni ...... n, ')til

mIJD plichten .. aar te nemen· Dit. Plig.
ook p:epaJnd met uriD&-On~n.
'fijn gezondheid ging ncht<>rolt en miJO
eet llL~t WM slecht_ Ik probeerde ver·
,.,baidens middelen, maar il< ~ geen
""rlichtinj!;. Ik hoorde ... n een ,"!'ien.:l,
rtia ze voor een de.r~bjk ~eval gebruikt
bad, doe ~e gevolgen bij 't gebroik
van Dean'. Ru.q>ijn Nie1'8n Pill ..n, ~
ik besloot .'" ook t" prohaeren. Verb&-
tenng kwam bijna onmiddellijk, "n
do<Jr daarmee aa.n te houden. J..a.n ;k
met dankbaa.rheid .~n. dllt "I de
kwellende t..ekeIl3 nU - verdw .......n zijn,
en dat ik ~ ge-1JOndb<'lid geniet. Ik
kan "" eel'ltjk aan .... nig pentnon, die
Mn .... n dergelijke kwaal lijdt, aanbe-
veleu." "Houd d" nier"n i>;ewnd. 611 ze
..uIlen n g.->nd honden" is een nn Je
beste der ~ÁJ11dh.,id.. regolen. Ale de
nip-ren g...And rijn kunnen !':ij hnn Wel k
doen door bet blOf"<1 te filtreeren en te
r:uiveren A la !':ij riek r;ijn, zijt gij ook
"i"k, bet bloed i. Eiak, en ongetJOnd
bloed .....l'()()]"Z1l.&kt rheumlltism<', rug·
pijn. boofdpijn en wateM11cbt. Wanneer
d... nieNn !':iekt ~ijn, lijdt p:e Il&fl nrill&-
ODjl:ema.kken, ".,.,nw8cbtigheid, pijnen
in d" heen"n en laden, en V6J'1l

toord"
.laAp. Doan'. Ru~ijn Nieren puien
p:enezen "lie nieren en urine kYalen.
Zij mu:en n ~""ond en bouden u lt""
wnd. Zij warden vel'koob.t dool' aJle
apotbelters en wi nkelien, of direkt .... n
oe }l'08t.er.McClen"n 00" 5R Loop
Straat, KupstAd (p.K. Hu- 1297).
prIjs 3a 3d. per dooeje.

DERpENS,
150 BeefieD, ..,.",ronder zijn goede Melk K.oeien Vaarzen, jonee

~n ~ jo~ge Be.ten, a1emede ook een ~ goede T~k OMen.
,..._ HIer 11 dUI een kan!! om ~an de beste ZwartkOp (Perzieee) Scha-
peD in Zuid-Afrika te krij,en en ook jooge Paarden Tan eie beroemde
" Ca,alier."

,," J. A.
· :: .....:..:.aIlJe
. I., ·~.U i12
" \- "Jr d.at .- bit l8heel TUl de ~ opwekkende ~

~de Iioedanigbedeo van het fijnste Rnn·
clerv1eea. Het ja onwaardeerbaar gedurende
il nrakheld, die siekte van ieder aard

na sich aleept.
probeer een Kopje Bovril ID plaats van uw

lrofIie in de ochtend.

r:r ... rd
.n T t_·rwa('lWt
, I' ... :........~n k0-
I; /A}Oa.nl.

~n r ..ppoft

''''... \\'~
· .~r.1v. vuar
,..',-'. rrl h..ii
.;.' u v.,-"pa.le.a

Op laat,
P. D. DE WET,

8eluetaria.
Afdelings Baad Kantoor,

Prinll Albert,
15 Aprillto7.

De Paarlse Afrikaanse Trust Maatschappij, Beperkt.
WAARLIK EEIIAIS DIE IUR EElS II INSOLVENTE VERKOPING

EEl lEEFTIJD VOORIOliT. LA'N,n Ev,AXOE·Nno,·r..M
PUBLIEKE VERKOPING VAN U U

Zaar Kostbara Vasta en losse Goederen,
Levande HawB,'Iln, Brandewlln,

AANDELEN, ENZ.

KENNIS wordt bijdese~ea,
in termen van Sektie 1107van Wet"
40 van 1889, dat het het 'foorneIDeD
is "an bovengenoemde Baad, aM
de lleer J. Abell!D te verhuren,
Toor een periode 'fan 7 jaar niet le
bo'feD~nde, d.terende va.naf de
lite J 6lie 1907. t.Ig8D een jaar-
likse buur 'faIl Ze8-en- Vijftig pon-
den sterling per jaar, "OOnD'
betaalbaar en onderhe";'g aan de
g~'keuring d~ voorwu.rden door
ZiJD Excellentie de Goeverneur,
één Morgen van de Oudepost Uit-·
s~ing (gelegen nabij de Hope--
field Weg) mei een beperkt gru&-
recht over het overblijvende ge-
deelte. .
. BezwareD te~n de bovenge-
noemde handehri)1eD (indien enige)
moeten M6, de oodergetekende
ingezonden worden niet later du
de 26.w Kei 1907, te S uur ~.m.

Op lui,
A. L. BRODZlA~

. SekretaN.
Kantoor AIdelingerád,

Malmelbury, 24 April1907.

E '1 .J.~ ~.

,~ _'Ii i f'"T1ni.

_ ,AndP' "_:(lIIPo('"
, L .f [\1 't- ~ottllen \""&0 Kf'wone tweewpkelikee vel-

poering <an rle stad,;r .... d. f;ellOudeo op 4

dtlJ:t'T.
A!lIl weziil: De bnrl!em"".ter, raAd.ledeD

Imrnelma.u, Werrlmuller,.Lombard, De Vil·
lier~ en de .tads klerk.

De il.,pekteur rnppmteerde. dat de voet
vrug OTt"T fit! h()cfd~:oot naar de nitHpa,o-

oio,", \"ohOt)id ifl,.
Vel~ h00d~rdtn oomeu zijll geplant in

fn OlD b,>t pari ..
De ra.,l \.,.I".,t <*n derde hij te rlragen

iD ale ko.teu voor eeu opzicbter der Sports
V nie grondeo.

Vergunning werd Ilegenn sao de heer
Sksteeo

1
01l1 celneoten treden aan le leggeD

voor zijn gebouweo.
\)p venoek van hel ....tin~OOlaler" be.loot

.k r..ad h~l .au lal raad.ledeD Ivt oegen te
ye!"l!It:crdt:reu.

Verlof werd i1>3g.veu 000 de heer Hnu-
gIlI.1, om eCD paar b~auwegom·bomen weg
te neIDru en audere daAfvl)Or in pla.atM te

zetten.
D~ l ......~..,t lt" hetretl t!ode ~1"'!1 steenbreker

werd ,.t"rW~l.t:n uaar liet 'iOlllilee op
pohli.k. werken voor lapport.

Bet"l,'tt'H werd oe stl,lrhUllcentgrondt!o
voor een tiJnpt'rk .",1 10 jaar te .luiteo
.'()(lf h~t d0~JE>UvaD v..i\d .

Oe bnq~ellle('l"ter werd vt'rbCdll een
"t'~r~&deliug bijeen lP ro,"~pen, tt:r betoliprekiog
van de ourt'g€lmali~heid ill bet personeo"
veri.eer op de I:Ipoorwe~.

De zaak betr, !feude Ko ..h·•• la~eriJ werd
verwezen naar ht"t gezoorlheida kuWltee.

Op rapp<>rt voo rie il .• p<>Ktenr werd :le
IWefilie hcuell,}ooe bet f\vo\ .a.fJllt,ll"gt!
do.Jr de hCt:T \' an ~·hoor. Daal bet publieke
werken komitee verwezeo .

De .olgende applikatie. vour algemene-
banddaar. lie.ntiel! wHJen behaoddJ

M. Shof_n, !(êweiilerd.
v.erdracht van Kraf~bick up Uer.feld,

gew.igerd.
u.erdraclot B ....aoo op Koch. toege8taAn
Venruauing weil} ver~eeud a.an de heer

Van I\loomen.teio, otu een walerpijp te
\ejrg~1l van de gebouwen van de heer Bv~.!,
Qvt"r Biebeeastra.at.

Vcro.ehilleode tx-,u wplanneo werden 1(08d-
geh~rd, '" aaroa de .iuillg verdaagJ werd.

•• ~ -, ';L.[ l~

'I ," ..·[]t~

"'"(If heé
. il Ilij
- _ I "'rin-

IIiIGbII1 lfjalillS laH.-
KENNISGBVING

,",,,.,,.:,·ide.
'p :I! 1......

"m o.,t.,ald
~n jIn_ le-r-

-
IN HET

Bethulie Distrikt,OIR.K.\ "In',.· 18
'.nr r:'~-,:t-

',," .( "')ó)lk()m-
'F' I,~'.·nla,.

!1,'1 '., !;I~

DE ondergetekende, bt>gunstij:!'d met instruktie!! door de Exekuteure.
Datief in de Boedel mn Wijlen Mevr. JOHANNA. D. JOUBERT, gebo~
Marchand, en nagelaten echtgenoot J&.cobus Andries Joubert, Sr., zal

publiek doen verkopen te

, ~ I _- t'1!":.
- ,., > lol.

\\. ,_t, 1"",,)13;

I 1" ,t-tlJ!l

DE ondergetekende, behoorlik daartoe gelast door de heer
JAS. J. WARDHAUGB,eni~ Trustee in de ln~vente Boedel van
THOMA.8IGlUTIU8 FIlRllEIRA., S.lC., ml per publie~ opveiling

, verkopen
". ""rl fh-.

.:· ..."\L~
.11~1f'."'rJ~ OLldVEN. HOUT De Welbekende Plaats DI~PFONTEIN,

Groot omstreeks 21068 Morgen, en gelegen OIllJltreeka

WOENSDAG EN DONDERDAG, Iii 0n 16 !EI 1907, IS m;jlen """ &<hulle, .,.11 ... '.M.,
Beginnende des morgens \8 half-elf ure precies op elke dag : 0, WOElSUG, dB221tB dil "Illtl t901,

A. VASTGOED:

1\ \'I.!.\"n-

,," 1,- li..
. ....I.:.,k··nrd.
;"I~ tOt 3

, > ".1 ~ ;!Of-.d-

Nabij WelUngton Spoorwt:g Station, in de
Afdeling de Paarl, op

f'~ ~", ,'n (la.
r \i, r~.lA de

..,66r mijn Kantoor te Bethulie.

De Plaats zal verkocht worden proyisioneel eel'lt in
haar geheel en dan In twee gedeelten.

'.r>'", ,'n

,~,'p rl\r)l'

'~ :1'" hrl...f
~,/ ' ....n nr
. > Ji\~~a-: I.-De Pra.chtig-e en Alombekende Plaata, g-enallmd OLIJVEN-

HOUT, gelegen tussen de Bosman8 t'n Berg Rivieren, omtrent njf
minutpD rUdefl8 van het W ellingWn Spoorwe~ Station, beplant met een
Prachtige en Veelbelovende Wijngaard van omtrent 65,000 Stokken en
met omtrent 2,500 Keurige en Uitgezochte Vruchtbomen, waaronder ..
;i50 Limoenbomen zijn met. nog uiterst geschikte g-rond voor ,ergroting
van beide Wijngaard en V rucbtenboord. De Plaats, die I!irka 154
Mor~en groot is, is voorzien van volop lopend wat.er bet g-ehele jaar door
nit de Bosmans Rivier, De Gebouwen;bestaande uit Woonhuis, Kelder,
Wagenhuis, Stallen, Bediendewoningen, enz., zijn aUe in de belite lltaat

van reparatie.II. Zeker Een-twintigste Aandeel in de alombekende Vecplad .. ,
genaamd DE OUDE POST, gelegen te Saldanha Baai, Afdeling

Malmesbury.

EEN publieke Vergadaring zal
gehondeo worden op DINSDAG
de 14de Mei 1907, ol na aankO"':
'fan de morgen trein," ten einde
de ~ngereg;elde aankomst der pu-
"gIers \reInltn Ml ~prek.en. Alle
Delangatellind. ~elilTen ~enW'OGl'-
die u tijn.

.. GEDEELTE. A, we~ke omstreeks 950 morgen groot zal
ZIJn, heeft een WoonhUl8 van ·6 Vertrekken, Wa.genhuis en
Buitenkamer, Stal voor omstreeks 10 Paarden, 5 Kralen, 3 Boor-
gaten en een Samson Windmolen, opgericht aan een van de gat~
een grote Dam, Landen welke besproeid kunnen worden, en een MALMESBURY SPOORWEG
Fontein in het veld voor Vee.

GEDEELTE B, welke omstreeks 1,118 morgen groot zal
zijn, beeft twee aparte Woonbuizen van 5 en 6 Vertrekken elf;
nabij het ene buis zijn er twee Kralen, en nIlbij het andere'- i
Kraal. Op dit Gedeelte B zijn er 2 grote Dammen, Landen bij
beide Woonhuizen en de gehele lengte van dit gedeelte: grenst aan
de welbekende spruit, genaamd" s'LlKSPRUlT."

De Plaats beeft een gemengd Bos- en Graeveld, en goede

Schuilplaats voor Yee.De plaats kan te enigertijd v6ór de dag der ...erkoping
geïDspekteerd worden, en het zal rekerlik ten ...oordele :r.ijn van
alle voornemende kopers om zulks te doen. ~l-;:-~~

Voor verdere biewnderheden en Kondities van Verkoping, ------ _. -- ------

doe aanvrage bij de Trustee.

GETIJT AFEL ...d",. lIr
"'''~''r lt&-

.' Ir' lAr ,I.
" \"·:""·Il.lm~&-

~ :"f1.

VOOR TAFELBAAI, ME).', 1907.

lilL\N8VElUND!1l1!WJI!M.

La&l~te Kw .. 4 Mei, \ Eerste Kw., 20 !dei,
1I.ó4ru.O•Ill• \ 3·28m. a.m.

Nieow• Mun, 12 Volle Maan, 27 Mei,
Mei, 1(),5~ru. V.tu. 4·18m. H.m.

n hp.
• A "._'or ria.
• ., pi t.Jlt., ....pn,

Irl~'

Laagwaler.

------
., ~p Hoogwater.

I.· " ,t ~

V.m. o.m. V.m. n.m
, !.. oe-

-4.) ! ...,-;

r' _H~"rd~
W 'i Jl';nn
IV \' ,I P.
f' .~ ~-A;::t.1
.l \. , r •

T ..I"~'Ta.m

H()BERTSO~. ---
Q. m. n. ID

A 41 8 &8
~ 14 9 30
9 47 10 3

IC> 20 10 36
1(> ó.~ 11 11
IJ 29 11 48

o 8
II ~9 0 52
1 lR I 47
:! 20 2 56
:1 35 4 15
454 5:10
,j I 6 29
6 55 j 18
7 40 8 1
8 2"2 8 42
9 :i 9 24
9 45 10 6

JO 2>1 10 51
lt 14 Il 37

o 2

u. m. o. m.
11 Zaterdag... ~ 34 2 50
U Zonalag ." 3 6 3 2~
1:1 Maandag... 3 38 3 55
14 Dinsdag H' 4 11 4 28
15 Woensdag 4 44 f, ~
1lj Donderdag 5:.!O 5 38
17 Vrijdag ... 5 57 6 18
18 Zalerdag ", 6 40 7 4
I~Zoodag". 7328 Il
20 fyJ.aaodag... 8 37 9 15
21 Diosdag '"~ 9 54 10 35
22 Woenedag 11 13 11 4G
23 Dooderdag 0 16
24 Vrijdag... 0 42 .1 7
25 Zaterdag." I 29 1 50
26 Zondag ", ~ 11 2 32
27 Maaudag ... ~ 52 3 13
Z8 Diosdag .. , :1 34 3 55
29 Woen"dag 4 17 4 39
30 Donderdag ~ :2 :, 'lf>
31 Vrijdag '" ,,4,) 6 14

umIJ Jil.BI[I:.Nl~{j.

B. LOSSE GOEDEREN:
1. VAATWERK:-ll Stukvaten (van Zes en Ze,en Leggers),

8 Kajatenhouten Kuipen, 6 Hogsheads, 3 Pijpen, Trap- ell Onderbalies,
1 Persmachine, Emmers, Vlootjes, Trechten, enZ.

Il. WIJNEN EN BRANDEWIJN :-30 Legger. Wijn, 5t
Leggers Brandewijn. .

III. RIJTUIGEN, BOERDERIJ GEREEDSCHAPPEN,
ENZ. :-1 Kapkar, 10penkar, 1 Molwa~en, 1 Buggy, 2 p'lULr Achter-
tm_gen, J ukken, Zwingels, Kettings, 3 Trekzagen, BiJlen, Graven,
pikken, V orken, Schoffels, 1 Slijpsteen, 1 Aambeeld, Manden, 1 Lot
Vruchtekistjes, Kruiwagens, 1 Egge, 3 Ploegen, 3 Cultivators, 1 Lot
12.dUlm Aarden Pijpen, 10 Mudden Aardappelmoeren, 3 Rozijnen
potten, 2 Brandewijn Ketel8, 1 Mielie Machine, 1 Lot nieuwe Duitse
Pompen, 4 Leien Tafelbladen, 1 Blikmachine, 1 lot Cement Vaten,
Planken en Zinkplaten, 1 Kafsnijder met PlIardekracht kompleet,
I Room.Afscheider, I ~arn, _Hotel'· en Vleesbalies, 1 Lot Kaf, 1 Lot
Gemalen Hooi, 1 ,toO-Gallon Geh'al\'llnieeerde Watertank, 4 Boomgaard
Tenten,l Lot Patatas, 200 Mudden Akkers.

IV. LEVENDE HA VE :-Een Paar Karpaarden (Heng!ten)
1 Ingevoerde Hackney HI\Dgst, 1 Paar Eerste Kla~ Kar Ezels, 55 Aanteee
Beesten, waaronder 10 uiterst geschikt voor de Slachter, 10 Melkkoein,
I Lot Vaarzen, 1 Vol bloed Jersey Bul, 4!:!Perziese Schapen, 36 Varkens,
1 Lot Ganzen en Hoenders en Kalkoenen.

V. HU ISRAAD :-Het gewone a~80rtiment, bestaande uit Tafel!!,
Stoelen, Kasten, Ledikanten en versc.eidene Oudheden, waaronder twee
prachtige Ouderwetse Kabinetten.

VI. AANDELEN :-131 Wl'stelike Wijn. Brandewijn en Spirit.ui
Mast"chappij, Beperkt" :200 Hermon Handeli :\Iaatllchappij, Beperkt.,
1 Wellington Creamery A,;sociation.

; I Il "':;""rI. t~.

)iotnleo va.D een s~id.le vergadorln~L
.ie !:eh<>udell werd op de 'l46te April 1907,

Tegenwoordig :-De burgemeester eo
raad81eden KeoDedv, Bruwer, lla.lHlJlSll en
Fouché. -

!liet betrekking tot de lt .. et!Iie vao water
voor de droge eu'en, werd er ~s.lotJ:n, dat
de eigenaren vaD deze erven vf:fzocllt zul~
leo worden eeo komitee. ,ao zegge drie
'leden, aan te stelleu, om het komitee voor
p.blieke werken ,ao de raad in de ..aak te

.i.tllloeren .Het .ob kOluitee ..a.n!("8teld Olll over de
r;aak te rapportereD . betreffeode bet ver-
kwisten vao bel water t. Langevallei,
rapp"rteerale dllt ..ij wegen. het ongun.tige
weder Dog Diet in Mtaat waren Oul Lange--
vallei te bezu.k~n-

Het komitee, aaoge1!t6ld 0111 de Drink-
.ater.kloof ootvaug.tpl .... U! te io,pekteren.
rapporteerde, .iat 0111 dezelv" reJeo zij Dog
niel !(egaao 1,IJO.

De .ladsklerk roppo..uerde, dat hij oa
onderzoek ~ed .... o t~ hebloeo. vemOlnen had
dat Det wl\ter vali de oacht, dat door de
eigenareo vall l,oode lio"gt.e toegelaten
werd OUI d" ri vier 8 f le lopsn, en dat op
aom.\lge tijden in bet mnnicipale reservoir
lc»pl, ~au de eigenaren ,",,,,,Roode Hoogte
ll-t:h00rt. eu de IIIUDll·ipaiitelt er geen rocht

op """fLVerMCbeidNI{' va.n J~ raa.dsledeo rappor-
l~rrlefl, nat zij oDderz,,,,k gedaao badden
eD hetzelf,itl vernomen ha.dden.

Bctdpt~u, ..I~"i.;dt: z..a.ak vaD de vtranderlu~
io de IUI'p <au de .Ioot vau dr, Ullef zIlI

Qvel)o:ta.all ..
H~~10t~11, nat Ol..' \'I)l;zeode heren per bripf

gt;Il.!dt~rti 7.I:::t:u W()rdfll, om ~e verflem~t.l
of Zlj lM:,·n..id waren um de mllDlcipaliteit·t~
helpeD iD b ..t wt'rk i~ de Hoops Rivier.
w\'en (ie ll1uleo, tcD emoe de eigcndoD"llOen
van vloedwater te tx~hf:rmen. en tot boe
"er, t.w. -de ht"ren F. Kriel, P. "nu
Gra.a.D, A. G. il. Tc:unes en ris eKeknte\lren
ill de boedd~ V.\ll wlJiell de heren J. P
Dunog ... J .\e II"tit.

Vorlof werd wegeelaaO &au dr, Molle 0111

zekere blA.uw~OOI hOtBeD laUgH z.ijn tlge
n
·

dow le ver ....i)der('u op de gewO
U8 kon-

..litie ... 12 ZonJag
13 ~ta&ud.r.
14 Diu,..]"!'
15 Woensd"l!'
16 Dund~ralag
17 Vrijdag
18 Zaterdag
19 Zondag
20 Maaodag ...
21 Dinsdag
"l2 Woenedag
2<l Oooderd ...g
24 Vrijdag
2b Zaterdag
26 Zond,,>,:
27 llhandajl: ...

P • .A.. SMUTiJ,
]jug.......

" '~lfl

Afdelings Raad, Piquetberg.n·.lr?"l"'l .......
,.tt'k L':'\.4.4

,1- '-)01.
., .:..!J1~,

I HT
-, I \l ...'"

TENDERS, ~erkt "Tender
24 River Bridges,' zulleD door de
oDdergetilkende ont"an~. worden,
niet later dan de 24ste dezer, om de
24-Rivier Bruggen, onder de kon·
trole van deze Ra·ad, goed naar de
eia te repan:ren en in 't algemeen lIog
eeD!!na te Zlen_

SpecifikatietI kunnen gezien wor-
den--door enig persoon die weDl!tte
tenderen-aan het kantoor van de
ODuergetekende.
.. Het werk te word.en begonnen
so spoedig als de getl1.aagde ten-
deraar bekend getiteld wordt.

De laagste of enige tender behoef\
niet noodzakelik aangenomen te
worden.

Let wel, de dag der Verkoping is
WOENSDAG, de 22ste IEl 1a07,

JAS. J. WARDHAUGH,
Enige Trusree.

Betbulie, 19 April 1901.

J. W. L. DE VILLIERS,
Afálager.

Da tijd .... lloogwat,.r "ij d. hi.rn·
der sen.-dAI 11.... 0 ~n ,l ... ta .. :'u
benadarend ge .. nnd .... ordaa lIo~r ~
d. tijd nil 'oogwater in ci. Tafellt-
hij t. teU i.alida lII·tan"n:-·

P. NoUotb O. 9m \ Algos naai O. S8",
Bimon.BaaiO. 11m Kawie ".0. h",
Mo_I n O. 43m O. Lon.len O. 370:
Kny~os .. , O. 39m P. NatAl ... I. 7'J

[le lAgOs Baai .. . I. 51 tn.

,~....."lId-

" , '~.rI.
KAMER.r '" .' C:I •• E EXEKUTEURS

In de Insolvente Boedel van HENDRIK JACOBUS BOOYSEN.

,....·fl-

Verkoping.

publieke Verkoping v.n de Plaats
" BIESJESDAM ",

beter bekend als NIETGEDACHT Al~~';·61~.ó7. ..
Ge,..,.n In d. Afd.nng Rlchmond, .. n d.... nzen 'AfdelingsRaad, Riversdale,

.an Victoria W.. t.

Zons en Maans Op- en
Ondergang.

MEI
(Afrikaao"" tijd-2 uur OO,llt nn Gr.e~

wieh.)

NICO. J. VLOK.,
Senetaria., -,f

-------.~. ,..
overtuigt uzelven op de dag der') np... Komt enZoo Maan.

. 0
------- p

Onder. O:~er N.B.-De Veiling van het Vastgoed vindt plaats op
de eerste dag, namelik Woensdag, de t 5de Mei
1907, te half, tt ure des voormiddags.

J. H. HOFMEYR,
Sekreiaria.

Dl!: .eer A. P. de Villiers, behoorlik geinltrueerd door de ood~
kende, zal verkopen, OP DE PLAATS ZELTB,

I
D.HCl!I

Op.

Onde, Wll-In ....... r.a. Dl.D. m. D. ru.
Ó 55 Or-der.

APPLIKATIES 'foor de be-
trekking van We~lnspekteur aaD
bovengenoemde Raad zullen door
ne ondergetekende ontvangen WOl'-
den op of yóór Woensdag , de 6de
Junie a.B., te 10 ure del! ".ID.

~ de tijd van de ges1aagd1'
a.pplikAnt zal ter bellChikking VlUI

de Raad zijn .
Salaris £ 108 per jaar.
Wer'kzMmhedeft dMleliI te WGr·

den begonnen.
Op !ut,

HlIlu.a,. C:H. H ..... PT.LBI8<"H
Se k.n:tArÏL

-7 2~r1I ZaterdagH.
n.014

ij 21
6 58
7 38
8 2:l
9 9
10 0
10 5J
11 48
v.m.
o 45
1 42
2 42
3 43
4 >l8
Ó b3
Op

o.m.
6 59
7 117
II 0
10

Kopers van Wol, Angorahaar en Huiden.
Hoogste Markt prijzen 88Dgeboden

Zie Markt Verslag elke Zaterdag.

'." l"l~tI
" 1\11··'d

5 54
Ó 53
I, ó:'
f> 52
Ó 51
~ bl
n 50
;, 49
ó 4'
~ lil
b 48
fl 47
S 47
5 4G
5 4&
5 45

Paarl, 1 Mei 1907.
A. B. DE VILLIERS & CO., AI"8LAGER8.

7 30
7 31
7 31
7 3t
7 :\:1
7 :l4
7 3-4
7 35
7 :\6
7 37
7 37
7 38
7 3~
7 39
7 40
7 41

0, lOE.SOll, t5 IEl t 181, tI t 2 Irt 'I .Iddqs,
De plaats" BieejMdam,"aliaa Niet«edacht, groot 7,040 ~ "2

vierk.nte roeden.Behalve de gewone plaaUgebouwt!n en lualen, ..ijn er grote illÏDea
besproeid door water 'fa~ putten door. aermoter pompen 'fer.~n.

W ~eD!! de praeMtge rel'!taa, die -oolanIl genU .. SIJn, II het wei-
,eld i.a 'altmantende koaditie.
ZEER BILLIKE TERMEN ZULLE" AANGEBODEN WORDEN.

1b.kwtearl Kamer Glbo-well, J. .- .•. ROOS,
X.. pa.d, 1~ Aprilltof. T ... te..

\ I

I) (;_
r P_
o IT_

----- _--_ .. __ ._-
NH:-l KWESTIE DH: IEDF.l{ I'ER

bOO:" :lEIY ~()I·:T lll'l.\~T-
WOOltD~::" EBELL&CO.~~.laD

I ·"t ":'Yl
',,-

t~r I~ t"'U dln~, waarin ~l.·len vau
on_ tllt'lang stellli'n. en da.t IS, wt'lke is
dl' 8pt:~dq!.!it.p WIJ7..f' OOl ...~n ~U l~tige
kuudt~ v~rk).St tt· 1,:~rord.("n ~ '~at 18 be-
t..'r het l~[1 of ,~ndf"r nieuW g~nees-
U1IJ.lcl III it- Jlt'IlIf'l.l. dat ulldersteunJ
W"t)rJt. dtXJr t'f w2.larda aan tt- hechu·n
.. (~Or t ....'. O\'f'r.Jrt'\·f,n R.8.ntal ~it.·kt.en of
.JIll ~~rtrou.., ..n IR st<>."n 10 Chamber-
I.. IO'a b.-t gpn_middt>l, .... u prepa-
rSAt. d!\t ~n rtJputat \1" C)"f"l'r de" g~
... t .. wH,'ld • .,rkr.,~en b .... ft, "u ...-el.... 28.Jl~, NI17Rg,ront,- iIi dltOr ,-.ijn gf"Of'- 19
.. nc .an <i.,ze "eHo' Dit g.. n"""'1Oid- 30
;MI ... rd\ ... ral .. rlt:ooh\_--(Ad.,) 31

llinl!{\lLj!,. '
l/fI ()('D.dap;
D,)uderd..g
Vrijda.g

ol '1#)' rJ.-
. ..~ 'lt; rn.*",

CHIAPPINI STRAAT 10, 12, 14,
KAAPSTAD.

Postbus 326.

-"I

: '.4' f/:lJ\r

('hnm-
, . ""1" L:"f"f"'D

"",,-,.111 n~

'Ill.( hf..-
..I. ~'f"""K)r

I,. 1.' ·,Ie
.' "r fl Pt
," m.akt

! .. r ..1 ver-

..
",t- ., .. ..J'
.... '...



R. B rmester DELICIEUSE
ADD.ER~~=;S~d.NEG TAR

I

..I

r

Juwelier,
Horlogemaker,

.QChtS. Het Be~~en
Kontrakteur voor de Kaap"" Gceveme-
ureuts Spoorv _gen en de K""p""

C" iele Dieust

SchrIJf om lataloQus
met over de (000

Illustratlas.

E. BURMESTER,
• . KAA~STAD .•.

Op' niger van v.lJlcn de
P . .M. ROIlEllOl!(T

l. J. ORUIFf, Bazichtkundigs,
IDDEBlEl mUI 11 G, KAAPST AD.

DE OSE~ WIl8i1EN BUTI! QEUURD.

9"OerllJU>r.1!111 !tui' In llild AfrIka

InllP t. latln,lIea. Morit,... Kiekte..
Jawelu. Dlnr War .. , ... 1.

Notte" sluht. h~t Adr ..

..1. Mi.iLLE'R&ZOHEM.
I....... rilt A1r... II27. (1'11811181 1511)

_ kAAP.TAD

ALLERLEI.

ZEIlE\, L:ed l)ákl~,!en RallB.Tenton
Verb"IJl[lf.{8 Ha.ll..t'1l nieuw ~Il tweede
.and. !~o.o" lu In • Metaal Magul)n,
Nieuwe Markt S r~!lt 2, Kaap"~~ _

GB & ~T 7 d te ",oop hl evr Str .... t.
"Hoogekr l,· I K DurbanVIlle

CE\I{cI..AGD-['é,nftnkp J".2:' Afn
k.a.andt,lr. ,net W~ joj kroms v \ I B,erderlJ.
vr""gt om edn bellt kklnj( als kne~ht of
bet!tuunlt r op HW Il lf"r~plad.tti ln de
Westollke Pruvil eIe M,u.toe aanzoek
biJ CuRS J ['IK Ko.....:K, Breed. lil vier
l:ItatIe

OIT de Halld ta Koop Koelen, V_r
Een en 2 Hulh,o. bl) P d~ \\ lt Hoogge
legen, Dnrbaanlle

WETTELIK.

" Artlcled Clerk."

en Engels vprelst

NetheId In schrijven een 11.&11-

beveltng.
Geen verlllaafde ~lglHe,roklir

bebooft Zich aa.n te bevelen.

PA.U L D. CLCVEK,
Prokureur,

Stellenbosch.
10 MeI I(jOï.

GEYRAAGD
Gel' ttfil·,'enh' On lerw'lzer 'O(JI

H.IJD-' Zi'lll\.Ug S,:hool, c.,rnnrvoD.
Salar ... t I lO. \\ erk te beg-lOnen
met het D··[,I.. Kwart",1 (,0IUI!!:
~\Ohi,ft n le ZtnJ, Il, '<Jt dIJ \l)9ti'

Vel, :1.1n

E. j'II:SE:;l\\lll,
RlJI,.' h, Z, lIllt,hD~,

l iUtlar~nO

TE KOOP
(J EO I\.Kl: L I~F l{ J) r~('n ()llrre

okktllcef li' . LilIll't'O-, :"i RMtJC-, CD
Zuurhmoen Bomen
~r\)(Jle Sr, áe nom "I ~"nkkuiper J

op el--ll ~llël~r(_H 1~u tt _ lï t!l zonde
wort"l, die 8po<:(bg dragen "uilen

C. \. \ n, \IEI"{WE.
Bethel. L l';ur!

THEE.

PIANO'S VANAF £35
40/· Maandeliks.Volmaaktheid ·

JUIST ONTVANGEN'

4ek DRUK

IIBETWEEI THE CHAIIS,"-
" Bapn .. Dan.,

De Standaard DOOB

MARIA. WATERMETER,
2/1 P08TVRI1.VAN

S k DARTER , lOOIS,Goede maa. UITGEVERS.

- Stuttaford's
KLAPPERH ARENDe Standaard

!lUlaslltlnllaar Cl:r

--MAllEN.VAN

U itm u ntend heid, EEN WINTER

ARTIKEL.

Zwaar, dagelIk IndIes Makelij DIet
Bonde RandeD.

.
OY

MAAT •

15 x!4 duim,

Iii x 2'

PRIJS.

'2/3
31-
3111

4:/9

~/ll

'lij
7{11

9/6

Da Yarmoelfsn 'l

18 x 30
"

Te Strelen, 20 x 33

22 x ~63.
"

"
"

De Bejaarden J5 x

27 x 40 "Te Vertroosten, 28 x 4i
"

DelwakkeD STUTTAFORD
Te Versterken BWCO .• EEFKT.

Impol"teul'S van
Indiese Handelaal"tlkelen.

Da Krachtigen
Te Voldoen, DE ZUID-AFRIKAAN.

VERENIGD MIlT

DRINK ONS LAND.

NECTAR
ZATERDA'l, 11 MEI 1907.

Onze Jan" over natio-
nale. praktiese op-
voeding.

lNDIEN GU

III) bet beepreken VIUl de krachtige en

pittige voorlezmg, welk. oe ed heer J H

Hl •• an Ler gelegenheid van de f",,"tehke

InwI)dlng van d, Bondzilal te Welllrlgton

op Woensdag, 1 de5er, leyerd. over

poiItteke en Ulaatscbappellke aangelegen

loeden, gaven WI) de hoop Le kennen dat

0111• eeD lIObtIr
dageJillll brooiJ......tM Ms.wiilir",,· nr~I..·...t1't1d

eindigen lJllI6 _ .... aptll,

ell haut ted~
t.rQ:I. blanken te vorment dit feit

"oor 01l1li behaadelde dl ed. her Bor·
• nB de k.etU, van utiooale, Iprakti_

opvoeding Hij blllchonwt, dllt bet doel

VIIn bet ond ..... ij. on_ IriDdeJoeu moet

lijn : "hnn hot oog te oefdDon en de

hudeo af te ricbten "oor prakti. werk-

door hen til "Drmen tot koappe boeren, tot

.... kkere wi.kalbvdieaden of wiokalieN,

tot atj,ere aplb60htelOI, tot ~WOO" fli~e

burgers, tot vertroo .. I111........ dip A.fri.

kaandIn, W16r banden voor nietl verkeerd

BIaan, maar die heel de w~relct door kun-

nen wordon ron.tgeschopl en toob altooa

op hun roeten zullen terecht komen." .1=
Zowel door voorbeelden uit de geechie-

deel. al. UIt hetgeen wil ID de laatlt.l
I
larea in Zuid A.frl~1I zelf hebben onder-
vonden wordt afgeloid, dat de Afrl kAan-

der ev~ngoed aodere betrekldngeD-~

vervullen al! op de boerderij werJu.aam te
&lJn, mite hij de nodige praktiese opleiding

daarvoor heeft genot.ln. "Het is nu

mw wsar," &egt hij, " d .. t ill onze sonen

geen boereplaatsen konnen kop~n, eo
tevens, dat ZI} allen even nun predikant,

advokaat, prokureur of dokter kunoen

worden" Daarom ja 't nodig, dat het op

komeod geslacht voorbereid zal worden

yoor andere werkzaall.heden Zo lO dur

b. v. de handel. De voorvad eren der

1'I0liands8prekende AfrikaandeMI legde"
eentb;7;;tJ;-;:Od.vh-;;~gtahmt -aao de dag ID

yerband Diet rid hanoi,,] en Verl!Clllllende
-"''1''

nlJverhedoo Holland palmdo llId.rtl)d

bl}n. de IloiJolQ woreldh.ndel III I do Fra" •.,
en Vlaamse villchl< IIn>i'en OUI de. geloot.

wd le leerden da Eugelsen OUI hun wol toL

lakeo to verwerlreu, de DUItseN! ZI]D taoe

scherp konkurrerende fahriKaoteo eo

koopluI op ,le wereldmarkt. la de handeIs·

g""8t der vaderen dan geheel teloor ga

gaan' "O'ZR J ,," autwoordt LIerop

..De III<)UB 18 veelzl)dlg ltl zIJn kundig

h"rien, doch die kowen met alle h'gelljk,

maar uu de eDe dan dp. andere, naar de el@

l.,)n,)r umstandlgheden en de aard ZJ]ner

~eleo{euhcd.n, voor do d"g en dIe, welke
hl) IIlet I,U hezlt, kan hl) later ol,twll<ke·

len" Even.l. dezelfde krlM.kunst co

dapperheJJ Tan da nl.t Tan natlIre

krl)g.luBh,;e Hollander.. (he do .trrJd

tegen Spai,' 80 par vol hlOldell,

r::lcb auden'J l.al vertooudeo III de

burgers t,)deus de )ongste OOIlog, evell

zo kaIJ t zlJa op handels- en Dl) verhmd.

gebied, ala men zlcb maar erop toelegt eu

pr.lrtle. onderricht ont vangt

Op het voorb3eld "an de lijden wordt

voorLl! gewezen Oorspr"ukelik een boere·

bovolklOg, werden ze onder de drang .. an

OlustAn,lIgheden de meest l{eratrID .... rd.

finanele,", geldmllnnen, kooplUI In 't woot

eo kleIn BI) de Afrikaander IS r"",ld de

ontwIkkellIlg van verschmdene talenten

merkbur Vroeger .eenile ruen dat de

Afrtkaander teo enenmale onge.clu kt was

voor prQfe •• or, hoofd vaD n tIChool, ,vI)n

8..1pert, in~OIeur en wat dIEtS meer ZIJ,

doch het l.6genov6r~ee!elde IS g~bleken

De ed beer 1:[", KEY Il Doomde een

reek. van .oorbeclden !.er staVing.

Op het voorbeeld van J "pao vestigt

IIlJ ID t l,,"zonder de ..andacht en

noemt vier boofdredenou op, waarom er

bl) dat volk 10 zo'n kort [Ij'l.l>lswk een ro

ysrbazende ontwikkeling 011 ~oorultgaDg

plaato vondeo. BI} al bUD trotl! over bun

eeuwenoude beg,bavlog waren ze

en scherpZinnig gecoeg om bllD

breken en tekortkoUllngen III te z,eo en de

rechte mlddeleu l\an te wenden om die te

verhelpen ZIJ waren ern,tl': genoeg om

de hun ont!>rekende praktIese, technlOlle

keulJl!t te verk.rIJgen eo dIe kaDDl8 ID

beoefeDing te breogen. LI) hadden genoeg

zelfvertronwen, OUI ua 't verknJgen van de

nodige praktiese k.nms op .Igen kmcbt te

• wuneu Zij waren patrtoUe" genoeg om
ooze grote le,dsman In de toekomot meer alles aan het vaderllln<i ten oiier te bren
na zlCa 110. laten looren Deze buop 18

NECTAR unnnlt:elik reed. verwezenlIkt. Immer.,

"U". JOl.. legde verleden DI nsdag de

,e lenk.t..e. Yall bet "De VIIIier. Graal!'

In"lltnllt" te VIlltentdorp eo hIeld hIJ

DE oo,Jer~tekende heeft een
vacature LU lijn k<1ntoor VOOf een

"Artlcled Clerli:." Appllkallten
mooten de duur nn hilt tIjdperk

op!reven credurande ZIJ als zoda.rug
'" '"werkzaam wllen bltJVel:
Gevorderde hnm,; I. HoUandi EE NS

die I{elegenheld een weldoorriach te en

PROBEERT,
v ..n diepe wI)sbeld en InDIgo vaderlands

h.fde getUIgende rede o.er "praktlo""

oP' oedlng al. voorbereidIng voor bet
werkelIke l••• n" WIJ vertrOD.en

dat Z.ld Afrtka nog dlkwl)la hetZULT GIJ
zullen wordenen geoot

ALLEEN
bettehoreu, Om de gezoode Inzichten VBn

on21e g~vlerde en bemmde volksleider t.

vernemen over a.ndere na.hooalt", maat

• clo&ppellke en politieke aangelegenheden

Wil klunen Vilhorodorp geluk wensen

zo ...el .. ,L de goede afl lOp van de plecbtlg

held .... 0 I I Din!!dag als mot de konrnk

lik" g>ft, welke bet van de ed heer DHI i'

P !II Vlil lias GR"'''II'J1 een waardlgo
wOo >an Vdlier810rp, heeft ontvangeuNECTAR
DOlf zl)n rllme gift heeft hiJ ZI}n ge

"ill!~t:;-''''_bo, rteplaaur la st ..at gesteld om een

DRINKEN. plaateeltkeopvoedlDgSInrlcl.tHlg tot stnnd
tt b-engeu, ....elke nIet .. Ileen tot sIeraad

Tall het do<p st,"kt. ma&< Leven. }areoblDg

&an al de eisen der omgevlog zat \"ol~loeo

Do bogesrte van d" mdde ge'er oru ZI)U

g6boorteplaf1~ e~n pJLl<A.ts te doen ZIJD, die

biJ andere plaat.en III het land nIet b.J
IoOt,ft aebLer t~ staan, IS pn)zen.w~llrd,¥,

e. ."daDlg plaat_ellk patriotisme 11 ID

m.olg op"lcbt de bMIS van een g .. "nd eo

le •• nd nationaal ge90el Het lO "'aar, dat

eoo overdroven pll1&lselt k patnotJIllOB kan

on' ""rden ID nal)ver eu ldelng"ostl;': lokalta

mt <locb het behoorlik IJVeren voor wmrulris

gel ,omte- of wvonplaatA II ten volle

pnl',on.walU'dlg en KoetelIk Het" Dd

VI lieN! Graaff In8tltuut' ,..,1 etaan al.

een bh) vend monu ment van het edel

moedige " ..trlOtl.rne van da ed. heer DolVlD

GRAAF', die u.r:.eo met zIJn broeder, J.

ed hetlr J ~ C GR'''''., LW Jl, reeds

D!et WalD! g werkz:.me belaegslelhng "",n

de dag heeft gelegd In verband lOBt t

"lOden van een bevredigende oplosamg
•• n oose "arme blanken tI kwestie

De toespraak van 'USI.. JH, welke

woordeltk In on. vong nommer werd op-

gellomen, bebben a! on£8 leUlr8 geWIS

ree·Js met aandacbt gelezen en ~tudeerd
Uet II • O.z. Jol~ , eu de her6n G.un

." IH)nltke uak •• dat "I onder J. todl

w gen nge blank. bevol klDii' valJ ZU\J

-
Voor Alla Natien.

Voor Alle Klassen,
Binnen 't bereik van Allen

DELICIEUSE

NECTAR
THEE.

¥ERKRIJGB!AR.

geo, eu dat lOet eeo raaDDJ30moed, v6rhcht
door heldere, wel ontwlk~&lde ber.enen

De ervarrllg beeft I!;ele.rd, dat "d. Afrl

kl\&oJer evengoed kll.tl Bt.rljJeu voor zlJn

land, evengoed I1ren al. de Japanners,
mlt. men Zl}'l natIOnale gee.! nlut uItdooft,

hem ZI)O t ....l Uldt ontneemt, h'l1J op de

~el[de Ulamar pr,.l<tteR onderwl)st, hem zl)n

vog en hand leert gebru Iken, hem Ill"thod ••

yan orde, lucht, ~ehoorzaambeld IOprect, eD

betrespokt, dat hl) heeft vvor zl)n "goede

fallulIe," benuttigt BI. dra.oglUlddel om

heUl zIch te leren verheffeu door .. rl1ell en

etudle, In pla.ate van OIelfll OMDdd tB ver

zInken' Gaarne badden Wl) meor aange

huid Uit de"" alleszins gew\Ohtlge en

leerzame be'Chollwlugen Oocb onze

roante laat zulk.Jlwt toe WIJ be.lulI,cn

dus IDet de lee van "O,,~ JA." aan alle

)engdlgen van )aren

II Doet WM gl) te doen lHIJ;I., hoe
!Cerlag ook heL loon, Olet alle macht ""
kracbt en trOll.... blIJlOo dig moar UIot
morrend of kla.georiJ en un t\[l daD met 'I,

oog naar b07en Die al. JongelIng ootrou IV

IS In 7.1)n werk-dle bang I" voor eerlIke.
z .... ro srbeld-dle vergeel, rlat het de
"aanbouder IK dIe wint-die Zip tl)d
..erkwI.tend en In on.ieugd .1I)t-dle steed.
steunt op <le bour. of 00 Illvloed ""IJ ZI}n
nJk6 of I( b;;ge fiLfIldie -de zQdl\nlge
brengt hbt DOCHl ver III de werfl J, .. I
e\Ddlgt bl) niet alto08 .1. oen . ar[IJe
bl ..nke

ALLERLEI.

De Uitenhaagse verkiezing.
GI.teren .. erd de vak~t .. e In de Wetge

Tontie Vergadef\lll1, Oll!st!\an door bet at·
steryen van ne beur T W MIlls, L W V •
officl~el aangekondIgd In de "Gazette"
De noollnalledll.g IS bepaald te uitenhage
op Dl1udag 11 J"7Ut am ... I, ala wanneer
de cIviele i:ornmld."iarlft van uitenhage 'I

lDor~en8 ,)m 10 uur 10 het rnaguJtTaahhof
oomlDlltles zal ontnngen voor een op
vol~er nn ....IJleD de heer MIJl.

WIJ wensen de aandacht nn .. !le Bond.
mannen en 90nd.rrlenden In de lriesaf
dehng W "epalen bl) on8 Inleldmgartlkel van
Donderdog, 2 Mei, waarin (II' op WI) _eun,
hoe gehandeld moet worden ollder de
Boodskonsbtutle, zo.ale gewllJdgd door 't
kongres van 1906, wat betreft bet houden
van de WI)luJ OD .. Igemene ben06IDlDg.-
verg~derlngsn. Tenzl} orn.to.ndaghedeo
ill t l'erh mderen, moet de algemene ben oe-
,nlClg'H~ergl&Jer1l1g p1.aat.a VlOden rnID8tene

cen lllaan'l 'Óor de uOl1lln!>tle,la;/; DH un

Export van vruoh:ten •
L.L Woenedag avond werd een nr·

alhier pho.deI! van de KMple
~iatie. Bij die

gelegeabeid ,af de beer H. E. V. Picutone,
die pu ait Enplaod it ternggek_d, zijD
bevlndingea te lteaaeu aangaaade de
uitvoer .... ft KMI*' vrachten en de dIlItri
buti. «v.n iiJ I.Dgellnd. Hi) dm kte zich
seOf acberp uit over het 8y.teem van
regerinpa.pektio en het belitempelen
Tall de soedpkeurde lriatjeII mlcbten met
het regeringamerk. ID dit verband ver-
klunle bij, "dat vn.obten geen penDy meer
per dUllI:6nd kistJ8' behaalden, omdat ze !Jet
regeriDgemerk droegen en dat het re-
geringsJDerk in Londen geen duit waud
WM." Dit is ZQ6I' scberpe kritiek. Eent
werd een vri) hoge standaard bepaald voor
de grooli~ Y!lQ vr\lQ'b!~, wellre bet re-
,enngamerk kunnen ontunpn na inspet
tie. Later werd deze IIt&ndaard aaa
Inerkelik ..erlugd Iudien het- regenugs
merk In Londen werkeiik voor nIet.
geldt, dao D)O WIJ het volkomen een8
met de beer Picsstoue, dat bet mot alleen
onnodig 18 dat mer i: te gebruiken, doch
dat de Koleuie daardoor In minscht! ng
wordt gebracht. Tenzi} het dragen van
hot regering8IDork werkelik a.I. een
goede w8arbor~ wordt erkend, 18 't onge
radea ietl daarmede t8 be8wl\1pelen.

De heer P,okstoDe had ook een af·
keurend ....oord te zeggen van de vmchwn
welke door Inlddel van de regerlug lIaar
Engeland worden verscbeept, zIJn bevln
dIng 18, dat 'L yoolal enkel de markt lO de
Wllr stuurt. De grote afnemers makon
bv. voorzlenillg voor de ahet ,'an een
zekare ho.eveelheid vrucut&o, <ile In~t een
mailboot wordan verwacllt. Met del:elfdo
boot komen dan ochter nog honderdon
klOt)OI! a&u, met hehulp van de regering
vor.olloopt. en deze worden ook op de
markt gaplaatllt. Dal gaat nlot De
regering verlJdol1 daardooJr grotenda,l •
de eendracbteh~e pogwgen der exporteur
der8. WI) menen, dat deze punteo, door
,J. heer PICk.tooe geDoomd. de ..andllcnt
vali alle vrochtek wekers verdlonen.

De konferentie van koloniale
premiers.

De werkzaamheden van deza konfcr,.ntJe
te Londen lopen tan. t '0 einde De kon
ferenlte .taat v"rdugtl tot aanstaanne
DlUsdJ>g. Echter zijn de belangri)ksto Le
.prekwgen reads geemdlgd. G e[lema.l
Looll! Botha zal waar"chi]ohk reeds heden
met de mailboot van Engeland vertrekken
Balangrl)ke werkzaamhedea wachteu ~"ID

al. preml~r ID de Tran8vaal, daar uet
Trall.vaalae parlement weer blDnenkort
ui vergaJeren en er gedurende deze 8e8"C
gewlcbtlge zaken zullen moeten worden
behandeld Generaa! Botha le ltd gewor
dell un de Geheime Rud (Pnvy Connc,l)
en beeft bet ore burgerschap van [..onden,
M..nch,.ter en Jt:,llobnrg ont vangen

IV at betreft de verhandelingen op de
kODferel\ue, zal er zo "poedig luolO(tltk
eell' oltvO""g veN!lag gepnbllCeerd worden.
De kabelbertchten geven natu orllk te
wel[tlg ble7.onderheden om beshste oplUle.
t.l kUIlDen vormen over de verschillende
zaken, welke besproken worden, ~n ovsr de
~DomeD beslu.ten. liet IS beter om te
... ,}Chlen op de ontvangst del' officiële
stukken Ue heer Deaklo en dr J ame",,"
bracbten da kwes&16 van voorkeur ID Ville
vorrnen op t taPIJL De houdlOg van de
Imperiale r.gellng Wilil echter ower be.iI..t
op dIt pUilt, en ZIJ wtlde Dlot horen van het
verk,achten van het haar bl)na bt;lll~e
beg\l\sel vaD vrqhaudeL-STADSNIEUWS.

't B en B BI)belgenootschap boeft
onlang. 't eIgendom vau de Z A. A. Zen·
dJn~ In de LangolDarktotraat gekocht. BI)
gelci<eoheld van de J..arllkse vergadenng
van 't Kaap8e HulpgenootBchap op 23 Mei,
te 730 n.m, zal er een korte JOwI)dlnga
dIenst gebouden worden door dr Andrew
Murra,.

Dond~rdag mIddag .. ",d aan d. nokken
aliJler onderaan de zUlderarm III kalm
wat.er ee.n blOwoder groote zonUlS gevao·
gen, WIens atmetmgen 5 bl] 4 Toet be
droegen. De .IS werd govangeo door
tou "en om de VlODen te 81a&n 6U werd
O&M strand getrokken door VIer VIS8el1j
Er ,. aren VI)f p.rsonen nodIg om het
monster op het droge w kn)gen.

Dlo.d~.; lUor;:en !rad de .po"rwel1 8tokM
Sh·lilon, bl) het bedleoon van oe 5.15 .nel
trom tllt Kaapstad Uabl) \\ I)aberg, ter
WI)I hl] ZIch t>oyen op de kolonw.g.o be
vOlld, bet ougeluk In aanr.lung te komen
m·'t eeu bruOl, ....aardoor III) aan bo<)fil en
rU5 l.hk werd bezeerd 111) wer j na",
h"l Victona Cuttage hospItaal gebrachl
Volgens IDgekomen bencbten moet ZI)U
toe.land bevr.dlgend zl)n

Op de laatst gebouden vergadenng van
de l?eahuagameerde verenigwg van ma
otuDlsten te Kaapstad werd de 1'olgende
revolutie aangeuomen Dat oeze vergade-
nog van macbmisten ten sterksw de han·
delwlJze afkeurt der Natal.e en Trao •.
vaalse gocvernemelitB SpOOlVtegeo, door
voord".l Le trekken UIt d. w!tonwoordl!lo
depre ...". en hot lot van hun perBol\od te
V6r2:WJ.r~D door 10008 \ erlagtllg In te
..oeren

Me~ leze de ad'-ert.lutle, In dit IlUlnmer
voor~oruenJel (lUll! eut de veTaodengeu ID
de vooroteriellke tr." dlon.t, Jnllaund'
IUlnst. ~aand"g Op de lI}n Kal\p8tad-
Bell.llle zullen op en vanaf morgen (Zon
dAg) verscbeldene t>elangrl}ke veraudenge'l
pl&alsh.bben. wa.rbl} ook IS, &.t hl) ,..al
vbrrneerderd worden LOet eeD ulOturdleo8t
In verband lUet de voorRtedellke trelOen te
Z<Jut Rlvler \ er/ier wordt men vorWeZ6l1
na"r de tlllnplakbd)etten

Woensdag dIende voor de heer Broefll,
A H :1(, helouderzoek naar de dood ~an
AeL rU\U1 tweeJallj; !{'Ikleurd k'nd, DavId
Jacobs. wont)" vuo RtIoCLtelJaoob. Daze
yeralMrde blllten""htelik te laven lDe!
zekere l'tla.ou91 WIIlH1Ul8 e'l te" OileD In
Cbalunru.traat [n de aC<'lJ i -an t.ater.
.I..,!, 27 April, had ZI) g"')()t'mt! kwel op de
• loer te slapen gelegd, tef\v.Jl Zil de kaar.
brandeud had gel .. ten ol' de vcn.tcrba.' k,
omdat het kmd Olet zonder lIcbt wtlde In
.Iapen Daarna waren ook de moeder eu
WIllIaru. op d~ .Ioer ~aan 11,0'("", Oln te
.lapen. Kort daarna werd oe,."tj!ouoelDde
gewekt door alJg8tkTetea ,au het kllld,
woiks ItleertJes \0 brand jl;eraakt waren
ZIJ bad onnnddellik d. vlammen gedoofd,
.el klcd ontkleen en olte gedun op U~
brand wouden, welke het kiod)" hOld op
armelI, bonlt eQ kID Doltt~r8lJl1lp werd
niet IDgeroepen, omdat de moeder. naM "'J
verklaarde, gten geld duryoor had ~n b"",
beweerde echt,ltenoot geen werk had, ter
wI)1 haar V&D koste.loze hulp ID een VrlJ9
.potheek Dleta bekeDd wa.! In de oacut
van 2 Mei VleI het haar "p, dat het kind
roe.r Hul WlUIen bleelt hAar bil nader ooder
zo.ok, dat het overleden was Op eeD .led-
betreffende vraag antwoordd~ de moeder,
dat !loch I:IJ noch WllhalIll! die nlicbt
dronken w ..reu Nil nog getulfftUl' te
b bLJen gehvord van dr Cox, werd ",,0

ullsprllllk gegeven van Jood davr OGgel al

lO Mei, 190'1.
j • cl £. d

• &rdappelen 1*
lOOIb.. ... 0 !I 0

Bonen (droge)
per loc lbs. 1 15 •

UieD per uk... 0 2 J'
Patat.. per sak 0 1) •
A.ppeleo per 100 0 0 1)
Speellvarkena. • 0 6 6
Boter... 011
Hoeaden 0 1 1
liIfBll." 0 10 0 -
Uimoencn ." 0 2 •
Go.nun 0 2 6
~ooneu 0 3 6
Kool... 0 0 Of
Bloemkool 0 li 21
li:et>dea 0 2 9
N:w-tj8ll, per 100 0 5 2
Kalveren ... 1 8 0

o 8

1 15
o 6
o 6o 10
o 7
o 1
o 2
o 1ó
o •
o 3
o 8
o 0
o 0
o 3
o 5
1 8

GEMENGD NIEUWS.
VROCHTEKWEKEBB KONGRES.-

Het kongres van de vruchtekwek.re der
OOl>lelt£e eo 'Veswhke ProvlIlC16 ,.al ge
hlluden worden te KingwIlham"town op 15
deur

Dr: llEB:R P J Il~NNON, .tfpennten.
dant v,ln landbou w urgalJlll&tJe, zal ID

September lLS. eOlge weken naar Natal
Kaan om de boeren "Ida .... modej"hngen to
d06n betreffende de ko-operatie.

WAARDE VAN AFGEDANKTE OOR
LOGSCliEPEN -Onlangs werdtlu door
de rt)karpgerJoM' verkocht de <>?;Iogsc~e~n
" SaU8 P.ued," Il COH'lll":tror en' Un~
daunted," die Lezamen nog geen .1:60.1)\;0
opbracht.u. Deze dne Re hopen hadden
CezameD gek08t ongeveer £l,bOO,OOO.

OI.;DJES IN DUITSLAND-Volgens
dil .tall.weken der Jongste volksLelhng' In
DUltHI'l\d, waren er In dg! riJk 203,979
mensen van tussen 80 en &'i Jaar oud,
5-1.869 tUS8flO 85 eo 90 Jasr, 8,H77 V8n 90
tot 95 Jaar oud, 1,106 van 95 tot 100 en
40 oudjes vali boveu de lOO )lU'oc.

NIEUW MIDDEL TEGEN RHED
MATlEK -volgene O>'n Engel. bl ..d eet
Ulen le'("uwu<lrdlg 'Vool Uppel~D legen de
rheumatlek E.n ltd van de eJ1.ek!.cnbeors,
die lang van rhenmallek of licht bad Re
ledeo, vertelde ZlJn vnenden dnlan!ls, dat
hl) genezen was door omga weken lang
.Ike avond "oor bet nallt bpd gaan
• ppel Le etell

BONDSVEllGADERING ROBERT.
SO~ -De beer Jac. MaraIs, voorZItter "ILn
rl. Robertson tak Val! de Afnkaaader Bond,
urel\(;t mlt. dez{l t~r k'jnUla, d .. t ee!l alge-
m~ue Bond8vergadorlng te Robertson ral
g~houden worden op Donnerdag, de 230te
~et "'S te 2 11l1r des namiddags. Onder·
werp<'n t{lr bespreking' Ver.lag van Bands
Rongree, IDIlO\clpale ungelegenbedsn an
wat verder wr bespreking nl worden voor·
gebracht.

ZELDZAAM: IIUWELIK -De vorige
week Olnedag werd le Bloemfonteln het
huweltk be~eatigd tWl8lln zekere heer
Frud. Hull alda&r en Janet Oallashana,
een geklenrde wasvrouw, dochter .. aD
Eer... Gabashuna, Ier .... der Afrikaanse
Methodl8leD EpIskopaalse gemeeote. De
broeder van de brUid veotlgde Zlob onla[l~
na In Amerika gestudeerd t.l hebben, ale
dokter l!l Bal!O€tolaod.

CI\LEDON.-Zat.erdag,4e dezer, werd
er 'u I.m.... "r gebvuJen tot onder.teaUlDg
van de C.ledoat!6 voetb.! vereDlg>ng. De
vereulglDg gaf ook '0 promenade kon88rt
lil het VlCtona Park. on het Caledon
mUZiekkorps, d .. t'n diensten gratl' aan-
il.boden ha j, ..peelJe met de?.e geleg-ea
h'ld De avond was Bcboon en alti, ultge-
7,onderd dat het evonl}es zoel was Alles
hep zeer goed af on de k ... der voet ba)
VP.f werd gestijfd met zowat £40-
(L' HU'ondene. )

EEN SANATORIUM VOOR TERING
LIJ OERS -De stad.raad vlln BU'lU\ngham
beeft be.looon een Dlumclpul JlaDatO(lnm
.oor de behandelt Di{ van tering hjdel1l op
te richten Hot tafrelD daarvoor aange
kocht lO eeu landgoed, op de Cotowald
BIU. en heeft £17,000 gekooI De IDflCh·
tlug zal £8,000 bitdral(cu, ,ter" ,)1 er Jaar
hkB tusseo de £4.000 \ .t.5,OOO ueuodlgd
znllen zIJn voor de Instandho\ldlng van de
InrtCbtlO~, wurm .0 patleolen ~uIl&n !tun-
nen word"n opgenomen.

VEIUNDERING IN DE TREIN-
DI ENST.-Behalv6 de verandertnl(ea ge.
bracht 10 de voorstedelIke dlsQst, wenBen
WI) er de aandacbt op te Te.tt~en dat ne
tegeuwoordlge 5 10 n m. trom (beha!
Zood ags ) vau Kupstad n ..ar WeUlIlgton,
"aWLf a. Muudalo( t. 440 n m. zal v~r·
rekk"1J en a[i" .tatlon. ,roeger unrloen.
.n.f llIorgen (Zondagl.n Iedere ."Igen.
I, ZOlldag .,.1 de wgelJwoordlge 720 v m.
I 0111 van Mulder. Viel ta 8 uur v m
• ",trekken en alle stations nur Kaapstad
1 ter aaDdoen

flEi KANKEiVRAAGST1.iK - Op
',.t onlaug. gehouden 24<ote koogr.. voor
Il\wendll{e geneeskunde te Wleebarleo,
l,ooft Karl Le,,,n Uit Berll)D preparaten
,an kankergezwellen bl) ratl.u verto,)nd.
!:lI} vond ID de afdehng voor kankeronrier-
zoek va.n de kllOlek van pro£. v Leyden
een rat ruet een kankergezwel. dat hl}
op andere ratten kon o,erbreugen etl dat
veel meer gelt)kenls IIIet kMker hl] de
mens vertounde, rian de rnulzenkan ker
!:let z ..'a~el kon overgeLracht wordeo op
mbnoe!]". ell WI)t)e., oude eu longe. De
waan<cllI)ollkhsld da! nochtao8 80mlmg-e
ID hVluueu 'Id 't"atlH\&r voor kanker DlD,
ocblJnt .teu" te TIlldc'n In uet ftlt dat ~er
•dull, ude ratten meermalen met de kanker.
stof werden Ingaent, zOllder dat zi) door
kanker werdfn 8.&'lgellU!t

ONDEHWIJZERE::;SEX TE NEW
YORK.- Elf dl1lz~nrl OndtlrwiJreru83n
van de openbare .chol~n te New York
bebben gedurende lDl\dwEl"k een grote
overwInning b.baalr1, toen de S.o .... ~ van
New York, lllet .Ier.hto een sfllm tegen, een
wetsontwerp goedkeurtie Wa,rOl) banr
be1.OIdlgmgen 106t diO ,.alt ondernl]ur.
geh)" geEteld w wieD. Het aDri~re huis
zal de m!\:o.tresrel etelll~ evene'lna lIan-
ntme" ~le(j denkt dat het Xewyorks.
.00rhe~lrl ,'J],D gUllStlg' Invloeo1 ~ 1 elJll op
df" be:l'..old,glog van o~derwiJ"eresseo fn
l\..d('re steden Ik N e"'yorlu!e wet beJlMlt
dat !ZOOn ou,ferWI)Zere5 mlad~r d:ln £144
",il') '. )""r. zal krIl""" "u z~l .~O
mrlenit!tt ultga\ 0 Vlln nHm 5 mlHlot:n
dollar. meehrengen

W [J uli:"ii DS HKY"iiS -Dd. M Heyn8
18 Zry I,'wn we lO d- " Vnend flea Volks"
op u)ndag Il Qverleden te fonno.burg,
ZiJD -.r )~g~re genteentt' waar hiJ op bezoek
WaM Dé 0 .erl.den~ •.ag '.Jch mun een
)a1r ,;eled.n verpl1cJlt zl]n betro:kking n~r
te l~ggoD wegens vallende lIIelrte, waar hiJ
aaavallen """ hsd Hl) trok ",ch terug op een
plaat. nabl) Senekal, In de hoop, dat bilt
VflJ- bUItenleven zIJn krachten ZOu "er
sterken ZIJU earl<' werd ecbter ongelul:klg
1l1r.wagker en zwakker, Lot hl} ol> boven·
(lonoe'ude nat urn d~ eeuwige rn~t ingIng.
B I) Iud slechts ""U mIddellJare leeftijd
bereIkt. ZJJD overh}den onder rrullre
lreurt"le olOstandigheden, zo voegt ge
oOt'md blJl.d hieraan toe, kan ooet an 1e1'8
d'w oon schok u)n .. oor ZI). vroegGre
gemeent"

W oo.ts· Grote Pepermnnt G.n6MlJlld.
del fedt nooIt voor

H~ eD VerkoodheUl.
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Bn' O.NDDW IJSv oo BSllE L Mil d. Edit.ear.
I3MUTIC-VólpDII de "Vol~" bee~ )(ijnheer r=lll 1nl' lIIitp.._ "au de 2doo
het ODder'wi;,v~l-&tuta bliJk~ b!l Gear Jie ik een 'fOOl'IIt.I, dat op .-
de buitllllbaV(i)kia« na TnDII-YaaI ID i verpdering te elanDia Aup&ng &an·
~ ,rote 1IJIIl~ ~wmt, IlO geaomeo g, n_lik~ Deee 'f!8rgade-
1_ we in ~ iliad, vQOrtduéod rlDg 1.1 ... &11 ~, dat het ~~

CJ{.O.lICboieo over nar de regering. dat 81' bMtut tuqen die N.W. W51iTU!:!ordea voor heelwat andere durtoe de tea, aang •• nde de spoor-reg n.... het
_bereideaéIe ~ geoomea. nooni-_ten, aJ.lren kan opgelost wor·

BEGEN EN KOUDK.-Uit Piketberg -den door een kr""':-~ ~n::::
wordt 'od dat het ~ he.ig vurdigdeu mt e vo'6E1 e. '
......,t"r-'dat d.. a ..ooda de regell Dog III oamallk, Cla.awil1i&m, Vaa Rhl]nadllllp,

rell_ ea Id na bage!, IleS'TieL Qe Nieuwoudtrille, Kenhardt.. W1Uistota,
~meQ'';l:S::ï R de barometer ataat laag Fraserburg en. Sutherlanu. die tot e:
O::ren verheu~n lIich dat de pJoegti}d besluit moeten Iran.n omtrent da,
ao nDl« aauvangt. Uit Woroeeter komt richtmg nn zod&nlge i::~ :n
b8t bericht dat Da _ OIlItIlimige en kOQ~e de diltn"- SidI w.J ur --
DIChteeu .liWani repo ea _wat~lD ~)lJ ten bepaMm. het. ..oontel self D«I.
bet aaomkeo van de dag 0'. bet diatrikt om eerlt ~ di t i.kteJJ genoomd
woedde Ta Worceater Alf bedroeg de te komen, n is r ra
regea1'Ai ongeveer eeD duim ea til Tulbagh waarmet8 onse vertegerr",:;o 19~~,", ta

k9l'k meer De Brandwacht bergen hat parlement mete.Ye 00II n.
aanmer I bet ~ van dit JMl'getiJde Waarom. d&D niet ook Malmeshury,~rea~o:~bedek'- (8). Portemll~ • Piketberg ~n':'~a:u:-

B"1D8BU La.lld ~u, waut QJ .... !
OOEVBBN&MENTS AB '" . ook b...t 1'indell bij oeo p09rcl-1tálte.

RKAU.-Op lI) I&i warea aauvtagen In 1ik .. .poorwegP
gekomen ...oor 1 linotype operateur (Hol W iUeu toch hopen, d&t onze Ko.
lande), een plaatlopmchter (SttoDfnrd), Il' lJ ....O genoeg politieke speerweg
wagenlmid, 1 ha~~)Dgea en Europe ... tk~:n nbeeft, en dat. er toch DU DIet
kok, 1 o&l&buh pl)~ .~onteerder, 1 meer voor aal geIJverd worden. Latea
k1eermaker,1 Iromm1we-rMSIger, Irekleur . u bet IJekng van on. land meer
de gemnnep eo arbeideN voo.' het var- :IJ o~ hut dragen.
zamelen vao w .. betrBen (betaling VO!gOO8 jlW aar ",' ..oor .. illen werk.en 111 .. oor
boeveel heid) , gekleurde boerenarbeldera., een li'0 di; OIUl ..erllindt met de hoofd-
eall. Voorte worden ~evrugd j ~ropeee 1 ~at "11 ook. kunnen delen mol
vrollwelike dienetboilen, 2 r~~80 ~JD, markteo van OraD)" Kolon.. ...
kenkllllmelSjet! li Eur~ hmllWlll.lJ68, e
1 Europeel kludermeilJe, 2 . ge~enrde TrW·"b!hben 'VtII'IlOmen dat er é6.
kellken1l1e18f~ IJ ~Je:de i~:~: ged,,~te bi] ru. C.alviDl,.~en '" Op~f>..
geld~rd~~::k~~:.el:) w~rdeo ult8t,ekeoo~ meo, <141 ClA.UWJUiIilll. en Van Rhl)n ...
noemne """'" I !tilt darn slechts !lm1an IJVereD totdatrj
a&Dbevehogen VerEI8 . d;;-~rweg ID hun distnlrt.en heb

KRANKZINNIGE WIJZB v ÁL'" dat is blJ"ooroordeel Vanaf da.t
STRAFFEN.-In een Engel. armbuis aangedroogen is In het prar)eme.nt voo
heeft meD OOn oude man de deor ge,,'er.eu, c&n 6poorweg naar het noord-west..Ba
om!!a! hil er aanhoudend 6&n",e en onge bebben w'l altijd getracbt door 't !>Q(r
paate grappen uithaalde, die bom ook met Ve1'neme:nt te doen _~ dat Wil ID
'~Dge straJI:eo DIet af te leren waren .. emndmg Wlllen komen met. de hoofd..
Eena, toon hl] lClch weer onbehoorlIk bad !tJn WIj riljD cr wet op tegen, da,
geliragen, .loor men bf~ lot Btraf ~C dp een lipoo ..... e~ gebouwd wordt van 0&,.....
IllkeDumer op, Wallr JUist een hJk ID de oaar CaJ"JDta, ma&r wir zeggen I.&1;6D

1[l8L lag De dwalu ha&lde het h)k nit dil WIJ eer.st êenclrachtig sanHmw&rkPII
kist, setto het wgllu de munr CD fllDg Eelf voor de lange liJD en d(l~kIlDDen an
in de kist lLggen. Tuen 011 eveu later 66n dere krui liJncn gebouwd wordeD.
dienstbode Dl~t eteo ,voor de gestr!l.fte / Ik ben er zekor van. zoals ml) VI"

kwam zag ze mot schnk de l{6(Iaante teg"l1 goede ..... 1;6"telt vert.eld I" fleword .. n.
do muar, an k1nnk er Uit de killt een gr~ dat ar ook later een spoorweg naar
stem die nep "Als die DIet eten Wil, Ik uJUngton en nnM O'oklep ZII1 g&bouwd
weil" De dIenstbode nel tlauw Toeo men worden, ten ende ook kommnDllmtt+>;<
de dw",ze oude dreigde met de rechter, met andere kolonies te krIjgen
zeicie hl) "lo do gev .• ogem. of ergens Een ander bezw.UlT lS h()(\ komt ,le
aDder., 't ,s me om 't even." spoorweghJD de Bokke ..eld berg Uli.

d.t IS toch gemakkelik gedun Hoe
kamon V.JJ hi) Hex RiVleT ~ ..n Uit'
Of de lIJn zal beta.k>n of nlet, dat komt
nr nJet op a.a.n, daar 15 blJn" geen
spoorwcgliJn die ID ~ eerste J&n!II1 b&-
taalt. Maar Wil moet .. n ZIen dat 0'"
l<\Dd ontwikkeld wordt Hoo ..eet dn,
zenden morgen g,r'On4 ~n DIet 1.
ona dlstnlct. zowal .us In N~
}nod on CnJVlD1:A distrlkten, onbe-
werkt? Eli ledereen. <lie TeI'stand
~ft, za.[ met miJ l:llStemmoD, dat, ...
eT een spoorweg door dIe distrilcteu

ageerde alB loopt, er v~ pl:lnts..n opgewerItt w~
len worden, want dan lrnnnen WI} aJ..
les Tervoeren.

Wa.t betreft onze vertegenwoord>-
ge"', uJ vertegeD'II'OOrd~n rowat n&-
gon dutrikten Twee VLD die dlstnk-
ton stemmen voor een za.a.k eD de all·
dere zeven aan de .andere kant WIJ
kunnen toch nl6t verwacbten, de.t ZJ)
..-oor de zaak In bet belang .....n oe
t wee zullen stemmen? Dos, tk tOOg, aM
'WIj een konferentie "'1Uen hebben. daD
moeten "'l een konferen tie 'Il ebben vaa
onze dislfJkten en laten on... parle-
mentsleden haar dan bl1""ooen en ~
men nll&r de keu:oe der meerderheld
"&n hun kan3tituenten. WIJ doen """
~d door 10 .tweedracht te "ark
te gaan. .li" bewlJ" h.ienr&n ",en 'WIJ.
dat :lan de spoorweg ...erlengmg "8n
Eendekuil nllar Graafw&tler nog Dleta
gedaan is. hoewel bet geld daarvoor
reeds li gestemd_

Nu, mlJllheer editeur, ik hoop, 00'\
dit koTte schrijTen TRn mij .... n h(!t
pu blIek veel goedls £!lI "erwek:keo eD
d"t Wij nu eerst oeD~ r:ulIen wer-
ken ..oor een "erleDgl.I41; v.n Grw-,
ter naar CnJnDla en verder na Va.
RruJosOorp
l biJ .. oorbaat dankend. ..oor ..pos-

m. d_.

PETIWLENE gaa genen.tora ar:e".·.
de goedi:Gopste, meest scbltterende ,.D

1'e.ili~t'4 trerhehttngll en venra.nnlJlg>
....,..rnogtm Vom Dorp. Sbart.chp<!r p.
<'Ál., Loop~tnuI~ G7, KlUpotad, "Vit' U'

62i.

Breederivier-Ashton
Kanaal.

HA WSONVILLE PROTESTEERT

Op Zaterdag. de 'de dezer, werd a.lhler
een ""er iavloedn)ke en wel vertegenwoor
dlgde veTgadenn..1l gehouden

De heer J C S. Deetlafa
voorzitter.

De VOOn.ltter verklaarde In korte be
1I'00rdlOgen liet doel van de vergaderlog
<loor te zeggeD Heren, wil rjjD hier te
zarnen gekomen ten elode te proteatereo
tegen het Breederlvler Aohton Kanaal. dat
het goeveruement eeD balf Imlhoen pond
..tg. zal kOf!ten. Zij hebben het afge.tokeo
door bet hartje 1'&0 GoodlDi en dorple 36
.. oet breed met nog 36 voet ... n elke zIjde
voor de grond, hetwelk bedwdt 108 "o~t
... n onu beltte gekultt ..eerde gronden dill
gebrnikt !ruilen worden al. een nv.er
Neemt nn bijvoorbeeld mijn wijngaard
met een unaal van 108 ..oet breed er door,
en Ik vraag u Wat zal het dan betekeDen'

Onde ..ader Dial d, Toit ep .... k ook een
hart.llik woordJe over de yernlelin, (.
.. erwoestmg welke ..nllt een ~naal op
GoódiDl zon wweeg brengen In het bH'
wnder gedllrende de "lnt~rmaa!ldeD.
want, WIJ zijn altijd bezig plannen te
beralllen b"" ""j knnoen bevnjd worden
nn het reed. oY8rtollige .. atllr. Alle
mmister. en parlement1!leden behoorden
Ultgenod.gd W worden voor een pertlOoo·
hke 1U8pekue, en bil is er bewnet 9au dat
ZIJ znlk een lt&oaal onge80lukt en ge"...,.
hk zullen Terkl .. ren Toor Gondl.ni.

Onder andere "prekers ....as ook de heer
Pieter du TOlt, dIe tutlegde boe de prach
bge welden van de BreederlV16f Vallei, die
graa8veld versoha1I6D UIl dUI zonde bees
ten paarden en k16lDvee, verDletig'd zullen
wo~den door hel ..... ter er af te keren Hl)
zou du! voorstellen _" Dat dete verg .. d",
rI!lg, bestaande uit IDwoners van Goudiui
eli d\1!tnkt, ten eterk:1!te protllllwre tegen
het Breedenvler.A.llhton K .. naal, eo stelt
de heren D! Jordaan, T. C. Both1 J. A.
Stofberg, P. P. Deelltif., P. du 'rOlt eo
voorzitter aan .ls een komitee de nodige
atappen te Demen."

Nadat dit vooretel algelDll"..D .. erd &&D-
genomen bedanltte de voorzitter alleD voor
hun opk~1II8t, eo werd de leer belangrijke
vergaderJng geeloten.

~~~
De heer Merriman te

Oarnarvon.

Bell lk, _,

J
\'~n RhIJnedorp,

f )(m, 19M.
(" S

me. )
A. Newe" geli.~• .,.. te _

Ohristelike Jongelieden
Verenigingen.

BOVJ!:.NI&l.KOJ!: RIVIBR (COLJ18..
BERG).

NotnlR df'f C. J. V .. !P'I!ondea te
Nuawpoort op de 2ilte April 1907 .

De beer Dirk VilJoen 0l"llnde !Det plNMl
Notulen der vorige vergadering werde.

!tele2D, II'-'.gekenrd en ondetteltead.
He.t volp:ende werk werd afgedaan.
1. ProeflChrift, door mej. A. Heeer, pt

.. De draok," jonge. jll1fa. Lettie Y. d.
MenIe eo Hennie VilJoen kriti_rden

2. lete Debat: u Moet een vrou w .tem
recht mJgen of met," de heer C Neter.
woordvoerder, Aide d&t een vra ..... tem
recht krijgen moet en de br. Joh. Mara ..
zelde neea. Na beel wat di@kuMie WaD

legen.prt!ker ra~ l stem.
3. Voorleiallg, door de h8ftr Jolt.. Mar&l"

getiteld li AndEr land toe."
•. 2de Debat. "Wie leefL bet 't geluk

kiget de beeebufde of onbe&chaafde?"
do heer D. Vlljoen, woordV., lIlE!l u de be·
!!Chu.fde" eo mej. A.. M..ral. oppooeerde,
.'lido "de onbeachufde," !Jeide kanten
werden goed beltprolt~n doch tegenspreek
ster 'll'on met 2 .temmen .

[) Beci tatie, door de beer C N eer ge
titeld "De treurende mlnn.ree."

Onl! werk ....aB afgedun eD de volgende
debatten weroan uitl(egeven.

1. W....rooor word' men zalt~, door de
w6rkec of door bet ll(eloof'

2. Wat IS gev .... rli!ter, ongeloof of b'l
geloof?

De voomt.ter bedankte de hroeder e •
zuater Marais VOOr hun gaatvri) onthaal eu
sloot met gebed.

Woenedag nODd, 8 dezar, bleld de het!r
Mernman een toe.pruk voor een talrijlce
vergadcnng te Carnart'oD. Hl] begon lIlot
w zeggen, dat hl} had opgemerkt dat er
verscheidene verbewrtngen til Carnarv01l
wlU'on aangebracht, ....:arv.n de 8poorweiil
wel de voornaamste w.... Over partil
polItiek rou h,j Diet Bprekeo, de Z.A. partl]
kon gednld oefenen ID het \'asw geloof
do.t z'J binnenkort wk",," zon behalen. Er
waren twee redeoen w .... om het volk !lich
Biet gelukkig gevoelde, n.l. de onhOllen
1'eroorr.aa.kt door de proefneming met de
ChJDe""n eo de wanordelike toeeta.nd w&ann
de fin,,-ocuien verkeerden

ZUId Afrika h&d nodig IWveel nijs
blanke IOwooen ala mo~elik was, doch Z
Afrika rou Illet bet laod van de blanke
ZI)n, a.I. de Chmezen er 10 bleven Volgens
.prekers meDlog EOU de vO:Jrspoed eerot
dan voor Z. Mrllra aanbreKen als de
Cbrnezen en meL ben do" gele Idooën "
Uit lbl land weraen verdreven

Bi} een vN~8hjlr1D ( ViUI de de l:$eêrs
MI)aon met dIe van de Raod bleek dar d{l
Jaarllkae gondopbrengst 2~ milJoen bedroeg
eD Dlettegen8ta&nde dit wareD er tallen
V3,n werkelozen alln do RllIld DCUI toe·
stand was rot. De BoorA had ',000 blan.
ken, Waarvan 1,6VO 10 Z. Afrl"" waren
geboreo, ID dienst. Zij werdeu g0e9 be·
handeW, good betaald eo ontvlOgen laar·
IIka a&n wansaen een miljoen p<lnd ster-
1101<' Hetzelfde WQ8 het geval met de
22,000 naturelleo, d,e vooral rut de Tr&ns
kal werden betrokken Doch het ven;chiJ
tu"""n d~ dla.mant cu de gond nujnen was
dit, dat de mll]oenen 10n60 In ZUId Afrllta.,
en DIet In China, werden verteerd.

Wat de financialo mOéihkbeden betrof,
Mwelln pnbhelte al. In mUGlC1pale uken
waa er te veel gel .... nd en bo&wd lemugen
zeer outttge dIDgen wareu, moest men
II""r voorZIchtig daanr.ede w ,",rk g .... o.
R«k~nlDgeD te telreD6n wu gemakkehk,
m .... r moeil.k was het ~ gedioll:ont""rd t.l
krlJ~eD .

One protektIe swlael cocmde sprekeT on·
bebolpen eo d .. nde slechta om de kOlilen
vaD levensood"rhond w verhogen, teN'ljl
hIJ als OIlJn nlE!DlDg .,Iwprak dat de TOOr
kenr slecbls Engelse fsbnkaDbm bavoor
deelde, IDstade van de ve.rbrudtertl.

Hll drong er biJ ziJn toehoorde ... op aan
om !!aIDeo te werken en boopte dat de
wol verkoplDgea even al_ voorbe<>n wadsn
plaab! VIC;:len. Ook VJ'eosde bIJ dat tie
kooplieden "aD hel land te w.liDlg letten
op de voort~ngselell van het land. Ten
slotte roeide spre!ter dat onderwl)s een der
meeat nodIge aken WI\II vooral Indnstrielll
opvoedlog voor arme blaolren, zonder dat
daarbiJ de ver..ntwoord ..hkheid Dit 't oog
moest "erloren worden, welke op ben
ochoudeMl rust:t. met betrekking tot de
naturellen, die verstandige leiding behoef·
den om Z~tot n\lttige bn:rgera op w brengen.

De Johannesburgse
aandelen-markt.

J MARAIS,
Sekretan.

clJ pher Iral,
30 A.pril 1907

Johannesburg, 8M i, (R) -I)<; nurkl
opende !lau w. De volgende .... "otlen 1I'er-,f\.
den verharuleld ,- \)

JL ••
Verkoplugen-

Africa.n FarlnO
Bushvelds
Freehold!
Mllln Reefs
RandfQlltelDI
Sltnloor E..sto
V()()'fgpot:d.

Kopen!
JUpll.en
Kmght Conlr4!J1
Kliptonteme
LI)denbllrgB
Laces ..•
Rietfoutein
Orallgell '"
Roberta Victors
Sa.Iliea ..
Trannaa.t Gold.
Torf Illimot
WLt Deepa

'I 11 3
o ! I
o 1 7
o 13 0
I Il 3
(I 14 3
I 15 3

o 13 3
J 5 !
o 6 0
o 8 0
• 15 t
2 , 6
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li 0 I)
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~D brief 'ftII cJe
$trifi. 8pjfAlf,61doa ltb.ibt.,
a. .. Il£. firmt ~lI.d_
u.t._~~

~~ -. ct.t
-..ren geworden IJl oat.

..oohttg ~ Hiertegeu dient
S"~

MA1B~
ne h&ndielakl)lllAI8NnJl _dt 011& bet

volgende ~ VUl de fipu Campbell
en Pbillip, LondeD De QlaJ'kt 18 de..
week kradhtiger teJl&enNge van een sc-
de ...erbruib aanvraag &Il betere to.
st.a.Dden ID Álilel'ika. De statlll1de&e po-
IJllllelA ten gJ!nste van de bDctder &uo-
pa IJl laat ID<ft het ..-ene.nden harer pro-
duktee en de "I:Iom"eelheidond6r~ naM
dit land en hot 'VMt6Iand IS werkelik
r.eer ~rIng en ml ten <¥,chte ... n de
U Knauweliks voor twee _ken aan de
t.ehoefte voldoen De g6lD&kkeliker
tn ~l7sn ,. geheel to dll.nk~
goeo:U:oper Amerikaan se aanb>edingen

Weerrapporten Rusland, slecht voor
het sruz.oen, wmterachtig, schade -...r
oorualct aan de z'lrnkke planten ID het
zw

Roumaniê Regens ooletten het oat-
kiemen 10 do I.,.n~oon klachten OV6r
de "10 tel'oogst

Bulgll1'lJe Lenteooa-.t ~ a<bterlik
W lIJ tel'OO',?>tzeer good

Europees TurkI}" PrachtIge regeDs
g"",oJlan

ArgentlD,e Ploegen w<Jerdt begunstIgd
door goed -wader

All EN & HA NBUR y'S

Telegrammen VOETBAL.
Gmharn,.,o>li n, io Mei -Het Hami!

OOn rugby v<r<'tbal span versloeg een
.erelugd 6}-.11 ...an GraJ:Jalmstown glS-
teren met 17 punten tegen dne 'fen
gevolge \110 een onp;cnil, <lat biJ het
beglll VIUI bet spel aan Herry over
In'lIJlI, moost het Gruho.mstow n span
bijna da lIebele tl)d met slecbt" 14 man
apelen Het SajntH .p"D toonde ge-
brok uo u ""n""u1lftll'klOg

Londen, 9 MA'l -Een.-r IDdruk
_ltkeJld9 plechtigheid vond heden
pI_t m Z 11'. geheime ffUIId op Buo-
bnghUl pa.l<llS

iDr JamfflOn sir Ward, c:k heel' MOOT
en ge_Daal Botha namen d.. benoolIlJng
tot lid 'I"IUl die raad lWlJ1 De heer Des-
kin -S"rde echter de benoomIDg op
gro n d ora,n beginsel..

CHINEZEN L\NllIDDERS ItIJ GR"!'
BOTHA

I
~_~.8K~-W~

morgen vr~ ontl!tond brand ID de
ZOndo....11jImWlbriek vaa de beer A.ndenlOn,

nabiJ Bloemfontein Twee afdelingen
brandden geheel ..f, doch de machi.Be-
ne, ketels en m~Jflen ."n'leu door
de krachtIge poglngen der brandweer
gered De bralldweermannen lapo
I..ng Uit op de zolde..,. der Aangrom-
zende kame..,. om li awr te p;e.en Zil
m_ten tengevolge van tie verstik
!tende rook telkellA M~lost, wordeo
Het runk optreden der bl'..nd...oor
voorkwo.nI 41..t de vllllnm'>D ",ch nur
de o..o.ngrenunde geboD.en verspreid
den De sohsde wordt geilChnt op
vel'llCbe1dene honderde ponden

PER

[All ..._... ... k.'Il" ..... --.............................---." .....,.' ........--,....... .............. ~..., ....
.,.. ......... ..:..oi L ·]

Rapport van de haadele-
komnussans.

DB_'~-""-twa... ca 1áJl__ .....
n.. op t. 't'08deIl il'" V OeCW, ..
dikt ~ bil IJl poet ~He ~
~OrPIleD
:0. A.lleabarya "Ben.in V OeOI ....

No. 1. No. t en No 8 ---+-e.;Q-diJeIl • ----
le l!.r.Uonool T oediIlgamill.iIaJ. TGIl
K.lnd.e~ gelllhtki 'f'O!Ir dJ Uw.-
liD utYl1blillg TU het kind.
~ •...- ...u

~enburgs &ads

OVERZEES.
I ~ I\. )[l):-<IALIt KONl'EllENtlB

I<: '" d •.l~p\:)~ RACHTEN KWESTIE O\{ Dt. ntEIN TE DOEN
, I RO:-lGE1 ..FKKF:N nE Wml.jK~'KJNG SGEllJNT

ZIOH NIEn' VERDER
{lIT'! P;BREIDEN Bet oroIgeod ..lgemeeD ra,pport ID

verb&nd met dê ZUid AfTi:baolMl haadel
op de Europese markten, 18 samenge-
steld rut benehten, per laatste mlul \"lUl
tI.. hoor ChlllppLDI ontvangen, eo wordt
VOOT algemene 1D(()l'IIIAtle gepn bltceerd
ALGEMENE VRUCHTENZE:..'WING

PER "CARISBlWOK 0A-8TLE"
DI t schip bracht 2081 kisten vrueh

ten, en \VN 1079 k:U>ten druiven 181
uI. peren, 100 id druiven en 1 lriaten
pijnappels (!'Je rapport omtrent p'Jn
Appel.) VAnwege de germp: koelkamer
akkomod.,tle moesten enJge ,..endingen
vruchten achterbllJV"n eli ""rden per
tU""AnstoolO boot Annad:a.le Castle" ver
ronden Dit IS te betreuren duar de
VTuchten tengevolge vnn de7..e vertra
J;log slechter ",orden, de tIJd nn Bao
koMst nIet !lek"T 15 en """ am niet zo
Véel vus op de markt bebben Deve~.enders dl0nen met bet oog op d.. pR.OL'li'ZhlI\DING '\'PPEL~
beperkte koeika.meTruunte V8III elk sohlp AVONDt\.LE. C ~STl.E'
rich te overtu'gen of hun wndmg !tan De hnndelakomllllSSlU"1.8 "'.ipporteert,
wordeo <Yp!!enoID(>n,..horens de TJ'tlch d>.t hIJ deze ""niling biJ a.:wkamtit 1Dde
ten te plukken koe1ka.moT gemspckteerd heeft ca de

E<-n gP<leelte vnn deu zend:ing werd tempera.tuur ap ongeveer 39 graden be-
ap de Covent 0"1'0'0 markt publiek ,ond, t goon bavredigend IS te n~
verkocht en behaalde de volgeonde PflJ- Dew r.endlDg bestond mt 52 kis
mn R0I81n BInne drUJven 20 Ib kIS ten, door verschillende perwneu v~r
ten ~e1UJddeld lOs 6d per kist RalSJn ronden ZIJ werden te Covent Garden
Bla nc drun en 10 lb )ri.ten gemiddeld verkocht nadat elk merk 'liD ~e voren
5s 3d per k .. t Do drtllvsn door pn gemspekteerd ,,:lOS door deskundigen
va.t" h uHi<4aren vur koch t behanJdeu Et>n ,.ollooJg rapport ..a.1 pol V'Olgende
~oor Throo.rossll. dru ven van II tot Jh mail volgen De firma Gare, .. ell Jaoobll
>oor kisten van 8 tot 10 Ih en de voornl1l.ll1ste groothandelaren ln sp
RIllS n BInne vnn 5. 3d tot 7. p<len ruilen de zending TaJJ de band
j)('r kist VIn JO Ih zetteu en """ verslag lutbrengen AI d ..

WInter 'el .. peren heh=L:lPn on!!("- ,ruchten kwamen ln goode Westland
"'....r Gs nd per k"t vnn 20 Ih. D.nr aan
d ..7R r.enOIn!! klem" n,.1iI. werd ii"R ~POedJ~
V In d. lHno ~""et De Rarb.vOfi"" dr1ll
vl n h<>haaldf'n Hl vp]~ i!"'" ll..n het"",
)fQ:7.Rl1 dan de R8lJ'lln Blanc 80mm l!~
,er7..endo.~ sn Jden d~ tr()ftSf"n en lu wn
Id" n rokJ'" t<lt ....n lenv:te ,an d"e oensdag werd 10 Parkers Gebauwen
<llllm er "-'U, nIt """Ft een beter ge een vergadeflag gehouden vun de Kaap-
,cht "n men zegt dat de drUIven.... 8<3 \ rucbten Uitvoerders A,soc,otlC 00

door ,n ]"'U>Tf I,ond tie bhJven De der presldlllm "Hl de hre.r Micklem
oonkere klf'1IT der lhrbar08sa el' Hor n .. beer H E V plck,tone JUlst mt
ol ta!!" drm ..en "<YTdt zeal' bc>wonderd Enp;ela.nd tC.J·lIg!1;ekeerd .prak de ver

\r:RZENDBl(. PF.R ~VON f) \LE IIl;lulenng we BIJ was !roft na z'Jn aan
CASTLE' komst JD Eng..tn,ul rwar do Ver Staten

'tipt dit R' hip klllaml>D ongeveer 200 gegaan om een onderwek In te .tellen
kIStRn drOlVcn en p<'ren na.n welke met I om,bt ID(>U geloofde dnt er lets ...er
per Carlsbrook Ca.tle ",ormoden kon \ k('erd. \laB tO "ew ): ork. HE't wa' hem
d"l1 wOTden Ze kwamen In ze"r goede gebl k..n dat er een absolnut n euwe
konri Lle ... o boe wel •..e een be<!'tJP nl rege>!ng nodIg" 1\.5 Gednrend .. upt lna.t-
per leken d.an die per Ca.nsbrook ste ""17.<>en \las er ",e,nlg bel.ll!beld In
enstIe' a.an!!,eJrom~n rndlen de tU588D \ Am"nka gP<laan BIJ haalt]" Mn wat
.Wombaten Diet later aaJlkomen dan g.,.]n<J.n W lS met hatlekking tot het
nond. r<lagavond ,bn IS er goon he- vp,..chep<'n naar Ame! 1kA, en •..£>I le dat
~,.. fir te-gen het veT7,pnden mnt d,e bo Ide boor Hudson r(>~tingen bad getrof
tRn doeh nis het .dup ""rst op VriJ fml met de \menl""""i\e hoten OlD een
'U\.~ IUInkomt da.n JR eT geen !Jjd om zo> \ halfuur te S<>uthJ!mptón t.e wachl.en om
op d,,, dag op de ma.rkt te plaatsen (>n \ de rorscheplo~ mogehk t", makl'n doob
ZntHd"" ,~en .I<,<"hteo"jl: om te veT de Kaaps<' maIl Invun nIet voor de avood
kOp<'n ter.. op MnJlncl"iZ:d.> !lrote we ID Het a.an~tru.1Dde,Plr,oen zo I de Wblte
k.. l k'" "pndJn~en ""nkomt>n De drm IStar liJn n UlT South!Ullpton (}V('rge-
H' Il p<'r \ von,lal~ Cfl.8tle I n..'I.n4tehrncht plaat ..t worden en dan zonden OD he-
l",hnald .. n op I.. Covent Garden markt pel"kte hoeveelhe<l('n nOUT 'ila", York
(200 klst"n ROiSlll Binne ('0 &.rbarn. k:Ilnllen ver<f.'heept w<J.rden Hij ""'""") ,.n Ilo t(lt 13s per Inst van 10 'an mrning dat er ""n pote toekorruot
lh voor Ka"'p"e .,.nchten 10 Amerlkll was,

Onder.taanrl .. IS e<'n kopI" van 91'0 behaJve loor d.) peren Voor rover bl]
""hrlFen god Iu><vd 19 ~pnl ontvan had kunnl'n nogaan bestond er geen
!!' n ''Illl de b"N C'hlllpplDJ hnndelend kl."ht over de ven:lehDjZ l-:sn TT1lC....ten
O?or pIjnappels III F.ngel"nd Ov"r h<>t alg<>IDoon warlln

Per Caflshrook ~tle ontNnngen de prlJ""n hoger en <le 1'Tuchten waran
""n 1",ndllll; p'Jnn.pp<'l- IJ t I\pt Ra.thnf1" meer van da •..e1!de ""Iltelt doch voor
rb.tnkt SJ Dloe!!t Ar voor RO!Ol'gd W'Orden dAt

I lt h,.t "nri, IT.n<'khl....k ,lat d.. P')1l de <'CI"!'t. beundJngen VII.D h",t wen
ap»"IR welke III dnn droog:tT"" vI'rn,kt ,n ~ kondItie ....nk-tvum..n

In •.PeT ~~ kond tl(, Mnk""" Sf.rekende ver het !!oe~eTnpm ...nt,
m,." stemp"l _de de heer Pickstonp dat

Z,) Wllr .. n !!..",Q vprpakt <>n dit met Vl'" IWlUlrde had en 1.0 nhl) '1 ..
hiPT "n do", l!~ht gpkn<,u<tl ..or kiAten I'".1&nd<>orp;a3.l110nd"r "tem
,..-" Lr op 1< ko nt ".,drnlct waTpn Ill' p"1
lOr rd,," Dp1.e mO<'lhkhPld 1J,1I "")Tiro- '\.dAt cl .. h_r Pidr!ltone g.....lDdl~d
mpn kunnen "o ..den door w~1I1<111:t" h".! onLspon ..,ch mn oDs::tmenru.ngena"
ht>hnn Iplmg PU dOOThpt I!r.., bPtt>r OT' eh.kus.,e over ,i<> door hem beo<prokpn
dp \Tucht .. n u' pl"a~ TI v(,<Ir d. k"tel punten <,n te" ~Iotu "'1'Tt! .... n mobe vnn
\<,oroen t.()('<!eSpIJkprd .:Junk Mlle .. om,'n relGr a... ,I,,,,r },pm

f)p '"Tll( hL.." \ I rpakt 10 .Ip harM'" g<><l:w .. momt<>
"",.oort",n v"nnengd mf't hanl1.nllbla VI'rdA-r werd bo>loten om """ ....so.
l",,,n kwam"n ,n .h" hte kondlt, .. R.aJl (',aup op te rwh!;<-n mdlen nod,!! op pea
\ I" k <ten b"mUpl1 slecht. van r, tot br,..]" .... hnolr. wdat pla.nnen ann de .....
10 p<'fC"nt gewort" IT"~ht,,,n pn p'Jn "ennp: konden voorp:ele,:rd 1I<0rden D"
ap"d< I11nt "li mlDPI bodpkt op deT'" heren Pu:.kot<lnt' M1(~klem D'f.'ev
"JFR n.,hDort mpn , I m m .. r m..er til Meyer en cl" ....k:nltarI8 zoud ..n over de
lPrpnkken Ook wllTPn enl!!e k .. ten nat kwestie beuaffend .. de konstltntlB voor
I!('~o..dpn Mn boord ,....n h..t schIp In d<- asSOCtatl" bf.r""d...,J.gen
Olen PiJ "pp"l. np het dpk v"rv""rd Nn. besprekmg Mln enlgp ,_,ken werd
worden dl"nl'n ... to<-h o""rdekt t.P d. V"'1?l'ldetmg gesloten
wor Ipn ooch Ik :>eht bpt he!;<-r dat ""
fliPt "1' h"t dek Jl.'<'l'lnn,t,"t "o"l"n d.1.....r
r", tI' v",,1 onderheV'l!! ZI)D .... 0 tl'mper:.-
til l",,\VlSIio::.Altngt"D De eerste zendlnlZpn
hl TV k"'"'Il"'0n """vroren Mn tN"w1JI d"
hpt, t ...mp"rnlllur de .,.uehtA.n te ,poedi!!
do"t rill' w<rd"n

Tt r Informa.t..IA mn vflof''1..endt'rA <11f\np
1'\ nc klwn kunn,,,, kielDer !!f'-

maakt worden n ot'"eri"('n~nl1nf'" nlf t
d" c;T()otte der PIJnapp<'l. H~n"'''l'ILn 'I'OT }EVfXDH,r BE

(b) 7", ktln"(,1 ~oper gew,lt.3kt nRIJVIGE KINDSCHETD
"ord"n d lt iS ru IC<'n ,a n b tt.Pn(e) H"t "n t n,dljl ... mf't ,lr3ad tR ~ ~ '\r KRACBTIGF SPTEH~~ GE
.... binden In,hen M...,.,dP spIJkl'r' f!." I\rZJ!'-iG Gl',VONDEN IN

bru kt wOT,lPn
(d) 7~er dunne en drOjl;o verpakking

behoort ilehnllkt te wordl'n I'n
.,."chten moptpn 10 g""lIed P"plef Ilf

vet l",p,er "",Wikkplo .. orden
(,,) BIJ h<'l. ai nlJd.. n d..r VT,,,,hten

m~L mpr on~' PeT cen dUim st.Png;pl
"m.,n bt< n I'n Mr!! moe't !l:O"lragpn wor
,lpn dat de k.roon niet be1;chadi gd
" oNlt

(f) I» \'Ttlrht<>n clPnpn nr!!""n~n te
wor ]"n als ,,e < p het punt mln om riJP
te wanlpJ1 en dan nH"t verder a..'l. ete
7,on af '""'It"n hlootjl:eRu>ld te ~lJn

(I[ ()p 1('<]Pro kJSt mo<>t duLd,,1 Jr ver
m"ld .1.alln h"t ,,",,1.01 pl}noppel. oot ....
Ix .. t pn mpt de wooroen 'f{,ghly
PPr ,ha bie 1 '" no Book"

n,) np Hllrhton behorpn
lit J.,!fVJ'.P1cht pn dl': ,::tTootRtpn
7"Jmd(-'ll LP W'ordf"n tRrwl}1
<ch. rl' 11]»!"I<'t mo..t wnrd"n or ze ..,m-
rppil ...... 11 klp,n" kn ..UZlng hebbf.n III
dien nl nn", voo..ehrlften ID arht g&-
nomen "orden " eT nIet de minste rp-
,lPn ..,."Mom <lo " ..mhten 01.. 1, ,n vol
mnl.kt i!O<.'(V toMtnJlrl ,;uilen ,"nkom"n

nl II1111rl". komml.AAlLfl8 n,!,portf>Prt

ebt ,lp1,e p'Jnappel' per Gm.brook
Cactl" ontvangen vnn 4 tot Ild peT
.tllV ("hoIOSllh') hehaald~n nlf... pjk"
In d.. brief "nn rl.. flTtJlI\ RiUlfIf Bro .. n
In Dunn vprm,.ld worrlen 1II"Ilr""dp!I;e-

i!'ie n",t "I' t RCh~p1(0worden wn-
ren ,",,, ",tj1:.....ocht te "lU bebaaldPn
il" !'",te Vlln dM,o pllnnppel8 van 4 tot
Ild ppr Rtok DI' nnd ..",n konden ""·t.
opbreng!'n ho..w,,1 ,.A 't ",,]fde merk
tlro<>l!;en TJ1Anlit blIjkt do.t de VTtlch
tRn v.odOI1lll; n.rvakt <h"n"n te II':1)n da.t
... ,0 J!""o .. kor>oltJe d" markt kannen
hNOIk. 11 Op iI,e mllJHer alleen kunnen
dA ,-rurhto>n ~oed" PTlJ''''n behalen en
Pen naAm '\IPTWPTVen ln ff()JJIml~e ~

,1l1NI hml d.. h.- Ch"'W'llI df' VAr

kO(1) rn n rotte vruchten te .toppen BI}
h,,~ft bprlr'lt nntvnnlZl'n ,..,.n een p<'?'-
<oon dIP V_ 'I'l'l ervanng V8n d.,
p'Jna.p)1l'lhondel h""ft ,lat Ill] 6('n mArkt
voor 1000 k,.WD p<!'r ",eek lmJ1 VInden
roer KMp"" pIJnapP"l" en da.t dn", hoe
,""'h ....,1 .......T1 ,""I!!'MId JAAT nOIl;ZOll v{Or
lIl"oot Inlllnen w~den"t (lP k<>Il'!, vnn 00 bne( vnn do fiT
mn RIll"" nl'()" n pn l)11nn Covent
G,rrlen hllJkt n"t ....n t: moliK lIl"oot
a.nnl.J pl)nap'p"lc "'Trot Lqnkwsmen <,n
...~ .... <:Jt1l'.'n mOestRn word .." De "ve-
TI!!p waren llItmunte.od en bf.ha.&Iden
V"-Il 4 UIt 5 "n ll,l ver .tuk nl' ~r
('n ,maak <1...,. npp"l. lO""" 11Itstekend ter
IVljl ook h~t voorkom~l1 d..r vrueb~n
ditm;1AJ zeer goetl "''''' Indl"o de ver
,-"nd ..r, zulkp ()f nO\! bf.t", ... ..-ruchten
1.N11f n 1~ pr ~n toMtOtJl~t ,,"OOTOC" ban
d<4 In ,leT'" ~nl<"l,ten De verpakking
waS veel heWr, doch de kisten ZIJn te

Lifrve ninde, ala dil! wrkte
Die hul Influenu heet

1al IIOm. in die n~k mat!' pakk.
En lul TA" die pt)n la&t swe~

:r.toot me "BelLte, Stuu dali daad'lil:
Ow die 1"P8rtnJ1 t -lT ..,,!)

v.' He r W"odo ...'" lQI"'''''Tlpuecllg
op 1,,1 t.....,ue &al la\ !oap

u ieo 9 Mei -De 1;~loOlale konferoD
•• \ ak ~18t"'''' de retlOlntlell. betreffen
I k ~ p.a •.rd'Jvu.rt en de zeevrachten
I t Ioor AU81rahe eo Je K .... p

Uon<WD Il "of", F",,, deputatie be
•taand.. mt lord Rarrl' Sir
W..mhpr d" heer Seomllon en aDdere
Ranril e ,,)pr.<. maak te ~Ister .. n hnar op
wachtlIJf' blJ g<>n"rnAl Botha ID het h.}-
tel Q.e,l ..n oo..prak de Rand arbeids-
j,.,....,tle.

GeD"raaJ Both" bev ..sbigd. In een ge-
rustl!tellend &IltW'OOrd met nadruk dat
geeo Ch,n_n tel'11ggezoDden wuden
word"n tot CJ door degollk" werkhe<l~n
r<ouden I<IJn ...e ......sngen

De genen&l verkl" .. rde dat b ij e-n
DJn regering III volle .vmpath", wnre n
met de miJDlodustrll~ en dat LIJ erna.'\T
""",den streveD de toevoer vnn naturel
lsn te TOrmeerderen

HIJ wees CT met nadruk op ol lt hIJ ~t>-

durende de elekti"" verr.ek "d had ri t
dP pollt'ek der r<:lj!.'OTlnp:wn.' ""pa.tn

vN'V ..ng'mg •

WOT! ..... e.r 9 Met.-Twee JOo...re
mu I '" 1hom pson .geheten mj [I ter
strufzlttl ~ "Oerw~U op verrnoecJen
n II "I' il" rruls uahlJ Tweefontc n

J.; lf J.; I te ""hh< II met het. dool om da
'" II L< [oen ,orol1jl;elukk ..n &n
f.I, "I'b.nu. v sn de ilJn outdekte de
klipj> II n )!; blJtljd~ daar de troi n lO

He t

J<>h"l1l1~hu~ 9 Mei -De werk.to.-
k ng hier schijnt ...eb nIet verder tut
te hr ...den en Tan de D>lJOOD ln bet
i><>rlcbt v.... n b'l"terMond j.'\'lnocmd
beeft "rh 1111oe0 de "an RIJD mlJ,I1 hj
dl' st .. kers aangesloten op de Gel
dl nhu is Doep besloten de mlJnwerksTs,
I IptU\~en8taJLnde de kmC1h>tlge pourn
J!;" n om he n over te halen lDAt 7~ toO-
~e[l 26 "temmen om n et te "t.aken Dtt
r.al llldo<>d uitoefen .. n op oe rmjno 1,

do ,,!Steren moeil ik tot een beHIl<Blng
kon len komon Op Jo Orown Deep
e Forrelr, Doop hehben ril' ID ,n Ipn

cvell\~<.>nsbeBlot.en 1Iiet te 8tf&.kan
o u~te.ravond wf'rd N"on monster TC r

~IPT"jI: le O"nl1lston geh" Iden r r
,er I ,hl..r t<lt II ets besloten ~Il de
u>f.\<.;pru.){p,n W lren gematigd van t ')
Do vf!rtegen "oorLl''igflrs der mlJIl\\rlr

k",.,. V't'rkl""rde" 'lStoo..loten te "ln
bet d"" ,narh.iooo h<'l!;'nS"1 n et 10.0

PietermMltr.burg, 8 MeJ -De ....al<
'e~pn de vIJf European ..n (t e be8ehnl-
(iI~d stonden de k .. ffer M tonga te
h,.bbcn m,>;113I1d"ld "erd hed.m op-
nU'II" door het kTlm, eie hoF !!eho<>rd
Hnmpl rey Morg n eon cla lw,rh II
d gden le!.",]e ~et ligen'" uf en ontken
de dllt er ID Z Jn te).'en .. oordlghelo eel
Jillnl ndlllp: haJ plant" gevou den of
dat bIJ lets omtrent epn lanr ,nd ng
",t-It Tl df'n~ zIJn be~A)6k aan h('lJt
hll. Mil de h..... Dem ["'(pr !(d,eu rde
er r et.c; b n ~lldors De June ver
kla.arde n et YA"VCll wgen t \ ee ",te-n
InPli 1" be.rh lid J;dl'n on,,"iJ Id!,(

deu. ontslagl:Hl \\ e-rJcfl

ZONDAG, 2 MET, 1907
Grote Kerk. - 8 'Morgena 10.30 Of.

,Bolland.) d. A Ste)tler 50 ft IL&mld-
dage 4...15 urt (J:iollao'lo eerw I\. Dreyer
"" a .,ord. r UT1I (Eogels) ds J P ...~
Heerden

ZODd.gecbooi 3 uur
Zeepont - a Morgem 10 ~ ur. (Hol-

laodij) on '"' ..ond. 7 nr. (Engel.!) d••
r X lh>ome. '

Papendorp - ft Morp:one 10.30 are,
eo @ a,onds 'I ure, ds Z J do Beer

MIU.laod -. MorgeD" 1030 are, lID "
avond.7 ure, Jr Haarhoff

Bannvel1ltra&t KlLpel- @ Morgenl 1&80
are, ""rw A Dreyer en • avond. 'I oft
ds. A St~) tier •

Rogge BUI - 8 Morgen. 10 IIn,
tn • avond. 7 are, oerw J Knoool

Observatory - 8 MorgeD!! 1030 u.re
nil 8 alonds 7 nrll, ds G J du Plt!ll8lB

Bidstond elke li. ,0Ijd Uil.taande week
ID .je COfSIMorte k ..WOf Grote Ker!t te
730 ure

De Nlonwe Kere BrllOlltr""t -', Kor-
gellil 1030 Ul'O en a &vond' 7 JUe, d ..
D. J lo R ll.L.rcha.nd

Ned Gef Kerk, Bo,tcnluwtstra.&t zaal.-
(KOgelE8 OJ8IU1ten). 8 morge.n! 10 30 V
eo '. ""ooda 7 ure, d" R W F..rqohar

N B -Bid.tand elke W <H>ruodag .... 01:<6
!~ 8 ure AlIeD ZIJD welkom, plaateen nl
&0 van boek 0 voo=.an

Ned Ger Kerk, Dno Auk r B&&i.-'.
Morgens 10 30 ure (Hollands), 00 •• von.!.
'I nre (Engel.), da N J Brummer

Zo~dag8l)bool 3 uur
!::lt 8tOVhecs - 8 Morgen. 10 are, e

... ond. 630 nre, d. M.. C Botha..
Z A Gesticht, LangetraaL~. Mor~w"

10..00 ure, eo • avond. 630 ure eerY
Pepier •

Mowbray • Morgen> 10 30 ore, de
h r PIlOU en @ avoodll 7 ure, de heer
Laubscher

RoDdebo;!ch - B Morgenl 10.30 "t.
(EoU"Dn.) (!Jl ,a,"ond. 630 are (Engel.),
dA L M KrIel

Zondag ~ool 3 nre.
Wllnh,,'1I' - 8 M.or,:r"ol 10..30 ore (Bol

I D(l.)l "Il • ",oo~ 6 30 lire (Enge!.U, dt.
G <18 Bru')11
ZoDd"{,rscbool 3 ure

" ~ .t.r~lt ese ,etIl)11I1le .l",kte tot he
~ "nl( der rte«b"trefl"nd. 10 1902 ge

ol tor 10 resoln re E~Q v Ti"le-re resolutie
t t .trtlkl<lDg rial de 1l)Iu!regenog ver
" rde le Do<hge .tappen te nemen
I er .. dOlug van sodanige handel.

n w.ll<e ."rbL'Udereo, dat voor
v lf j~o ~.d..eDd uo Bnl.ee goede
nIllIto .. scbepen vervoerd wor

BET HAMILTON PARK

Bloemlontein, 8 MeI -SI1' Hamiltou
Goold Adamti opende hoden het Hamil
ton pa.rk Het perk maakt een deel
uit nn het schema un de ~tadsrfUt<1
voor het aanleaeen .<ln porken eli het
annmoedigen .... n boomplo.ntmg III de
stad Een schlttpreud gl'\1,el.ohn.p was
hl) de opening tegenwourrbg Het
p....rlc IS pr""htlg Lan!1;elegd

..
~ F." '~I :1.I:HJI\~ '\ Il \Vt:TS AGE..'iT
lFH "rt ~FZII'1'I'\O \F'..RWI:ZP' ...'

H \Iol - T'hon ""

Schnjf om P.mfletten 811 m.o .....
tinnetJe &&II

NATAL,
ON9CHlJLDIG \ERKl ..A.....RD

•
>(Jt

\;
< r

I..

, .
..
~r

Londen 9 MOl De bu.-gom""",ter ru.
I'lce-hurgemeest<>r en d" .taol.klerk va"
Ma.nchester ZlJn naAr T",nneu .. e?trok
!ren WMT &lj het "rebuTl(~hap leT
.tad ManebesteT In het hotRl C""il
I«mden aan !l.lr W lfnd L." r ...
h""r Dooklo en .IJ' h.m""on

(!.FRIK ) BEPERKT,
Kasteel Straat 38,

K..A..APST A.D,en de heer

DE KERK.S0HA_......MTELOZF. pOOr;(l nER
TORY El GF:RHITlSEF.'HD

PREEKBEURTD

j. I" s(''lll' RP IltllKFTI

KAAPSE VRUCHTEN

n\

M 1'1t111 r~ Il M"" Hpt Tcrhoo'
eromdel fJ~ van de kaFFer Mtol .;n
di nH du"rop ~S\olgde VTIJlt1I,n~

:lO" el 11~ \r Jspr.ak v lO y'lJTl a.n rlf i 1
d~r, heHrt dl' 'I' m"" of 'nt.,,) In
lp 1 n~ "("~ .. , en tot N n 'chf'rp artlk"l
,\IUtl' n het bl",l loor 00 ,r.dlfiffin~
,a I het Jlmo-'U 1... 1 plo' bl) :wk. I
\\ (UH F.llropeanCI em r-pk1tmrden bp.
trokken Z Jl H. torI ket nJst op
d .. n It!el"""h" d.lI hPt praten 0\1 l'

~"l Jk recbt on ler ,le he.t""n.le on
st wrl ~heden Het t."""brlJft het l'e
I rI" go, ti als oon brntal .. Il rkrn ..htll1~
\nn h,.t rroht • n als hot hoog<t ..dun
del k( f'n olla.nnge-nam(\ voonal dl) lf'
Tf'\ h~~t~h fl'denls dE\T kolonie "n:1r
loor eeD w'p<'n n de handen ",ordt !l:~
n~\( l ,ar df' o);AI\'-d Jnl k
meni ke V1J"mlen VRO ~Ilrol

I.

l
)

fWR ThI<.H A'""E" \ bHD1"L(,.D
nOOR Fl ~ PIR IRlET OF FF:"

ZIF.KTE

\ J
I I ( I lJi JlI' f I) \ ...1Il ~Tl I

"1' 11'1 p."

Mei lIt Krnnt~kop Pil

ut \ Qr~("hAl'(lf'no strekE'ln vn li Zat 10('
lal lt ,ordt D,,,,oht dat nc .pr nk
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,,-nlF"" MEISJF. DE KOCK EN LOW

15 MSI -' Land Ri.,er dIstrIkt L&ingII-
blLr~, vlII!tgoed levende have en 1_
goederen

A G Il TEunE8
16 Mel -Plnllt~ 'P('(>soele RIVler, dilltnat

Robertsoo, vastgoed leycode ban -
lOI<I!e goederen

CELLIERS &; LOUWD. ""&rde \tt<n Dr WJlllims Pink
p IL~ lt unuw Zlf'lkwn lS treHenu F:P-
hl"kpn III dp K.'n.... ng ,an ""n Jonge
Itng te Blltterworth K K dl" 1...xI aan
St 'llls D,uls H..t 'n1l1<g<>l'11I \SIn
d..n ""cr G 1 lblthew ",n I\,.lbe
konde I ....r 'II hel dlstTlkt 'Uti Butt ...
worth K h ondervond h .... lwat mOt'lta
• n ""gst Jllle h..t Jong><tl kInd Fit
, tliS Dnn> ontwikkeld .. "lJ Fllu .... .,n
kr ....g "ein ,,,,ddal,,,, werden hpproofd
elo, h ,,",to; h:""t~ toloat Dr William.
Pml< P,U. hPproefd ",orden De heer
\1 ttthf'"'IX"ij 7Mule Mll t>-Pn .p.n'1( \Tf r

\ Ier J .. ron gelodPn ,.Nd Hl I)T! zoon
, ..k aan Ht ",t,," f)all' en FlulH,~n
1~ nUll ht'm naar d()kt::\r~ p11 prOb(ttoPTdg
, It 11lIdd"l .. n 7... nd"" le "lf, nllAr rl~
\ Qf 'ugde SWell d,~ 11 hiJ II' r I 11"(
bet.. ! \\ IJ h ..ddon no<'!(' r nr WH
II ,m,' PIT kP,ll. It"hrlllkt ""'I go«1 " ...
v II( I.. Nil nndpr f!;'fVnl I n Ik be>;loot
zo op miUII te beprOfvcn "",Int VIN

hot t t'"ls ~p..ornlk1 1 aren Wil'" r NH)
be.IJ.to "r'lndermg t",n w,.,ie ..n I",
hnl~p volh Ird n WIJ m"t .Ie I)lU, Jl Tn
twnt Illl\.flndoo ll)d "' .... hIJ h.."teld F.r
I' ".-ne h~rh ll1ng nLII Ol' kw lal JI;(T

'fP.9Jtt
Z. nnwv.lrktRn g~!&Jk St VltnH DunR

~n , .. rlnIlHnIDi! rl,won onoN vnor Dr
\\ dhl1mh Pink 1',11. WPIl.. n< hunne
tflnl"chc IIlh" rkw!! op d. , .....0 I",,,n
Tcy 11)k.r t Jd vnrm ..." ZIJ 'N' h hl".d
en J.;4':neu Il "tikt: k" n.l••" dIA hllnnta-'1
1l0r'prol'ó); hehbc>n 1TI ,...,1 ,n' old",," I..
blo...1 tOi'''O< r ~ I h<>ot.a~" on h, tw, t
banr N-wl)" dnt nJ In dl" ,1""len •• 11

ZlIld \Inka ~"""."'" hd,Ot>n 1ll000(!ar
mood" [ndlg"stu' \ ~Tlnmmln~ Rhen
lnnta:.k , u {~ ....tt' pl~1 ,II. ~a.rUJn \-ron ft"
"1<1"'1 T" worden ..crkrE'\- ....n ol..ral
"aILT 'lied I( '}'l"" vHkO<"bt wor I." or
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hcrv vut en lo.goed..
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m n"l .. hol "erd h~rl..n
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" rr",rdpeld w"!l:en. ""n poglng door
hem gedn.a.n om 1.11n nH~61er ~n 'i.unlllR
t. vpr~lftagon HIJ had ....rf"f ,n hUil
thpe Pil voedsel ~pclalln D ram hp
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5proellnga ...t.,ktlJJgen
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lP 110 reed! 1311 'lU'~n ~Il' >lj """",en ~Ik
J~Ar In de p""Jzoo 7,eDden lIun !lendJng
-c1up • BannoDle .. onlanll:1! na e~n lI:'e
vlIJLI'volle reIl! terui!lI;ekeerd Bet schIp
~oorde nur het '\oordoo VaD Lahrr.dnr
.t:!.vee zendeilDjI'CO, t""",, "nge d ..tn"~, me
~IDI!"D 'lm met zendehnj?<m te trouwen eo!.,.,., l'itlldentco Men d<wt .."",lag '-nB
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MCI flut"" Scbo!ftu.m," B -
ra "orh<>éCk, "'ra.DJSCbltOek, nepl...:!,
gebon weD en lOIsIIe gooaeroo

Mn.rlhhurl( lO Mpi -nE' nDtl"t>lIon
1:>eStnnldl!1;d van de moord op I... hppr
\ pul dp flmbt~rLa.ar ,;:')11 hftt tlf'p"T1P
, ..,,1 ,uor pnbhekA "erken "n or
",ldo,,~ Rolt te MapuDlulo "nilI'll
"",r het ~1>eC1"1,, hof teTAebt .tn.a I
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Er be.tallt mogelIk geen geDeel!
middel dBt meer stIlZWijgend ,er
trouwen neeft verworven dllJl CbBm

I borlam 8 kohek eholora l'0 diarree ge-
neesmIddel Gedurend het derde g....
doolt" 'Iln een eeuw wa ..nn het ge-
brUIkt I\ordt hooft men geleerd dat
het het enIge geoeeBUlldd"J 18 dat nooIt
balt "nnn""r verdl$nd met ......ter Voor Bla!fettd .. BOOllIt I>lj kinderen ,I)
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.,. Van ."Ik der Ze., gtlltn~elLten wureu e;

... t e ce l).fgera.ardigd{:,J~1 wl1Hrouder Ds. }4_s,.
.. Z J d.. Be-r ul s bllentu.; uls.m ede* O~7"; s-re r l'rpd:drnuloll (DJ H. F.* Soboon , .v. M. Mllrruy, Il. C. de Wet* ~U P .. J Collf!lthe). cn ouze Zendeling* \0. A M HofuJt'yrl, dl' ~tting beeft* met adv\. ...t',·rPIHl(· !""tyUI.

; de~l)ea;t~~~I~"II~,:~gr;,~::;"g~6.n~-\.d~r
_:,- • Mllfrar, met een plechtige rede Tan.. * Ul'" k~" .. ·1 over .loh , 17 :Il. H,]",,,,,",* * efllp, dnt. IIWII r u dt....n Jongstell tijd,.. * h"lth, 0l' k,·rkeltJk eu "aat,kunrhg ge-

... hl ...d , st rr efde na..1.[' f"l!t,"',atle ton uruf i-: "ar~S'"~1t ~. IlIlte~. IkUZ!l1 * Mt'" of ver,"''' 1!(lJlg, hiJ 1l(·rUlllerde Dun
.. door Electrlcltéit, zooals ** Je ",'rste vergad"fln~ .doll den Raad* tlf_.r .\,·d (;t'r Kj'\ kl'lI 11 ZUIl.i .\frlka,
.. voortgebracht door mijne * In \Ia ..'rt II ""I"""l<-" 1<' I'rt'lorlll: hij
! Electri.che Herculex. : b"wo".!" .1" huo);,,' e {-""I'l,,,1 dt'r Clln.-
,....- tt'lItHI rn l'hn..,tlh, t.-\JI to mde UJln. hnar
: M1J S E lil!:HCULEX i. lIOOdaoig: (;o<1d.·I'J"" I~b'l.' Id,· '"'II,I""u \'" II \ ader

ingericht, dat de stroom re(:htlit.r~k.s * tin ZUO!!), h,'.ar (;odtlt-IIJk weze n {e--t-.nl'r-
naar den ocrsprong ven de ziekte * 1.il'\-- ulll.t' f.t'ldli'Id J11t'l (11.d Pil und r-r e r-
gevoerd wordt. AI awgeDtn, die * zl~b OIlZ,' f'éllh.:·!tP met t,Jkander) eu
hjdeude :tiJD, a.arzdt met uur mlJ.ne * h.a';lr (;\Hld, liJkt" \ rur-h t (1Lt.. erkt'lHIJIIIZ:
opiuie t e vrs~ttn, AUe i.'ou~t1Ita.LI~ * vun dt, t_;ndh ...icl v.ut ('hr ",til,'" eu ..dl" er-
.iJu vnj. Waoneer K'J nie; zelf * k"llfllflg nul God, llO£d., Int do ZtJo~'n),
kunt komen, scbriJft dan om miJ[le" hIJ ht~nl!n"rJu pr~\:IJI. dat. dewo OOn.I('ld
laatete boeken ,)VAr ~I~tn~fld be- <t nll.t lot'lI\itrlilq.:,hl·ld 1.... t· I hj) yt'lflll1WfI-

handeling en m:jnc Kt·tlllg~wbn!t.en. dt' Lot ,..trl 'rPIJ /I;wr l.lt,,'rdt~rV" 'ft-\rn lA_

zIj zullen U UlJ VOtV811gl"t val!!lW 1.l'nlqkJ'If!: dt'1A'r ('t;llh"'IJ

naam eu Ildretl k08t.~l0V8 t.OC;.;-ez.ooden * llb II (' tit' \V t·t, \\~' rd tut Pra('Jl'1,f'S

worden. : ,""kM"'fI'* In't n,r"OllIt-( \'~\II d"11 aij!;l'tn"of'n
.el}.' .. Pra.,~ ....t"", ',\,~rd. 0 a. lI\p',tl·inll; )!.f\nH~1.k:t.* "an Itt't \JI' tj' nrhtt'll 11I0I1!\I1I"nt ter

.. ~I'dw );tt'lIl' Lilt dt' \'-Oll\\I'1l PI\ k.1n-

.. dt'(t'II, lll~ t IJJt'U'" dl'l! \ IIKlo-.\fnkllan-
• ...\ tWIl I)lJd •• ..!_ I II d,· k .. l\ 1~'11 I'n t...ld,·r ....

ttrl lilt w,·rd 111('t, !Je-

lila EI
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EEN ZEKERHEID.
EEN "iekte overkomL ons

&lleo vrae!!:"r of later. DIt l"
oon vao de weiruRo dlO~"n,
w.....r wij meL absvluLe wker-
·held op kunnen rekenen.

Oelukku( b~ft een barm·
hs.rtir.e Voonlemgbeld mld
del6l1 biooen het bereIll v...n
..lien gepl .....t8L .voor de .ver-
licbtlDg en genosLDg vo.n hJd~n
en .i~kte. lnd,eo d[t w n,et
ware flOU het leveR voor velen
aao on8 oon laat zijo d le met
moeite gedragen werd.

Er '" ruog<'Iik geeo n....m zo
WIjd en zijd bekend. eo W[J
du.rveo aeJl:gen, wordt la ge
êerbiedi~d in Zuid· Afrika in
verb ..nd met O"nee.middelen,
"I. die Vllll LENNON

De bAer Lennon, wlen~ por-
Lret hier boven wordt g..g~vQn
begoD over do ';I)lt;" je.ar
J1:eletlen '0 ZUid AfTlka echte
Hollandse Medicijnen te ",r-
kop<'o, en ..,dert dJe t~jd i. d,e
verkeop ..-an Lennon. Ho,·
u>I,dse Medicijneo voortd ti .'<lud
Lo6{leOOmOn PU I'" nn enorm.

LEtJNON'1i How..L~""~ ~h-
DICl/ll'U lijn ._[tijd heuelfde,
!lj .[Jn noo[t verscbillend. ZIJ
w,;rdeu kl""'rllern .... ~t door er-
...-a.roO tlcbClk undlgen in \",bOTn ...
wnums v'JOr2.leU \ &:1 do Lioow-
.Le en muest doeltreffeude
..ppa".teu, De beaLanddeJeo
worden ..lier zorgvuldlg,t llit
jl:t'zocht eu op de praef ge. Leid
tn OJcta anderM d&n bet ZUiver-

ste en OO.te wordt p;tlbrnik"
Nle'''' kan te good ~Ijn in

MediCIJoeo. Bet [. nie' &lIean
eeD ~erkf:.'lif'rde ~uiulgheld. maar
abeolunt oo.er ..otwoordehk. om
goedkope en "ewone Droge-
rijoll Le !(ebrniken. Delik prom,
dat een Medicijn kilO betekeren
h"t verllchd LURsen leven en
dood e.' gij .1Ilt erkenoen de
noo<i£ak~il.be.J vaD &bsoluw
zui.sromd, nau.keur,~ueid t'D

kracht in bet klaarmal<eu van
GeoOO8IDlddelen.

LENNON'S UOLWoND5& lb-
DIClJ"E" hebben de proef .ao
de tljci doon<taaO. V,jftlg i""":'"
i. een l:>llg tIjdperk on LENSON •
HO~LL'ODs,Ml:J>!CIJ1<ZlIwordeD
al die t,jd verkocbt. lJenk eens
... aL d ..t bet.eker. t ell w,·lk eel,
onurmo hoe .. elbeld lIjde .. "J
hebhen verhch I. Bedriegers eo
<lj dte &lW IlIld6MlO bel geloof
!will [eto; opdrinlfen wordeD-
8poedig bekend, a..leeo de abso-
luut. ochte kOllden een univer-
sele popol"rit,,[t vQ{,r over de
vIJfti II: ja ... handhaven.
L .....L [I Dooit overhalen do goed·

kr.opste medj('ljneu r.e kor"'~
K, <Hl aLt,jli de be8te po om de

""kerheld Le kriJgen, d ..t g1j de
be.te erl ..ngt, .tan erop. dat gii
d[" nr. LEN NON ver krijgt..
La ... 0 toch olet ..I~ch open met
et::.lge andere.----
LE~NON LIMITED

APOTHEKERS,~, 'ort 11_" _ L_.
~b.ri'r, _-_. - -.Iu._ .Mt -hit. _--.
lftJ,,"rt, ,;;J. ltol1e .... -~ .......::~~::I::..J.. ..:.-:,;:
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I CURE FITS.
- .... ,":

w., ii T-.c tJlTlD llen~Wdet Toor tneTal1.e:n
denk.. lIom'" ~ SDvnU Op aan ~ Q erhlJl
.1enr.. \.J T'"~ .. EIII!fS' brlalJ~____,l rom sat lk g

tleU ~ ~ om te pn)hN"PQ .J'lIr~ tf' kopen..

~~,:-~rMe~I v!.== :~~
now toe ~ hl. Lu de a...tgdnpr.:!D !O Jareu
boeb UI ~ d ...D ~Q.,OGO bot:t.et. W1."f{~~nen ~n
best\ .-u1pChrt.'tV!n "Gal' genesiJl_' W' all. delfl11
der W ... ·f!..:t~ Inrliett 0 01 nW f':ua:llof' ~rna Ill.....
~l a.1Jf ay r"n,fC"" ~JAebt.llm rtl rT"tontl, u..r.m,
lolt ("Ij wel {\oto::n otr. ht"l ~lUj,i0Je4

TI: P.O.~It!:N.

tt. __.. - -_.-'-'"
u.rtI tr .....

A.~ ~-'Jrd..ra t.:k)Or H. G .• OOT,

t6, _ ar, __ ry, "-011. "".Iaad.
zec4 lJ- .-oar lie oa.kOllt.cD .... e.. post...-kbt_"".-_~o. ~

...,
'~ Io'<ll •• !_../
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All uw gestol iu de "'Ilf Is. wanneer
riJ .wak, zeou .. aclltig. rusteloos, bleek
.Ijt, zonder eetlust, licht ootmoedlgd
eD toch eigenlijk geeoe bepaalde ziekte
achijnt te hebben, dnn :tijt gij juist lD
lIeD toNtand, waarin.:1ler1~ KOLONIAAL MAKELIJ, GOED AFGEWERKT,,,~ ~ BARNETT'S Langestraat 142,
Sarsaparilla , KAAPSTAD.

~Gnfe. r
2.-0,,_ ZendelilJ3,

...orde ~ngeD ... de ZeI,,&~liJIgt!Ji 1
Oonre.n>ntie "'0 NMaI. nfolD(lne
Kerk, voor te ..tellen, onJle Regeering
te ,,<,rzoekell Wet N_" 48. 1881. op
sooJta.nige ,.;p", te emendeeren d ..t
k:a.ffors, op ,kaiferwijw getrouwd! en nu
bet Cllfi>lt'<)]_iJk gelool' omhelzende •
hun buwelijk op nieuw. m~n laten
bekrBCbtigen door ChrJs ....bj.lu' 10~
gen ing ervan : ."1 wanneer zood ..n.ge
emendatie door onse Wetgenng be-
kruchtagd is, worda OOI' 1..1maat onser
Kerk, die op kafforw'J"AI trouwt, ,be-
I!Chou\t'<i aL< vorvallen Tan ",sue
'NlOtrtell ('Il ,roof't"eCi.teo lliI8 'lidmaat
tnt.dat zijo bn .. "lijlr. Ohrio;t.eliJk in ge-
Y;(~eud Lh.

:l.-\"llur a".nl"lding ~an hot ~ersl"g
d--r OpieidJng8ROhooi te F.mandhleni
worde het onderrICht In' t 1':ng.>Lsch
~st"nn, Illot dien ~"r..tande dat er
ook zooveel .noglYlijk ....n 't Hol-
h."dl>(,h geda.an w orde.

4..--O'IZt'1I Zenoolin~ .. orde opge-
dragen, de vt\rtub Il~"U, lIpt Kort
lI'1(ffp in Zulu to corrig eo ren "0 uan
dp K ('rkt~IIJke CoIllJiLIL"i8It.." voor te leg-
~~~II tA~r oflicieele erkeJlnill~.

5.-D~ Nvnode dr uk t h"",r ~roote
wnn rde...erlll~· UIt "r('-r h{t.t Zenolu)(Wf'rk
tA. M..t-,IIIIOtJl, en drukt Jlet U"'I) a nderen
It~dl'l1 d:lPr gt'\rne<>ntR up }l(~t hart, tie
no(,dlg<' hull? Le v-erl""IH'u ruu, cl._. twpo
hroeder s J .., h"t w e rk nllee u .taande
boud"II .• "1' dra.njl;t de-n Consulent op.
<Ld, lt.:1ll d(, ~emoonte bekend te m e-
keu(; ne 1')"110<1" ,,_ft dR H-yno<lulrl
ZPlllhll).t-CoHlnU~'iJe het rpcht, .t1:? 's
Jalt r", le ,.z;nvAIi V'HuT ht·t .s.aJano .an
l'\,l'" II:vaJl~HJU."t t.e Mplmuth. .

V",·".·h", ,I<. '"' Jed,," <lPr \ er~,de-
n,,~ [",bbo'll Ilp7A.'ll:dhun 0.", lf· zulleil
c!Uf'1I om mt't~r l6f\rllll.,gen tt~ kn.)gen
.. ~).. d" 01,t.."LJng.",,,,hool te Em:andr
·llit·lu.

\' oort,.... '1Jljll pr, u.a, dj' rolKende Yijf
bt~1u.1Leil jJ;PlIomell .

1. Du S1JlQ<.]t~ 8t~Ue ('I('ne (~J1lJIW38W

fU\n {'n dra;t_e I)Hn haar op een con-
cept tor 7..oodanl~e Nn~nuatl(\ vu...n
Wet, 1:\, 18ï2, te Ollt\YPf"l'''''' dat on.",
Kerk "rdoor I¥'"uwh.t"~ worde D"h
d ........-.y(.-rkltlt'.ende ll1f-t 8('f1 a.ndere Kt:trk
df Kerk.en lt' kUl1u(.'1] verp-olllgen:

,tat rOllcevt ter oY('rweglllf!, aan ~
Kpl~k(.1n\(len tOP tEl 7.A:-'nd...n; en hl]
~lIpan~6 goed.kPlJring t'rvJIII door de
Kprk~Tatdpn yprder nnar l_x.Ylnd .. .an
zaken t4-" ha.IHlf\len. ten einde die
ll~mt-'l1dPQrd(l 'V(~t. door lu·..t Pnrlt;mfilJlt
vast~t'~whl te knJg('ln. \'oortR dra~t~
ein ~"lloJP dell Lef"ran>ll op, hf't oon-
{'ppt . ,·oor dp t\. urkera.ck"n t.e ~ren~en I

fOIl t(' tru('htpli dn.t h.t"t f:'enpitrl~ gOE:'d-
tl:,p.kC'urd worde. Tot d(Woo COillilnl.","~:Jt'

word"" 'lwllo<'nHI ·D, De Wet, De
H"~f"r (.I.II ~·hoon
:I -1)(0 Synode 1",,,hlllR ,u..t bIj

luw r et..r,.;tkoIlH"lldt-" V t>r~JuJprll1~ (M·n
hordprlfJk.. bn ..f \O"or<l.. oP!1.'l6t<-ld,
\\"II~T111 ouder UJlJ,'-rt' oon W.....n;<~hll-

\Yt'I1{l,~ ~tA.m ~e'hoord word:e t~en rl()'11

tof>n.~mPIlJen 1II()(}.pf!;et..~t "il.ardoor er
yet'I ....chnJ.e w..brueht wor(lt III dt~
J\..'rk l""aJ.,1I Ohristw;; f'll wtlL .....'.cheu
wordt hi,t dpl1 I ....t'rilrt'1l tl:1lllwvolpll,

va.n dl'l! ka. lISof\ I t,.('P/·11 dit. kw~ww.J te
vernHlllell.

~\ ~_ V 1111 Jt·u •• "4JIlOoo pz;a f't'rtf\ op--
wukk\ll~ IJlt tot de NnLnlsdlt1 ~Nnf'lf'lI-

teTl. door ha ..ro Lt......·rarNl, t.ot )!;footere
""IJoL"dl;<;hmo b'J (h· )"arhjk,,,,,ho 001-
h,:'•. Lt' \"()Or de K W'ttt'lk..r-.c: lIoul t,·n op tLll-

dpr{> \\'Ip..eon.
.t. --De ~) n~ stelh' OPIa' ('omnl.J."SI~

anll, I,f't..t<l.~;nd~ llIt t,WOt\ of drt~. on1.A..r
Lt.:wrarell, om on7..e Hpg~nng tR
~f)rpkl'l1 over fIo!->1I h{)()~E'I tO(>lnge ,"oor
H()II.,."llo.ch onderwIJ', Dit, wprk
wordt o~eJrn.gell :Ulll DI. Murray.
COlll,ulle I'n D~ Hf.·r

.~J - -Dt' lt ()4 Jc, El\(\". ~y nodp gf'(1ft tf>n
z.;.tA'rk"tt. h,aro afkellrin~ te kPrlllf'1l ovpr
ondt.r..... Uh" htlnn~' kllldf'rPtl na.Hr

noolll~he ..oholen 'l,,~r1(k'll t('11 !1iujpt.·le
\";111 dw k..lnderE"lI; daar E"f tof'jl Pro-
U.,_~t.iIlL....._.bo ~olcll )!fHlOf"J!, lain, ..nor
JOIH.!;t'll'i 7.oowel nl" ,roor 1lI0hJ'~ Zl~

iIra.agt h~t naD h,arp L~"'rllren op, hiJ
hllr.--i:M)].(Io(~k on<ioïl.,oek tt~ O()4"n, .....at
ouders v,elf Joen nnll onderw;jR hun-
ner klndt"rl"11 11\ hUl~. (\Il of dtJ jouJ:!;f"re
1'(111ft.\ff'n lJCtk voortJtPholpllon \YOrdell in

HtJlwls("h.., ~O,clUedf"1I1" door' 't le7.cn
"'''' J"" II'Jhpl of K.'f1ufOf"b'Jbf>1.

DI M It rra.\· (~!I ~·hl)oll \\'t'rd(\n ber-
KUZPIl ",I... ·l ..doll Will tit'n Ha.ad der
K~l"kPfI, flIPt [)J 1)(, WfOt "Il De s.·t·r
aJ. ... hun rt~...pt·<;t lBH~ ..N'Ulldl.

\\'IJ hehl)'oll ll(.~t gPII()t"~t"1l gHha~J.
J), (' P Th ...rofl Y.1f1 Bt'l.hloht'nL In
on... tllld.t.lt·fl te ht'oh('1l 0111 OllSi, Jf'
,l£rOt~tf) 1~ Orouj.{cn :Hn d~ :\l"? ~r
l-\.t'l'k III tiP OruuJ(' Hlvlpr KoIOrll(\.

Of' 1II houd W\.1l ZIJl1 sprt"ken wa.s ollfte-

nI'l .IL .. ,'ol:!t 't I .. hp>-11l i"'I('f1 vOtlr-
rf"('\~t 011:01 tt" OlltlTtOf"tefl H IJ IS, na
l).... Fr;,,,,~~r vali Philippolis. dl' 01Jd:.;tA'
Lt .•-raar 7.IJJlI'r Kt·rk. t'l11 1:,och IS dIt

d.., f~r:-.t(, ma.al dat IJil OIl7.~ 8)'no<lt1
bt'7.(I(~kl tipt 7.t>nl{PIl van I1f~l'VJla..r-
d.l~dl'll. om de 7.lI,.tt- ..r~T()IIptf' OV'f'r tP

brt'II~"JI, I" e('JI ,,101\(1 gt.brtuk.. en h..t
'lAlIl klllll1E-'1I ,,"("Wil, Ilat hf't noor ge-
wnOIl tt~ f'(~JI hlootA· vorm \\ pro t doch
hij h..111 I'" 't gf'ool'lI blooto \'Orl1~, I~lanr

hiJ \·"rbIIJdl 7,wh ,'rov"r (lat hiJ bIJ oilS
I~. Illrukf:' KerK\"f"rOPlllgltl).!: IHt'pnt

hIj. dnft (lT nH"('r ~l'~Lt..l!J'k~ Vl?'rwant-
....dw.p IH......U"at tu,-I('hPTI 011"1 pn hell
(tun tIL ..."dl(:\1! onl" ('Il dtl TTan ..."{'nals~:hp
Bropd(~T"!'. en 7.ij r.oHdf'l1 ZICh h.a.rt ......
liJk n>rblljJpn on·r verN'ni~.lIl.g mAt
on~ 7,11 ~en::w~I~11 1ll<XiL~1IJdell IIwt
011 .... al", 7.ii df'lIkpfl ILt'ltl on7.A klPIn-
1."'\1\1 Pil 1lI..atPT1ool.., :t.wa.khPld al ...of WIJ
Wt'P7.f'1l ZIJII; lI13.J1.r de kraeht. cll(~
7.l< IJ n-IJ onï opeuho'Hrt, Pil de moed.
d.It'1l wij het..oonpll, trfl'kken hf'n nog
lHt,'(.r tot OilS n.n n ",IPt .aU€'£'n bf..-
pr\111It-'t'l'II, ma.nT ook he~"onuf'l'f'1l zij
llJl~ ()f17Á' IJvl"'r ill <1(' Zendlll~ ver-

hlqdt Iwm z.,per II ij W1J~t op dl"
groott' twtp(>.kl'ni~ (h'r ff'(h ..ralp \'(\r-
PI'(Ill!;ln)1.. ~fwft ("I'll kort", oo-w.hrIJ-
VIII).!: ...'an d{-, lnOt;_qt.'hJkllt'\{lt'n ell .de
VDorlllt7,1('htRon df..r zu. ...teTkprk, \\I('r

~r'H'tt\ IJ\j Oil!; 'I'vprbrf'llJ];t. en eindl~
lIlf't d4-' lW'tllqzin~, dat zulke' Ilf"r.oekf\n
'l.~-'o(~r l'-tn·k;kpn tot. n~rst('rk,ng van
Ut'lI ond""rl1fut;~11 hrQ(M.I~rhnllJ UIOn7.Rn

I(""''''>ll'dwpp<'ll)k~n ,tnjd
{I II 7.01' \·O()r1.lttt·r rcplH't-erde 111

hartt>lljke hewoording. ("11 \·er7.0<..ht
BruNwr Th('fOI1, urtl>fl' ~rot~t..e- w~lef-
kt't-'fI~ OVf'r tp hrPTlJ,l:£>T1 ann zJJne
t\ prk. Oa.:lil"lHJ ha~tlde hiJ Ct-:>l1 voor-
val tt..'l1\ IJll df'1I olidplI tijd, d.at. a,an
.lt' ,r,w;z.r:rt.e11w,ld tbohour1. le worupT1
ontrIlkt. 'np drw OuJerlln~en.
"'ttrt.! Cdllt"r:-.. Gt·rrlt ~nlldé {'n .\bru-
h;\111 ~plP", \\ aren 1)(,7.1~ gPllIeellZ';(·hup-

l">lfJk ~'fl"bo·wek te ,w<>n !.tl Pider~
lJ\:lrttzhurg- Zoo kwamen 7.IJ VOOrbIj
hl,t kantoor \~l" d011 Uouvprnellr ra.n
:~a.ta.l ZIJ l)(\fuaJdt"n lHen, of zij
hlll\1t~n 7.olld(>11 tnxlt>1I dnll wel voor-
bl)l.!.lllln ZlJ tT:\4:It't1 blnnt>o {ru h("'t
n)OfVf'rt n,k ,-ol\d:(>/l 7.IJ t \\ ('~ k lt'rkt'n,
dlA 7,l(jl ~11l", onhehoo('hJ~ gerlT~pn

IUJ UHIl 01~lIbnreTi GoU!'dlE:'tn"t. ('n
d~~7.t' wf>rtlf'T1 ",U unarovf'1' door ~"
'"Ui(!erlIJk Vl.'TIIIJ-\llnd DH GOllVf"'rneUf

V(f'>fl1(lm 'jl'Rt er .l'aa.n~ wn.... kwam
HIt t~li a,cht.(~rkmllflr tR vCJorschiJn;
t-wTl~ptH 7.IJn.:' ond{lF:rlIOOTl~t"Tl .o~·t·r
hllllll(, 1f1l...dra!-Ón~ell. ~n \-r0f'~ "l]nf"n
bp7..()t~kpr" t.oen, \Tat. hij ,oor hrn UOte'n

\WI\ "ZIJ z~l<ii:'n eehtt>r, dat zij niet
Olrl qt:wtknTlcLqlll manr (;ot.l~dl4:'IIs:.t.IJZ:.~

(t'd('IIf'1I ~pkoJUen ..., nrl-lll , pon ZIJ

k nooptf-"n fWII f~rll~t.I~ )Z,e:'iprE"k met
nom :lJ) n ov~r d~n t.o(,l.~tfl ndl 7.iJner 'Iie-l
J)n (;oIIH'rll{'llr \\"t-'rd 7A'l"r 00\\ O)!.pn ,
flll bij 't i\f~H'IH)/(ln(l(mpn. 1J(»()a.nkte
lllJ 'twn h,artRl,.k nlOr lHwnf'l '*htng-
qpIIIJl)!;." ZIt·lk ... tJ1O('d fi,('f \r ..ld("ren
h....h()(lrt. In ~ed:),ehtP tI" word'.lIn gpholl-

r!pn [n all.", mj <''''n H.."re dt' ""re
lO''''!.::l:'hnv·ht '

eD aterkte t"'::WWili
rar gelne~en door dit
wonderbare ge~
I!lIddel. Zij, die lijden
MD de von:wakkondo
IRTloedel1 'yl1oll een heet ldlmUt., r;u.!k~
IR A:r-r'l SanaparlIla nnden joist 'lY",
aI:j belloe~on, om de oude krae 1 \.

lterkte en energie te doon ...edor
Ireerm.

Onrtu.lr ti, dat gij .• Ayer's San ....
porlila" krijgt. Wacht n vo<>r e" n
lI&JDU)ael. zoogenaamd. .. Genuill.
lusaparillL .. De oaam, AJer·... i.
ftIl het grootste belang.

...._.t-
.... J. C. A,w a Ce ........ a. rta •••v. ~.A.'
,""' •• Pities &HC%H S!edJte Spfjlvertrrlq

'a,. deHa-addifigt1llkr __Vatal#"e Sy-
.ml. In han VergaderIng te 'v",,-

caILlt, ':!O tot 24 April, 1907.

(Uit" De Kerkbode.") .n,nDl_,,-iJlO 0.. ailp... "Y&D 't7 April
gij na _ koneepoadellt,

u a. Trlag ~ b.. n: b Hili
afdelioprud. pr.eclatigil _, certifikaat
ua __ (naanknmer) ........
die reed. 6 jaar Iaoll _ lioeotie geh;d
beeft iD het dl.trikt? .ND, mijoheer, ik
lOU mij ni~ g68t()()rd Iaebbt31laaD nw op-
merkiDgeD 10 .a1a ti Hard geTal" eD
u IelnaDtH broochri •• in, lODder rtMie.D te
oDlnemeD," ... het oiet, dat gij bepaAld

Van Rb~orpee afde1ingllfud noemt.
Het ia jammer. dat ik op bet OI!eDblilr:Diet
bet korrekte ,etal penooeo bn DoeIDeD,
die un_k deden TOOI' mankramen
licenties. la al'" genl in de twintig i. het
wk ... , ef! du &ij ...er nOf\ iD de twintig
Taete ...u.kebI in het diJtnkt, dnl tezamen
diep in de ..eertig handelur. van die .. rd.
Nu, mijnbeer, ...at moet het afgeven?
Niet. lilden dan haolr:roetachap der boeren.
De vute wiokelier betaalt of huur of ...eg-
beluting, ID&ar de mankl'&IDetli btotalen
geen peony un de afde1ingtlf.ad en !lij
benadelen DOg boven op d. wlnkelier, die
belutiDg bet..a1t, en pu\ten bet geld iD het
di.trikt nit) zodat de men .. n niet bon
belutillgen konneD betalen. U weet dat,
wat opyoecliQg betreft, V.n Bbyntloorp ~n
N&malnvaland nog Ter ten acbtereD IOI)n
bij .ndere diatrikten; bet i. daarom, dat
lIlar8kramen bon toevlucbt tot deze hne
distrikten nemen~mdat iij weten dat de
arme mOD1JIe1lmllr dom &ijo. DIlrom beo
Ik dankhaar, dat die wet Ile~rd ie,
zodat wij die arme menIleo te bulp kunDeD
komen, eD een eindC! te m.keo lID hel
atelael van mn.kramen die onze diltrikten
zo be.tormen eo oitpotten. De afdelioge·
raad beeft vol.trekt geen onrecht ged .. n,
waDt bij heeft zonder ondoreobeid alle
ma .. kr.mC!n.liceotiel geweigerd, we~de
d.t er Tute haDdei.. ", .. inkele genoeg
rond iu bet di.trikt !tijo OIU de .eoeeo
gemakkelil< van bun Dodi.ge ~rtilr:blen
te Tool'1li~D. III zal hhJdo !U)o) .1.
alle .fdelinj!'lll'aden ook het voor
beeld van die van V.n !thyeador,
volgen. Lateu wij de wot een lJt.hoorlilr:e
proef geTen en zieD ..... r wij oyer een paar
jaren staan. Ik MO jammer ..oor OD"" an.e
boeren: llij ...orden nD reede links eD rf'Chtl
gedagvaard. Het ia bijna te Iaat, mijn.
heer. Op maatachappelik eo politieke ge
Ilebied bet~kent een mankramer toeb nietI,
W&lltde lOankramen .Ienteren ~eo..oodig
bet land rood, !tuigen het geld uit en be

~~:t.~~n~~a:j:ie~ne: :n ~~m!le~~: a-
ben krijgen; .... nt zij rijD niet geregistreerd =
en kunDen oolr:niet geregiAtreerd worden, cl
!laar Ilij geen vaate .,..oningen behben. ..
Du. denk ik dat het beete .,oor hen i., om ..
op eeo andere mauier hOD brood· a
winoing te _lien, zodat &ij va.te WOOD· :
plekken hebbeo en bela.ting betale~ e.D •
geregi.treerd konnen worden. AI. lil) ,ht et
Diet willen doen, moeten "ij OIur bet land Z
uit boe .. rder boe liever. Ik hoop dat
bo~en.taande een voldoende ..erklanng i.
Toor het publiek. U bij 1'oorbaat dankende ~
.oor opDlWle de&el noem iii mij, ;;
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)l.,\....wJYl·1l lijII.

huql;... ...lt.IIJrI~ \'t'(lIOIIlt"1l
.\1 Ul:' 1...·~l\IJt(_·11 door UP!1 Ra.a,d JHf

K.'rkPIl dl 7.IJllt· n'rg;ldl'TlII~ vun 1:;
tOt. 1:w. ~.ltJ~.rt II ;..ceIlOIlH 11 wI'rot->rl a.a Il-
f!,t'IlOIll~II, 11\~'t dt' VO[~f"II ..W drie Ult.zon,

dt'rJllg;en .~-
1 De z.,;.l.:hk d'~1 i,''l{''~ .11 't :.dgponleeJ]

"prd 'ft~rWt'7JCIl na.:lr dt' .\ctuaru der
Kf'rl«,11 voor n,dv1t\.'"

.J HI.t h", ...IIII(, t)\t'r dt· OplNdlll~1'r
1',.1. 1:001 \"IIOf 11l1,.",rllll!4t'1t wprll a.t111)!C'lIO-

m"ll ont!pr d'~' )I'pai1ll~ lint 0117..(\ ZPII-
dJIlg,-CIJIrIIlIII'Wlt' ~t\t'11 ~t:'I,I,·iIJke vera.nt-
","uordt-'iJjk liPid olld.·fllf"lll(' 7.oIHlpr, ~,d-
kpIJrlll~ d, r :--:"JlH.l" n H F N:JIOOTl
t'lI A ~1 II~fITH'!r \\t'rdt'll u.ull~{\. .. t('ld
uJ..... Jtlpdt-"I,·d'·11 dt~f l'OJlIllll, ...SIP voor tiJP

0l)leltU 1l1J'", ...t·hool. •
.~ JI1~kp lipt IH",llIlt {Ip~ R~ld~over

Yl-",=,lw\JvE\rlJ had onze ZI'IHlllI~ COlnllll:-.-

...lt. l)tt...lotf·1I als \·olc.t ~ .. Ht·t l~~ll1lt
on'f d'·Zt· 7.....utk I~our dt.~11 Ha~lfl Jpr
l\.('rkt'!1 L!IJ10IIJell In \I.Ulrt Il k£>lJr{->fI
WIJ l"ellp.HTI~ af. omdat lIPt. ony~ 111-
',lt'!!", t!t' ,..I,.lk \l·rI'I ~'rll \·uor ..tt,lt.,
11l,_I.Lr tdl h 14'I-!J.!YI1 wij 011"' ,r(JOr!()()P'l~
t"rbl] nf'~r dat clt, <ioop ."an polyJl;u.IIIL..;ten
wordt' Il.f:'t.\, l'llt!erd..- oc'llpr'ajd~, omdat ;t
\\PII!"('lJt.IIJk I,~ dat df' ~,rb,·ldl·r-.; Jn S

IltAi.rt'lI \\ ljll'o.!;aJlrd Jil d":lA" (·PIl<.,;prnlllli!;
handplpn I'll f\lIdell'r:r,' Jd~, O11ldat ''''IJ
Inl-'I'nt'n d.1t dit dt' 7...alq ..,;hpld Y.IJl 'lUI
1(-'1J1:l11.! IJli'! affp( tt't'rt·f DIt j:w:--llut
d\.r ('01111111 ......11· kWllJ11 nu nl ... vnor~tpl
voor de .....v!!odt, ptl "r 011 t~pOIl '7.J('h
t" II III tv·· \ 'rJ'_:l' dJ~('II .........I'

U ... HnillH'vr ....prllk 7.,·tOr )!f'H1oo(leliJk.
TOt-'Il hIJ 7.IJII \\Brk .d"" ïJ"Ild(.\lllI,!!; bt'~OIl,
'\J\"" hij Veil! IlIt"'t\lltng dttt, dl' doop n..;LlI

.dlf" pol)~.\lIIl."tPll 111'()(":-.1 ,,~)rdnn ~PWf'l-

gprd. lU.lar :dkll~'" \\ It, bij tot }tnU(,rl'
1/1I.1t 11'1'11 ~,.kn!J1I'1I HIJ ndlt 't \lIPt

r,'l(.bt. dat dt.\ do.,!, ,WI I (;O(h-rt"'t-WRlldp
poly~nlllJ.qt~n worrlf' )!f'\\t-',).!:prd. Jnruf'n
't 7111k p. II ~(·hrl,hkt·hJ~ l'" 7.onrle W;l.'\,-

ZI/II Cp..! t (LI!! olldl IJL ....hphlWfI tOf"~f'o-

lalt'lI 7,u11 Hl) dali dnor ;\Ilt.ha[) t-ot

nlt."l ~'.elld b"bbf>n 'Ik heb u I!:<'--
~'f""f"J 11'0\ .. hel·rt'l! \"1'011\\'(>11 In 1/\\t'Ti

M hont ~ T .JP7.lI." ï.t')lt ., DIt" ~f"loofd
~d hl,hh"11 "11 l!,·doopt '.ïl 7.11". z.t! ".lIlt!!
wordt,"" En r!f\;\rhlj I'\a.llkt 1t11 ~f"I'nt"
IIlf:t,olldt'rlll1! "'OUf Pol.')!1\.IIlI ..tpn np
dt'n o"r ...tl'll Plilk"tl'rd lj!. ,h ..... '\IPIlW'-'n

\·,.rbond. bhJk I h(,t n I,'t, .I" t d.. \ r<-
U.J!'II lI,lt ra.al!. dOf'll of .or r.i(41 ond ..r dt'
.: Ut)!) dJI' ".wlt tl-'Il I"op allllUIf'df'rJ.

Illtl":.:;I';'jk l)t)k pol,' ;1;alll ....Lt·1l h"Vllldt'll

p \)jlll~ ;r"';l, dat 1'1'11 Op ....lf'I ...·r 111CX't

1.IJI1 t"é-nt'r \rOII\\t> ml\l!. HII dat toont
,~'I1, d.lI I'r t(WII ~i·IIIP.'!Jt('lt,dpn Wllrl~1I

dit' 1I11~'r dali t"t"lll' \-r )JlW hu.dd('n. Pil

duL M ge,-n.a.r be6lofld (bt cit, 7DO'lani"en
/."(lIHjpJI \\Ordl'll ;"III~i\.,t(·ld 1.1.1 ... Op-
7.1t'lIt'r:o-.. I)p I't'r ...t" ;-...,rlodt' tA .1,'r1l:l.:1...
Ipm lu·>o(_'f1 Z;J( li !lJt~t' ...l;/l)kpn tpl!,l'rI ypr
.... hll\ó'ndt. !.ond"11 I \.!.Jr !lIPt tl'gl"1

'-"1.1\\ IJ ....I'rIJ .11'7.,," 7.A-'lf ht",·ft :.111]1
nl ....L \lllj.!,t-l.-l'fUk"/i trW'" \ ",~,lw!J-
"1.rlJ, 1l}.;I.ar wt'1 7RI r ..terk V\)2;f:'ll

dl' I,{')tt"" heidIn..! ,'11 -nJ?4"'h <.lf> zt-'dt'l1
I'll ~l'brlllk'''ll onzl'r k.tfft'r~l I" .It' nlll
df'll \Hall \"'rbtlj~IH' V' (J!1\\ ill1(L,OI1 ZIJ

Il·pt du \ fullW ~'JIII ft:\,! r:-. 111.111" brtH'tll'f
wOf,ltl ,Il !.:_I'oot UI'\ a.a( 0111 tut 1""'11

IIt\(ll.rlrJk 11'\ "II tf' \,pnalll'1I
\ •• 1>.... Itofrtlpyr ....1>r .. kell \·pr;",('h",i-

d"IIt. 11,<11'11 d,"r .. 1....1 ,.!IHl 'rIllg III dt'117a··]f-
dl'll g'., .....1 DI' l)llrlo'rl,ng ",111 \\'l't\TIl'Il
h.lald" \ ,,.lrh,·,,ld.'11 n,l!l ,'UIl G(){h'rPI'-
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dl>T1. I'n Jil] ,"ra.a,:_:t '1IehlH'l1 WIJ la·t
rl~ ht ~·rt,~·, lt'lllilnd tt \pr ..tootf'1l UH~fI
Jt17.11" a.:11I1!.l:'ll01Ildl ht't ft ':l' De FÁ}r,·;j,·
Oudf'rl,n' vun Gf'!'vtl>wn haalde ook
"'t)orh.col(~/1 a~l II. (:11 tH'ht dp vpelwiJ-
Vl'rIJ Pi'll ;;.trlit!'t,lhlok. dut ,"('el oltter-
1II'ld "-(,f\\ (·kt. D,· ()1J(~t<'11IIIC! \'JIIl PJf-'-
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.J,. 1.1/1 11t'l hed.·i!kt.!lllk .." .·n·:lIl, \\ut Pf
nlll+-'t, wordf'1l va n lit' li llldprf'n d~'r \\ f'~-

.L!:"7.olldf'110 ,'rtIl!\.\" PH hiJ 7.1-'](1('. dat d ..
IL1~ld I'LI.I Tl twhoort - (' wordH·'I h."rlll-
Il\lrd, dat lrl 0117,(' ~J"UdE' Zitting huOltf'lI

.. '>t'1\ Zt Ildplilllo!, r,lfl Jurt'ldHI\\!,P olldf'r-
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O'n ,Lp tut 1'1.'11 \~ ,\~Ir II'htnl,t-' hpk~'rlTl~
g~'~lll1Wll ZIJII, 1(' dO(YJN'II. 1'1\ ","pi

IIwt ;]1 ..( r ... lJ(' Ell df"7.I' 1foug I<pf\\
\"'f)(ldt'rJl\l!: "prt','k· I~ "f'I! ..dw\IJk-
hp,d 1111. dat dt-' lloo!.! Ef'rw H.aJ-lC!
ei! r Kprkoll zIJn l~~lUlt in de7R, fn
7.1)11 '''I'r ..u, f'Pq~:.dt"nllJ.!: Kl'flfHlIt'll, 111

r ..\·!...\t. brnllKf' Il.a I rl,.!_e\\011 nPIi Illfor-
JlI.\t IH ,. Dll \·",or ...~·1 \\ !'rtl 1I1I IIINlfI

tf'r .. tl't'llnlrlL!: )!:t·hr.\ ht. '·11 1I1H'IlJt'1l1

uall!.!:f'IlUlllt'n.

()V.,r IH't Zl,"drl\~ \t·,k 7.ljl1 uok,
ht.ltu-tl\ 14 \·orr'l1 ....t,utnd.· ti ... \'OIj!Plldt'O lt',!,!

b.· ...111I!j··1 !;'·1l011l ....11

I: -"'d"rt I,,·t ,lo; Il~a.lftl dpr It\'er-
f',"'nkn/ll."f. tl!~ ...·lu,,·n '11)" Pil J•. h.1I!\P-

,..,1\1' Ihltpl·lall~L ..( IJf Zi'llIilfl'o.!;-CnIlIiJll"-
"'1" I Zi" \. til- .....,·!tOtII p.«q I, Iwlll14'l1 \\ IJ
oil ... I"fln \!.rhIIJd. ':It "f 7(JoI;)(IOt'IKl(·

t·( II Hllddl·l ~f'\'url(i,'J) \\ }I tnt J]~.U~ fOro
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!1.ll"I,I,J' 1,..(.. L 11.1: (t' f\H.-Ip",·bp Zf'II-

dlll;.!,-('(~ll1nll" ....,+, .lP, f\:3.Hp...('hf" r-:yllodf'
lL'lI\n.'\'t IpTI h~"t'lt [f' ....trr\-"Il lHl;\r h\,t
t)'t't"'l~ll":"" dl<'r d\t·r,-'(·nko,~(. I'll dal
d, .. :--;yn\)d,~ dlt' 1I~11l wn~II"1( ~O,,,d!.!f""
kl'llf,1 ,'Il :l-a,tC:t'/lOIlH": hf·pft. Tt· lII~r

Ik,.,,! d" HII~ 11:'~"'1.otlld:\t. OU7A" hf'rkpll
nodt'riliig dp.fI l;1~lt..If"1I tljJ 1.,('>h lw-
Ip"'n'll \'oor fl·dt'r,lll'~ 1"'0 lilllfwallf'.
D&o.lr WJJ \'vort .... VHI ln"gt' on'lÁ~ klpln-

h"-ld d:W'!ih' u'ar 1("(1.'1IL;t! €In .;;tofft",lljkt-'
1l!ldd\~ll'1\ hetrc·ft j. --.r(~,'no kan.11, 7,lf-\n

hp! Zt.·I,rl.ITl)o!."(·lk d()o)r d~ Ku:tlp~..,(ht~
t\,.rk Pi} on ... ~,"~lnf'lc'III.(·h~'PP'f\lijk on-
Jf\rUUIllt'ti g.·J,Pt:>..' np f·I~P.ll"" Sdl0udt'r)ll
tIJ nt·rTlt'll. dra",," WIJ "nUl Zendlll~-
CO(JUU1~h) op, dflla;.ar t-e st.nn·6U dát.

1.adr'5111ith, ;\11tal,
"lil___:\prd,_1907 _

CHAMBERLAIN'S HOESTGENEES-
MIDDEL

Bevat absoluut Diela, dat toChade.lilr:.. ,
en .oor boest, koude, groep aD kinlr:-
hoest hoof\ bet .ijo weer~ niet. O_r·
al vwrknjgba.ar.-'(!d. ,)

De uwe,
L. E. !:lCHREUDIUl,

Lid Afd. Rud ..

KEN GETOLG VAN INFLUENZA
Tele meosen be'"ldell, dat "ij Da

oen .anysl Ya.n intlucnza, me'
een he~ige hoest behept zi jD. D .... r
deze booSt .olkomen kaD geuer.m wor-
deu door bet gcbruik .,ao Ohamber-
laio's hoostgeneesmiddel, moot meD er
oiet mee blïj.,en lOpeD t.oWat het hi.-
d..rlik wordt. Cher._[ Torkr,jgt.aar-
(Ad ... )

Besliste taal van gen,
Botha.

Over het ooderhoud, da' de Londeolle
korreopoodeot TaD de uMatio" onlangl
had met ~enerlll Botha. lezen we in de
"M.KCt." nog de voJl<eode biecoDder·
hedoD.

De generaal had uitdrul<.kehk hepa.ld,
dat liet onderhoud Diet ov"r politiek mocht
lOpeD, de weetaicrill~ )O<IfoaliAthield toUch
echlsr Diet all;já &ILO d,e beperkiDg. Over
het Transvaal." relleringsprogram wilde en
koo I[en. Both. zi.h niet uitlaten, 001< om·
dat dit well:eUi de korte tijd dat de rege
ring aan b"t bewiDd i., Dog Diet 1'oorgoed
ie n.tge8teld.

Ik heb boren ugg"n, geoera.i. ~v Troeg
de Iwrr8l!pondent, dat II pontOOolikoDeiging
verto"ut. 001 Boeren .ij Engoleen .,oor te
trekken '!
u Dat iA 8chandelike I....ter, bet i. 1'01-

.trekt onwaar." alltwlI<'rdde gen. Both.
veront ...aardilld ... Btel ""In dat ik dit vaD
1'1.... w .. gewel18t. daD ~e ik niet in, boe ilr:
dat al. eente·miDi.ter !lOU kunDen doeo.
Maar wat er vaD zij, ilr:kan u verzekeren
dat ",ijD regering Boeren en Engeleen vol·
komon gelijk UI behaodeleD:'

)Ien beeft mij ook j!'ezegd dat u, oedert
uw beoQ!lming, hardoekIlig Nederland ..
redovoeriDgen bondt en dat u daardoor
uwaanzien bij IOmmige menaeo bebt
herwonDeD.

..Wann.er ik in het opeDbur bijoe altijd
in aet Hollaod. 8preelr, Ilebeurt dat, omdat
ik mij moeilik in het Engel. kan uitdrukllen,
men I:OU mij due teD oorechte daarom
verdenken. ,t

MeDhoeft ~k oog gezegd ds.t de ~D'
gelae regerinlt eeD grote veraotwoordmg
op zich heeft geDom."1 door u e8n;te·
minister te maken,

"Dat i. 001< val"" clt1 Kevaarlike luter.
Wij zollen bewijzeo. mijD alObtgeoo~D
eD ik, dat wij aan het moederland lOo1g
gebecht sijn en al mijo pogingen .le
ee.. t.. miDi.ter zijn daarop gericht. Ik
.......rdeer al te zen de hs.rtelil<e ODtvaoget
die OIeDmij hier te Londeo heeft bereid
dan dat ik anden COn banooien. De
toejniohinjl:en VaDde menigte bebbeD mij
diep getroffen eD ik zal van mijD bezoeken
aaD de EngclJ'<!Deen onvergetelike herio·
oering meenemen.

Over de chiDezen kwestie wilde de
g8neruJ zich tegeno.er deze korrespondent
Diet uitlateo .

•

.. Bm ieder mout met S'Imlight WalScMn,"

.. gie, hoe gellC69 ·l.jk .k sta U pla.lle-n."

Millioenen Stukken,.

SugfigM
worden Iedere week verkocht •.

Ploegen! Ploegen·f
of·

u National Gang-De beroemde

I

Steek Draad
Hekken 9, 10,
Oogjes Draad

Standaards.
15 voet.

en
12, en
en Hoek Palen.

Bohrl!!"om I11ustratles ... en Prijzen.

R_M_ROSS
~ CO.,
KAAPSTAD.

----:0

Zijn en waren altijd CE BESTE IN DE WERELD. Prijzeu,
~le overeenkomen met lede1'8 beurs; vanaf ACHT GUINUl
Zie onze Rheebnck tegen £ 7. ....kt............ iil•••o.....--------------------------~BEZOEK ONS OF SCHRIJF OM KATALOQUS.

RALEIGH RIJWIEL AGENTSCHAP,
EURG STRAAT 20,

KAAPSTAD.

£15 o15

ARDERNE & co.
Alle soorten "an Bouwhout en
IJz.rw.,.en~uQoedkoop.'"

CALEDON PLEIN, KAAPSTAD

d.WOODHEAD
EN ZONEN.. /

Looiers, Leder Handelaars, en Laarzen Fabrikanten
voor de Groot Handel,

RIEBEEK STRAAT 19, KAAPSTAD.

Het maken van alle soorten LaarZ'3n en
altijd in voorraad Tuigen Leders.

--.-- ------
SCHRIJn OM MONSTERS EN PRIJSLIJSTEN.

WHITE,. RYAN,.
&. 00..

BUllG STKAAT,

"
li __IIMM.. t

Qehetiet .ftlJd Jicht,
Rheum.dek Lenden Jicht,

lcIatiC. en NeuNlgla.
DUIZUDEN IETUIIICNILIFTU.

Getaigechritt "&11 Taamaoie.
Ena Da1M 114. TamttVUJI lehrijfi·'
"Ilt ....001 ", .. .-..l ~ ~_ .. _-

UIl blf _ 1_ dlo Ujdm<Io &. .... _\iU. ~__ ""_Ii8 .....IDcIoI~alf."'f4ety-
.... _ do ,.fD rWdI op. JiooU iieoft alf """.-.-'1....-----
CliáltailMtl ,_.-it dour tU ~,..

111'1'R:HBUllTICU~O CO.,
C.ÏItÏCI1L niAlT 7, ItllPlTlD

y.utlr_r.loI! aIlUpot_ lOl .. lnlnt_
.... .ItM,.O.4 - OM.to __

AJ'IUKAA..l.'i ~jj

Dadlli .... V..... q I. "'uraD~
........... 'pkt.

OPGERICHT lllOO·,..
Eeu _Tel' Zuid .A.frikMDM T ·lli""

g"8IJ'OGd op O.drin,e Beci ·

fli~ .E""u-z
l""'_ ...
BM__ FOJttli'- lol

19Q6

JO J.... ,
17POO

H-oofd Kantoor ... M.a.lm .. bury.
Telttgra6ee Adrea... ...... ''Mutua.l.''

DIREKTEUREN :
A. O. Kooh (VOOI'IIitter). J. A. Dr~~

G. J. V. Lout-r, J. G. Lou"', J. H.
Mun.is, L.W.V.I.- A~ J. Roome, D. J.
!i1ll'SÏA, A, W. _n, J. P. )(.1& ••
L.W.V., D. W. Krynau.,.., A. J. Cbiep-
pi~1 L J. J. 'BD Aarde, A. O. .-
Villiers.

T.AXXEN:
Oudblhoorn-Telegrafie. Adree: .. Ib-

",ua! "; Bestuurd ... : J. J. P. d.
Kock.

Paarl--Te!.egrafiee Adr .. : ''Mut:u.l'';
lNetuurder: 8. P. H. de Vil1ien.

Wor08llter-T~afi .. Adree! "1110-
tual "; Bestuurder: Duie!. Bla.Bd.

Piqueu.e~-Tell,gral~ .. Adrea: "Mil-
tuaJ.'; &.tuurder: P. J. A. Olt-
hoff.

l(aapat.ad-TelllgT&fiee Adr .. : "Am-
Call"; BMtuurder: P. E. tie Wtft_

AGENTSCHAPPEN .
Agenten in al de Toorn_te et.deo

in de W..teIikelPrvrincie.
VERZEKERINGS DEPARTEMENT .

Br ..nd .,.emelr:~ ... ~aaD op riai-
eo T&n aUerlei aard, tegen d. laapt..
lopende pl'Ïi-n.
Verr:ellering ..an Hooimijten en Bo.-

reD Produltten eeD llperialiteit.
VOOGDIJ DEPARTEMENT.

De Beredd8l'i~ .... n Boedeb, 0.,._
!ringen, Voogdi_ap, HvwelikakoG-
tr&kten, en 1n.o1n .. s.e.cw.. Llktri-
dati ..... n FirmA's eD Maateohapptjen,
eli Algemeen Trust eD Age.tell Werk
Ta 0 .llerIei aard OIIdernom.ll.

GETROUWHEIDS TAK.
Waarborg Toor Eerlik:hei4, Oprecht-

heid en Getrouwileid na V~,
Lihrid ..teun e.D _o\dministrateon, ""Ex ...
~n eo E",.kuteun Datiel, OUr&~
'rell Bon it.~alju~, Laodmet.ra,:se.tuer
lien en ~u ....0 Banken, V...
.. kering ft mdeN Ilaablcbappijft,
Afdetings "'. 8tedel!ib Baden, Bl_..
en a.ndere bNmllteD ill dienu ftII Fir-
ma'. en Publieke Instelliqen.

I. P. MARAIS.
8ekreta:ria.

Afdelings Raad, Caledon.
KENNIS wordt hiermede gege-

ven, dat het het voornemen is van
deze Raad, om aanzoek bij Zijn
Excellentie de Goevernellr te doen,
om overeenkomstil< Sektie.5 van
Wet No. 30 van 1883, de Veld-
kornetschappen Goudini, Swart
Rivier, en Palmiet en Bot Rivieren
te proklameren all' onder de bepa-
lingen van de Omheinings Wet te
staan, en dat een Re~lutie ter tafel
zal gelegd .orden ten dien etfelrte
bij een vergadering van deze Raad,
die gehouden Eal worden op de 1ste
JuniE' 1907.

JOHN J. MOORE,
Sekretaris.

Afdelings Raad Kailtoor,
C&ledon, lol April 190ï.

WEGGELOPEN.
EEN Zwarte Koe, zonder

hoorns, gemerkt beide oren, (';n
~Z'f,&lu1fBtaart en é,l-n winkelhaak.
witpens, , beide achtervoeten wit
hooJ.op, en witte nast.

v-elieve !tennis te geTel! :UID

ROCCO C. DE VIL L1ERS,
.. De Hoop,)' Paar 1

"ONS WEEKBLlD,"
W~luliu B14d.

Su:becrip~e 11/6 per jaar, Poat-
geld ing~loten:

Du aa.nZ:6e.t Po,tbus 44,
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POLITIEKE VEBGADrRJIQ
or.

VILLIERSDORP.
De Tijd heeft het

De Chemiese Analyse en de ondervinding van Moeder. bewijzen, dat

Chamberlain'. Ho•• t Senee.mldde' DEUREN, VENSTERS EN SCHBIJNWBRIt
l IJZEEWAREN, CEKENT.

DI!. G VILJO~1N I~ DE H.EEa
• , KJU(iJf., L.W V 'e SP&E.
LU~ mx KlEZEllS 'fOE.

"~t."
....... n~nd, 6 M", 1007, w.... de

.aal vun dl, Cbr J \ Le' illlersdiorp

..aa.mpvol hIJ gel e ~nh",d \ aa de toespr ....
~O doOl' d.- p.ar lementarre ..ertegen
woor il..." rs de heren dr \ G V,lJOOn
..n ( J KIlge Dat J" Ingozpt.lflen van
VII he r-, lorp <'<'0 groot beh.ng stellen III

". pol tli'k k-1r.lm w t'E<T duidelik voor de
~ omdat. 1l1&ttegenstaande het on
~ 1" Ll~' \H"""," tJJdH1S de voora.fgu;nnde
dac • n d" yel" rt>g<'lls waardoor de
"" _"" voor al die mn V IJgeboom nl\A1'
.." • rp op sosmuge pla> tseu bijna on
1.'\.: ;.;,I ha.a.r ware-n de opkomst, 1LJ bUI
.."n~ w-oon t.1lnjk wa" In v er bond met
dJ ho...k ....~nlp\QPntr; van de meuwo
,., h • I 0.1, <1" \ flll<"TS Graaff Instituut

-ok ter YergndPTtnjl; ann'H\fJg de
.1 II Hofrnevr d e,I rlr Pete r·<,n
I. r- I I ~ C Gr>lJ\ff LW R', n.ls-

Het Zekerste en Beste is voor Kinderen • Zuiver Plantaardig.

15. Sd. en 31•
Kantoren:
Lange Itraat aa, lliPSTlD .

r FM-

SlLIIIHIBUI seHEIl. BOBIBESCHOUiIlB.Belmens nMr Dongi"" ..n de ee nt uur
"po,,,"('[I; naar Vath=rt ijpnk, r IICI!
"'38 tegeu b". aanl~lren va.n apoorlijuen
111 veedist.rikten, wl..ng als 6r nog 1"1Id.
bouw distrikten waren, die nog ~O

spoorwogverbinding hadden, co boven
dien omdat lD de me41ste veedlstr kteu
de onkosten der olie voor de ,.,,,t. n nog
niet goedgemaakt konden worden 0"",
6n!.Eogenwas lul (;;pr) steTk VOOT een
spoorwee- nw V11l18rsdorp naar Wor
(C!'lt.OT e u zou nog verdr-r }ZO\.êl.nt. f van
11Ll"t" 9<'0 petrt.ie ondersteunen voor het
doe u opmetou van ~n ...poorweg V'Rn f\t Il
pu Il t 'li de Caledo u IJJn lUULr \, '"

{( ...t e r
.. prek e r zei de v .. nier ,L, t de "lg. I

Je (L~ de gf'<lenk<u.en zou ge log' wor
lt'n va n ~II meuwo school door it'll v au

Z,UH] \fnko.as woot:">~ Z-ODt'D (11 'oHO'...

prop dat een land rue t n.1l~1I ~r) t
loor ,toffdlk" sohat te n maar meer door

I

JUIST GENOEG SPRAAKKUNST O.
ZUIVER NEDERLANDS TB

SOHR11VEN

Handund1Dg .oor ek praktiJk, bet -.
IWingaoodet '"la l1li lI8IfODderriCht CIOOr
C SchrOder.

Uitgegeven te', Gra.-enbage biJ nil
der Luo eo 00 , van Brakelatraat 4&.

VERBANDLIJSTEN .
7 MEI

Iii I Ofll~KE\
\ e' I.... It-C "f~

~ \ vaII LJI-ll.n

l nil val1tlt-

~ ,t I lrl()- I
- 'v i r. \1 rot

I" Luo!(u

KENNISGEVINGEN.

volks lo 0 dik stuk hout of stomp word
n ronde 1\ .... 1)1 !l'ewaak, en daarin word
duu 0 etokkl Uit .ag!.er en hgter brand
hare hout SO 'lOnti: mogelik Lu_U dl
t 'He hande heeu en weer gedraal Dour
dl wrrjvmg oueraat dan warmte en DB

pAA' rmuute raak dl ~to"kl .... n dj br ..~d
bv ver terug .. 18 dl aiud e 'an de sewen

Lieu le eu w 18 deur dl ontdekking v an
phosphorue reed. dl ""eg aa ogewl). om op
Il masliker rnaeter vuur te doeu ontstaan,
lo 1674 werd phosphorue door n alouinner
III nam burg mej <lI naam nw Brand ont-
dtk en m 1677 het n DUItJoe Kltelkolldlge
U"olel KrauL liJ }tDgel .... a 0 eral betoge
gehou 0 er dl wouderlike werking van
phosphorus OUl vuur te laat ontl!~J
Mur dit skijn of dil nl YeellDglllg Ke,tod
liet bij de uieuse \Ii ant self, dl groot ge-
loerde en natuurkundige Boyle noem dit

u gehelm8muIge, selfskijneude stof',
"at illaar moeilik en In klelu hoeveelbede UITSTAPJE SAAR DE VICTORIA
tc\~rKkaf)~metgroot moeite ea balDg \~A1ERVA_LLEN-Wll wensen onse =----
ujd En da ..r I, dl grootste waarde net Jellll'" altent te maken or een '0 Y d Id f G tol ..
de arin, <Jat n men.. IU dl donker 0 soort dIt nummer voorkomende ..dvei tentie er waa 0 es en.
van hg ka" maak deur dit ID gJ ... bui se aan waarin bekend gesteld wordt, cat er
"I Ing bloot te stel gdegsnh6.d best .... , OIU voor .£ 18, ""'8!.6

IJl hOIl. J.l<IJ8 van plJOspboru8 en dl g.... klas, en £14 tweede klas, voor Kaapstad,
\ aarlikheid daarvan wa. j, oorsaaa dat Port Elizaoerh, Oost Londen en alle
:lIt nooit IUgemeen geword het nl stations vóór IJC Aar, en yoor .£ 15 lOa,

SO bet '" toeatand voortgedueend tot eerste klM, en .£12 tweede Itw, V&Ilaf De
omtrent dl ) ...... 1.823 toen D ander Duitser Aar en statione ten noordeo ervan, een
lJoebetemer, di ontdekking <Duit, dat fijn 1Iltbtap)e te malteu DUI de VlCt.on& Water
verdeelde of epoD~ge platinum D vall"u 1DUt eee onderbrekm!l: vaD MD dag
mengeel van w&ler8tofgu en Ing laat te Bnla ... ayo, ai ........ op 7 JIlDIe de land
ontvlam Hl) muit tod n lal11PI, ... at I bouw teotoon8telling kan bezocht wordftD IJ. S. HA.UMAN, Jr.
destijde bekend wat! tU dl wateT8toflampl 1 WIe een der prachttg1lte natuor tonelen' Z artdam
en nou nOf be&ta&t onder di naam van di der aarde wil nen m&ke nn deu gelegen! W ,
I DoebeMlIDe.T lamp1 held gebrmk ' - RLebec.k Kasteel,

De leun worden omtrent GIl.....

rtu.nd" kenn~evlllgen Y-- --
onze "d" ..rtentle kok>mDtoeD'-
KEN'<IWEVING van het hoogp-

recbtahof betreffeode bH uitreiken Y&!l -
(l!ecertlfu eerde KopIe ..au een &ebr bype-
theek yerband

U:SDEHWIIZEll (Gee) gevrMltd..-
een pnvste plaallll'Cbool til BavLUIl Kraat&,
pk, Adelaide

A HlSTE:-;TE (Gee) p:evraagd -
Wesnield pm ..te plaatsschool Swellendam
achooJraad

AFRIKAANDER (Jonge) vraagt -
betrekking al8 knecht of besuerder op-
boerepwte

ONDERWIJZERES (Gee-) ge..,...p
voor private plaat school ti! Krom lll"-,
distrikt Csledoa

ONDERW1JZERES (Gec.) pyraacd
voor de arm08Chool te Klem Doorn Ri-I
Oudtahoorn afd 8< boelraad

HUOFDONDERWIJZERge9nagdY'OOl'
de nieuwe A3 school te Onder Gamb;
Oudl-boorn afd scboolraad.

O:\DERWIJZEIi(ES) (Gec.) genuad
voor de DIeuwe A3 school te Welge.oocIiiia
West Oudtsboorn schoolraad

TW LE Jonge Ossen, eea rood _
cec zwarcébonte, Belden gemerla
hukeroor zwaluwstaart met ..., <

eo onder. Eruge ÏDfor-
met dank ootvaogeD

/~EBSldIDDEL
-'W'OOR -

CROTE •
HOEST enVERKOunH glo..

OVERAL VERKO~
•"

• ..
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liDERS IT DE IOLOliALE IIOUS18IE.
LET WEL

Dool' het houden van Geld in het Land bevoordeelt gij nzslve.

DE SOUTH AFRICAN CHEMICAL FACTORY,
(Zuid Afrikaans Chemieti Fabriek',

MAITLAND, Kaap Kolonie,
;

Fabriceren s.1 de volgende artikelen ev~n gOl:"d, indien met van beter
kwa.I.i~eit, dan enig artikel dat geïmporteerd kan worden:-

Ï8TTALIII SATlJN ol POI.ISH, " ZWARn lW BIIUIN[ SCHOlllSMltR, ZWARn
_ BRUIN[ BUBIIN In TIntml, ZWARTE III IRUINf WAS voor TUIGEN, VLOER
WRIJFWAS, UIIIOUUIi WU, MEUIEL POLlln£R WAS, WlUUl .. POLISH,'

STOY[ ,. POLISH," SMEERSEL voor ASSEN, en NAlI MACHINE OLIE.

Onthoudt de Naam

qUTTALIN.__...~--
EN KRIJGT GEEN ANDER.

Er 18 GEEN fabrikaat, dat zo goed is I

VRAAGT ONZE ZEEP

,

lndien gij geen van onze Fabnkaten verkrijgen kunt van uw
~~ijnhoud~r, zendt dan een Hriefkallrt naar een van lie volgende

FU'Ula 8 :-

WIENER & Co., Bpkt., Lower Burg Struat, KflaJ,stad: Groot-
handel Agenten voor Kaapsta 1 en W cstehke Provincie.

S. KBMP & Co., Groot Handel Agenten voor Mafeking en
RhodeSia.

B. GUNDELFINGER : Groothandel Agent voor Transvaaal
(President Straat, J ohannesbucg-), O.K 1\.., N atal en Delagoa
Biw.

M. J. SOLOMON, Groothandel Agent, P08tbu:l 506, Kimberley.

De enige Chemiese Fabriek Zuid Afrika,In

••,~~. MULLER~
.. I

KLAVIEREN

I
1- POlI Bal taa.

E.A .....rSTALJ

HUN WONDBRVOLLE TOON en merkwaardige duurzaam-
heid hebben Den met. recht de unieb ond6l'!Cheiding .•loen nr-
dienen .van d. Piano WI Kijn, II die er door het gebrud; beter 0l'

wMdt." De R. MULLER piaoo ia in MEER SCllOLEN E.\
INRldHTINGEN in gebruik bD enig ander fabrikaat-CC!,
feit, dal Toor riohzelf ipreekt.-&enrijl un d.e." R. MU LlER "(lp
Toorkeur gegeven wordt. door de meesi kritU!C IDUJlICI en mULl<k
liefhebbers, OTen.! ....ar de Piano beepeeld wordt.
o DE PIANO, DIE U KOOPT, moel door de \'olmaakth('I,1

Tall haar toon het oor aangenaam aandoen, en het oog strclplI
door de fraaiheid van haar uiterlik, terwijl Kij tevens door haal
roep nn duurza.amheid aan uw prahi(l8e Ein voldoet. . Duiz?ndtll
dergenen, die dit instromen' to* hun volkomen teTTtlllenhmd ge-
bruiken, !:ijn een It:r&cbtdadig bewij., dat. de lf R. MULLER" III
dese T,reisten bes it.

Weal _ ool II .,.-'t·'
• ~ UJ R.IIUt.~!PI
a Pi.rDe I!&l luI:tnl
m,,-nt' 'MI)Óen R.
IfUUIi ttMG)t to '"
Dod i.1JIf.rom..-nt 0' "r
Wli;C'I1 Ilber.J. 'hf

eoedtllt.
'ra.te t ..t .. loc 0 "

.. ardl op Nlnr_iI,,,U.I ULll OW .. J('f'*
,-.ondHl.

"'.. 00II;""'-__ ._nalju

Il. "UULER·....
..,unll' .......Ung ........

el m"" het ,.oor a.
~'DIIl_L

MULLE' P\arUI tBtd,,,,,,,,
4--..

R. IULLER'S _._. .... 11 .. --
Btrud StnAI

__ Il..... tad -
Do _.......-d. "l' "" rb1od""

M..-ielo: -.rti}a!1_.
PrfJ~ f'88IO" UIITJ'UIO

R. MUllER,HoofOkantoo.

StraII~stHat 77,
. . ' mPUID.

;:.";~;::IlIlOt~: •__ ~w....-
~~

WIJ MAKEN

LAIDBOUW DRA~NERINGPIJPEN.
I

Bestel vroegtijdig daar dit het Seizoen is om
••• ze te leggen .•

De waarde van het Land wordt 25 percent verhoogd.
£5 Ss. Od.

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

Vrij op Spoorweg, Croydon, Faure, K.K.

BoIkJes, wurln de ulUeg ,,,,ven wMdt, 1l1ltll tOllluonden
. . . op aanvrage biJ • . •

-GEBROEDERS STEPHAN,
BREESTRAAT, KAAPSTAD.

EEN UITSTAPJE NAAR EUROPA•
-, KEN H.pi8gezelscháp orJl!t-r geleide Lf..! op de ~stc Julie pcr

u GOOIU, HA" mn KaHpstad yertrckkcll, (hl Ellgelalld, Schot-
land, Franknjk, Duitsland, Helgl(' en Holland zal bezoeken.

TARIEVEN VANAF £135
(Ingesloten alle Onkosten vanaf Kaapstad en Terug),

Schrijf om een '1"':1'111,:\1programma. wa:lrtll voll~ hiezonder·
heden gegeven wordell, flall

THOS. COOK en ZOON,
TOERISTEN AGENTEN

KAAPSTAD.

Nobel'S .sport Ammun.itie-
.~O"T.LUI .EHOIO£" .LECHTS TE CEBItUllCEN ,

Primrose Ballistlte
Nile Balll.tlte

ol Empire ,. Rookloo-s.
ol Clyde" Rookloos.

op de " '-'un Cl.~b .. gedurende de Internatlonal" weeK. w.ron de 11.. llistite OVM·

wlDningel1 £\9L& te;;on £:!'28 voor alle andere .'lln,OU,:l<l. In n.,g.-n J3ar heeft
" Ballistltle " tb7.9:!n móeT i;e,,~onoell dan al tie BIJJe-r-e 3II'JIHUnlueM tezamen

Op de vergadeolljJ: vali de" Cldl \I".!" &11\et _"'S8,X:ldtle 10 En;;l\)alld. JIlU'" 1!IOti.
~ .. lde"Ewplre Rool<.loo'" HI-i'l KAMI'II..,E:-r;t:HAP VAN ~NGELAND. ID
15 DIIIIlDler8 won het ELF EERb'l'E P lHJ ZE:'< en verwierf 't grootste &All lal puat:lll
iD 't Dewar Inter Club SchJIJ. ()p de derde d ...l( nl! de mt-ellllg Wd.a al de
}Ddependen!.e ScllllU'j"nt., dJe 1Iret andert sn.fUunttw to~!;(lUUen waren, deze &Jomunitie
~VA.NGEN DOOli" E:\lPIRK l:tU\.,KLVI)::\:

l>e2:.e ammunitie hooft v<u het JDdi'ldlicle K.'\.:\lr'OK~8CHAP yan KANADA

s-o:;nNiLE BALLISTITE" da" CLYDI!: B.-\ LL ISTlTI:;" "JD de goedkopere soorton
Tall "Ballil1tite" en •. Emptr6." "RAAG U W UA)! LJELA.A11 SLECHTS OM
"1I0BEL'S" PATRUSE~. lJe voorZlt!ller~ HU <18H..odcl r

JAMES SEAR.GNT & Co., Bpkt .• PoK. Bus 49S) 1A1PSJlD,
bel goed!loovst" Verk,'ophuld iu 't groot vall ·llu:\. MauPet' en
Patrolle.ll ; od, aa )1liiUt.lre Mauser en MI\U<!t'r S.,ort Ge" er"" .•

Martini-Houri

OIVlELE ZITTING.

PAARL.cl' oor reobt.er M...asdorp.)

Er<:RSTE AYD~!J.INO

WOE~Sf).\G, EI MJt;l, 1907.
T&LEUR8TBLLJIND.

Telegrafieir bericb~ wad de ,_.....
de kerk.erlUld de ... Paart g_n'" j:oe-
gewnden door ds. P. O. J. MëirUaio
Uraliff-ROlnet, WWlJ'ill sijl) ....el,eerw'.
xijn le<>d.we'A>1Ite kenuen geef~, dat
hij het op bont w~bracbte l>eroep
tuut kon unnemeD.

F..erstdJlagll ""I er dus een nieuw
roep raoeteu ultgebraoht .orden.

.:'\G ~:l,BIHiCA1' EN l<:EN A!'I])!m
vs Ron;I'!(){jW .K:" .~NDEltBN.

E:>;GI:LARECBT v' ROl'~'!O(J" 1,:-<
ROUs.."'Onv. ,I

Ad,' Burton, me. h"Ul adv. W .. tel"
mever , v£"r!i.clwell voor e1bUrS, en a.dv.
l P;'4:1UII, uie hem .. <.Iv. 00 v ilbers
voor ver\\' oorder~.

!:let ver-hoor iu d(>7_"r.o.ak werd "oorL
!lP1",t Jil UO eerst.e akt.ie "ordel'(!e
\ml r ...' F t:II~ ..Ibrecht., v-an r.:""l .. foll-
tern , '\amakwula.nd, ren deklamtie 1"an
I ",·h 1,'11 bet reff ..an de de grE'n"h)o tus-
~ Il f;lJIl plaat" eu de uang1'eflwnde
plu:!! '" Hlu ..buk:JuUl~llI, ulsmvd« M'ha-
den'r(!o.-<llng voor oVNtredwg gepleegd
llLor (i .J Hous..'Wun", Jo eigenaar v a n
tit' ~L\ng;lt.n~~nd(' plaats. Ju de tw~de
akt.i-: v ot-der do A ]0' J?ngelbrc c-bt
Cl ,OlO ~hadeoveq~~(lll"iZ. voor nunran-
dIll)! en urerrredm,g ,",oplt"(l!gd door <,le
""tle<1 van G J. ROu!<S()l..... op ~Il.l)
plHH t~.. l-:1.ttlsfon tell)....

C;ldovn Jnshll:l H-Olllo\~OllW! ,"i'Tw~r-
,kr, Z'-'I le, da t 1><."1,, partlJE'1l III 1877
ever een wa rvn gf"kurnon, da.t de S")U"l-
Jm~JIJn tU"'!'I.611 de bt-'I(jc plantsen zon
101"'" van Buehuberg tut RooIplatklIp,
na bt j ~:ll"lInndspoort Fr iesli r-h, de
lall{;Ill('t~r, lMd l~1l Iiju tw-pua.ld vol-
gen, J~ on'rpell kom .st, doch hiJ (get Ill·
~e) had nooit );;fHltwgen dunt mede ge-
IIOI"eU RIJ h nd Fn<>s.hch geu'gJ OIO
t.' r reu dat h IJ zIJn :1,000 UlO'l!~D zou
kr-ijueu , doch ont.dekt ... In,t e r Uilt h~1Il
...lf"( h t ... 2'.U---Il morgen wn~u ~ev,pn:·n
H IJ hod clit n:lll~t"'H.()men om moeite tf'
\oorkomplI t"1\ I.lh_lr 'had hij bome rk t
lilt hij uoz 7,('lf" g~n 2/>-11 m~,rgen had
ontvan.gf'll

Hugo L. ';('hN'lId e r, boer. v.m Wel-
kom, Ingdl.' g~UI~ellls af omtrent J(' ge-
)UIOf n ..rhnppe-hkf' buke-n tuseeu 1.IJ"
P"<lt-, en J<:~plsfont""1 Hij "-.c' l<'jl;""-
wonrdl~ op de \'er~ndenng vu n nu-de-
61g;i'n:.wr .. vali l_4~zt"lsfont(,11J op 4 April,
looL De En:ge-lbre-dltl'i p:;nvf'u toe
het "'l:"ltt~ ...t rook }.!;rond aa n ROUS.~OIlW t e
_gf'v~n Hl] W._h er z.~ker vuu dat ZIJ
hl:'t kout rak1, beg:rqx-n. doel! 7.IJ protl'"
t t......,,·df' tt u u-t dan r-tcge n

.1 ,J P Bel1kp~, (",'Jl d{\r lllt"Jt'-(,I~P-
n.t.,r'" '-,In ErRl~)ntelll, z(·.d.>. d':lt, hiJ
Ut-' \'f'-rglHif'nn~ op ~ A pril had hIJJ!(L'

~()o)nd \\ :wrop he ..I'Jtt'lL ""rd di' lW,
tOA :'!<1.t'1 ,ttvok ...P11I H.OI! .......t'IIW af h'

ITlISBIC ,-

(al J-;u'l'ht<· door de heer W. B de
VIHIPT" l't!' ov(·rloop l'1\n vui) -water
op ZilJH Pl~e-nclolll a.an P.u.trlot.lf:trAJlt,
(bl \allw"k door J. G Buhhnl\n,

Ollt hoard maken ,~an onder elllde van
S<:houh.traaL

(('I \n,,1.O<'k door K DomlO~o, om
IlIt .. t r:ttlnp; "an ,..loot a::.ln publJ(~ke
don! tocht. tU&."i-en 7.IJII p-tgendom en

dat vnn <lP h...,r 1> dn TOIt
(dl Klac11te d()()r A. P Zeema

...t.l lt Il
(~ld.'OIl ({OII .....s.."ll" Jr. l)(,\t-' .... gd(' dl'

von¥-C' gf'1. tll~(>-nl:'\"'I,'1I betrt,ff'''llfh~ !I('
'Plr!.,l.dPllll,l.!. tIP d~ -1.dt· \plJl ,," .. d('
\'\'1~.ld.·rt!lg hl cl hiJ h(V.!.lt ,l!~l\ljI1len 'ï' Il

hl"l\\I-.tr .,trook PJ} had hl) 7.IJII "(~' up

hf't l.jnd ge-<{n,vPI1 D(' hru ..f 'nl" \'all
:\, ...ke,k vnn tiP 4de April, W..'UIT-

bij IIIJ \for \\tlerrler" wn a rS<...ll u wdf'
11[' I tl_' 1)\·"rtll'df'lI. k\\,lJn lllt't 'OOT '!"2
\, nl 111 ZIJl! 1){,7.I! fliJ )!ploofd,~. dat
('I- t~r "IPf IlH'("r d., n 1.~ ,\ l-l lil lid ko-
N'-1l n1:l\ dl' be-t \\ lst(' groll cl kon k I IJ~ell
H tJ '"' Ist <int ZIJII uI)\ikf'1l (1)1\ ~r·hafl4'·ll
op di.' ~dt~ .\'()\(·mh('T, Hl()...t. np ('u;er'"
1.t'ld wnn~1I Cf'''tl('o~t. ook hlld hiJ IIlf'.t

7.1111 hl n."dt-'1 op :?:3 Son'ml:H"r paal'df'1l
op hel \'}IlU gt-"drpn Il Pil \\{·I Op7f"ttp

II~ R lt'rhlJ hntl el.'jol,_·r \ ndT1(~ 1':n)£('l.
hrt"( ltt 1H'1I wdlf'n IIfJ~lg"'lI. dO<'h ,'pr,
wl ...~rdf'r ... hnJJpll hen nipt aa.ru!p.\·Ullf'll)
t;-..r ullt ...~n In:tur wdlf'1l bele-tte-n riP paar-
d, II \\ ("Il: t (0 df!Jn'>n
lf (i. I ROll(, ..'~IJ\r 7.('1..1(', d,d, f'.......r
\qUrld; h~11I 'lp II .-\pnl h.ld g;"7,~d
<i.tl hIJ Tltl Jf> })f-·h'lst.e grolId In hezlt
k'lIl 1It'IIH'll Df'7R ~f>tlllgn b~('hrN'f
(J(,k !ti't op '11 '\"ovpmbf>r nlOrge-vnlle-
n'> Er hnd nl('!h ('rn'-tql;;; plant ....gP-
~l i-'JX'n ... 11 ZIJ h,uid<t\Jl S)pchth p:f'tr:H ht
F 1I~t..1hrt·(·hl tf' \erhlndt""rf'll dp p:lUIJen
\" III IH·t lnnd tR jol,!!PU G,deon had
Enl!€lblt'i lit fllot't .1J\rq.!,("!a.akt

-""dat Wdlem :Wybllrgh ook ~etulg .. -
nl" omtr.-'llt dp7.(- zaak had nf~eJp.gd
"d'!! lli't gf"t 1Ilgt.nrprhoor g('",lot('ll,
" .•arop uPt \101 lot \. TIJda~ \'ford ver·
d"n~d

e.
I\nl{("ren, rp ()\~eTloop van water o.:\n
lI .. th ...l,tru.nt

I(>l]) P do V,lliers k1n~t O\,,<,r
oVf"rlo<J.p va" wa:wr In Rlqot 8an
Fabrwk.tr"n,t.

lf) H Lnmprecht, om eeu pijp op
Pl~pn kOl;lte-!1 t~ roogPli leggf'n van uit,
'" htR-rplaat. von wonillg 'bewoond d.oor
.1 H nodE'ndl.~k n"~r de draw non
Lady Gn·y"tra.a.t.

(gl "'"7-ook door R Lamprecht voor
h,.t !f"j:Q.!.PII van plJP VUD lilt 7.IJI1 achte'r-
plaats aan Lnd! Grpystraat lt"'lf de
~Ioot flail overzijde van JlIhilOORtraAt.

Ih) Annw<,k door'W B. de Yilliers,
OOI plaat-jnJo!: vun lalllp ann Rellef-
....tnillt

Il) Opgool .. n .... n .trunt leidend., uit
nr(\(ttl~tTaat. voorbij 'hulIrkamers van
pel" Roux.
ol Rnpport nUl strn.alr-opzicht"r en

g"mlldh .. ld".,n'l>ektenf'
Ik) K lachte .. n.n haae Mn",ros 0"'"

Tud \\ntRr kornendr vallaf ZiJD buur4
illS" W,llell! Hlebller, Noordor Paarl

(Il "prlof aangevraagd door dr .
H"IJns, voor het leggen ,'3n ('ernenten
pijpen In sloot n!U'Mt '1.1jn ,,"omng sall
Tler;r'tl'an t en wel op <'.gen kos1en

(111) KIn"hte door H. L&mprecht over
n>r,t.opl)lI'4l: vali riool roor ?.ljn wonlll~
INIII L.,dy OrPY"trn.nt

Ill) L Fechter kla.....S; ovo;r ",loot
'"001 ZIJO el~pndom aJll\ Rrf"(I:l~tl'a.."1t.

10) H"pn.rntl" van .t",,,t nabij
PI~unJ!:TI\'ler

f1') Opgooien van Auret.straat.
De ,,,kl p!.nrl" l..gt ter taSel en,!!;e t"n-

d ...... , die ingekomen ZIJ U over bet le-
T..r ..n vnn ., kerb en ohonneUing:' DIt
wordt ,,·erWe'l.en nna.r de permanente
puhlieke w"rken, a~300k ""Il schrijven
niJl de s(>kretan-.: van ~~lg:I-ond~n,
!l:prl.. t ......rd 19 \prll 1901

Hfl<pport wnt ...r-Sllper",ntendf'nt gele--
:lt€'11 I'll \'t--'r\\t)z.t'1l !Hl:.r water·komnlls-....

,'ol~f'n-(~ 7.a.ken 1Vordpll n:t.ar d~ 0.1-
~"~lnel\f"'-l)e)'.I~I(L~-kommIAAI~ ver" e-
zen -

(al <\ultw""k F (l C,uol<<en. om
"illfK"IPrl ,'~UI oomf'tl ,"oor ziJn woning

1111 n Bredn.nll ...
(hl t PI".kk,," ald".lr IJlet van post·

f'tl It-'lephoon·kantonr
( l J\nn7.-:04'1k om 'yprwlj<lf'rulg: vnn

t\\eot .. d~nllf'n o..'ln 10):10 BO'ven Paarl
door A Cl .. r

.d 1.1 B .1.. ""II""" VT:lI.;(t " .. rluf.
Ollt V'f'nnj'(,prlll~ "'''an t'lkp.homen voor
'7.1~n "onln~ (..an Hoofd~traa.t, ZlIIdt>r
Pu.a rl

(~l \VOfj""-IJk Tn,I..r wd ga,arne d ..
hnTHPTI ,~oor zijn ~onlng aan Roo-m-
,tr~"t gP"'I)('ld h,,"bpn
Irl Hek.'lIlng Pu.,,1 afdellllgsJ"IU,d

gTOOt. £-4 55 6<.1., 'Ijnde nfd .. I<ngsraad
b,.I",tl"~ ol' .t",thuis o..-er 1901.

P'1J1l1IIt'1001 ;\odehg '81do 1 April,
£1•.%0 Gs Bd : ultoota..ltf 1-30 .A.pril,
£-1.08 fi, 1\<.1.: balans £768 12.,. 2d

Ontv~n!!;ell I -~IO Ap"1. £400 tI.,
Wo.. n"dru.l~ ""Idn 1 M .. I. £1,312

.)" 4<1 : tol......I, :Cl,i68 12s 2<1.
.\.111 mllnlC"lpalfo }w.ll1....tln~ ontvan~e-u

(\-"or r(.('l.kr HIIChll'~'l Jm-er 1907, £1.067 7s 5d, bondenbeb ...--t,n~ ontvang"lt (lYM" 1907,
:\" de .lfhuudellng '-an .i;, "ul!l:"lJde .£:118 &.-. ,

rroVl\iionpl,~ z»k(Jn :\1onsoJl "s Loui~ Tpr wfpl "ordt gel~ fXl'D schrijvon
Trakman. M.·('..llgnn v,. W B Conr. vnn de l,w':lIl1Pter~pner(l"l, ged",teerd
t ..n,,~ Pt! ('0. Rnttni~ vs Carl Zlnl- 2-1 c\PTlI 1001. te kennen I!:H!lllde. dat
",er ~U d" echhrhCldl ng"zn.tlk t 1I11",n 7.iJIi "" <1.. goe.,.erneur },,·t volgende
G.dHlflI €'II ~tephnnus Oa.hriel, werrlen lu....:.ft g(~nkt.iOI1,,{'rd. nl ._
b"haudeld .lp vol"cnd .. "I~pmpne 11.0- Il)'t (lrat .. "f~--taan Vlm e<>U sttJk
ti"" I(rond op het 'Mu.rktpl,,'n ann de rej!;....
j'[lïTIF: REY.'iOLn~ RJ.lTt'IO' E.'i rill)! ,",)Or het rlIwrrtelle" von de n<>-

Tn(;l'~:\ FABRIEK. BJ<:PERKT dilZO p"b!."k" kantor,,".
(1:\ LIK.WID_\TIF I (2) 't l1ol\\H'n door d.. mnnJNva.!J-

\,h' Ru,.dl ..pr ...."" .." voor ti" ,,11- tHlt ,'nn {'{'n 5t.tldibll~' en munlclpaJe
kWH1Htt>llrl-u om "flliof te rrngf'1I om ktlntoJ"fl'n op r1(' ~rgrkt.
e~n komrrlmJl,~ naB te p:unu met \.l('\ll (:1) 't Oprlrhlen door dp- llIunici-p3..li-
d.,...lh"olwr t .. ,t <"n d.. nodige gebou .....n op de

n.pcht", Bllt'hanan 1...,,1.·. duI li,·t morkt.,;ronil"n te "ordon It"brnikt
"oor~eq~lde kOOlproml~ lllO("st ~~~alher- loor (\PII If c(J\'ert'd nlll.rket" In ,'pr-
t""rd \Vord('11 en het hof zon «:"'Io>t .. n halld 1fI(,t d .. "".ak ,,-or<Jt h.... lotell 1_0
,1.1 t '\1(' petIt le !Rr JOZ"!;" 2)0<1 1I!!;j(l'n 'IXl"'~ 1Il0000"lik de gronden alJaar vor-
t(1(l1 kanton' u{'r lik\\Hlatcuron \'OOr r>L.Qt tf\ loten opme-tNn,
.I,. tIJd ,all ...",rLI 11dJlgen n.. '-OOMl,tter .Ioet rapport ""D de

PVTlTlE nOEnF.!. .JFRGE:"''; .1 ,n'pekt,e van Paarl B<'r,; gedano door
I"LABBERT ,J.. mJOer.1le kommissie ell afgevaardi!l:'

,\th- Howes vr",,!!:, namen_ d .. l'kse- cl"n V"" Achter Paarl in verband lD"t,
klItri,,,, v",n do b""'IrI Vlln wlJlen Jllr' "",Il IlJIIlZoe.k te p"",p"kte,en in Paarl
jZ"n, .Jolwnnos SI.tbherl. "On .Tan'(·I1· BerK. bij welke gel<'gE'nheld het J1;evoe·
nlle. vf'r1of d" plnatl;PTI KlOJn Wolvo- len werd ui~ken. dat het hoogst
font"'ln "11 Klem Bmk. RI VI."., in hpt rron<pllk mu zIjn ""n "",nitoria.m. op
dlstllkt .Jan""n\'1l1~. toebeh.orend" 9an de OOI')? lp bouw .. " Hierop wordt, Gp
d ... bo<>d.,1. mor .c().l~ lOs. lA> verhypo- Too....t.,1 Zllid.rn""r-Dreijer. bMloten
thAkt'ren om ~n komm~le to \)einOOlfteU, be-

ZIJIl Irrrrl..:-hap 7-"Hlp. dat h"'t heter .taande lilt d .. voorz.tter eli l..den
t,HI ZIJl< rl~ "_'ak IllUlr do lII~ter te COl!ro.l'. Retief, W D 8tAlIjn, Moll
,-pr" IF"''' Toor r~pport. Ptl d .. voo..,.t .. I1"" om d.-w UlJl.k uader

P.:T1T11-: BOF.Dn, THF:OOORr" te ornlerzoek,," pn aan de ro.ad te rar>-
Elt:-O"T SCHOLTZ port erell , ook ""hnaeollt Jmn de. Kom-

A,h'. Percy Jou". vroeg, nalD<"lUI <I" mi ... le Vf ... l .... nd tot het m;aken "Jln de
1'1,,<'kntl'l1l'f'n van de bo....lel vau \\ IJ" nodip:e 'II~ Ill"t r .. f"rte tot bet il<-
lI'n T. r &holl.z, \"arlof "..lrer .. klan- "i"nen un roohtehk ..dvI"" over de
.,,1.. III hpt. t....t"[I1"nl van de erfl<tt .. r zMk.
t.. schrapr>en, ,raarDI) ''''" vt>rbod ,,' .. rtl 0 .. ,-ol gen dt· aanMeken, om I!'<'ll 1\1·
0Pllf'l,,!!d hpt "Igpndo", "'''u '!'<>Gmd.'n jl;elllen",b;tnrlelaArs-lwentie worden nu
te ...eTkopell, daar he~ ZIJIl ",,,,Iaugen Sp'lManl donr <Il1o rll<l.d be.b.andeld:-
wa. d'lt dit E'lg,mdom 10 d" famih .. ZOU Ab<!nU" Gafoor (btlJ~ .... n D. Titi"".
b]l.lreD. De l<'IaustJle' luidde "I. "oll!" B"'l')?straat).. toege;;taa.n; S. 8.borkend:
"~I ..t b .. trt'kking tot de gTOndpn hier- (bni. VAn J. C_ ,Cupido, B..Tgstnaat.),
ln vermaakt door ons al\n de k'ndiJl"e.Il O"...rtHt&n.n: ilMum JMlodien, Hof-
en klf'lO_killderen voormeld, I. l,e!. 00- .trMt, overtesta.on; I>a?i.d &Iomon,
1,'" "xp ....._<" wil ell begeerte da. !,..ene I,ad)' Orey"t.I'1\.'1l, OTe~ta:t.n; )j~-
<I.. r....ht zal hel>ben n()('h toegelawl lutmmed o..mon, BeJ'lO'tn.at, ~ ....e,-
werd"n <"lUg part of dool Ta.O g ..m .. lde j!:C'1'd; J._ Cutin i.t Co._, Lady Grey-
grond"n .....n 9fm T1'fI(lDlde te "erk.open rtTMt, ge ..... lgerdl; ft. lfatson, :P __ l
of V'O'n'roomden, <bar. laet oq,s _~_ .. t:.d Stltion, OTIIriMtMII, '

(\ (lor d(., hl)ofdl~·hf1·1 I

L\\\HUtT'i"l{\SNl
1)""'7.1' .lktTt· Wil" Ifl1!.p'~t~lrl VOOT d.· be,

tallllK nud::?u(J ~·tl~dey'·rKoe<bn~ nlOT
k",ILld" !l]Jj;!f' ~cbl.:'n(.hn~ ,·an J.._"{){>ilt->
I ,I.,;llll

\«h' (,rl"er n~r,"lh(~H voor tw ..er, ter~
\, Ijl \ I'n\l'f I d(>r IIlot ''-[ll'l opgpkOll1f'TI

BIIJkpn'" df' dE"kl,11Jltlt-' h»d ,"61·We(>r-
(", hIJ n".,1 hdlt"lldt> ~P\(,,~pnhl·u.t""11 \',d_
lof', sdlll!,d,,·llke (~I! .... hf'lIdlVf> ",L)()rdt'~1
!.tt. I,'I:-.I'r }!.e .. pr(lk~·11 tt'llgl)ïol~p Wrl~r~
\·.llL (·!"'('r s( hade had Jl<,ll',dt"1) HIJ
t I:.t Il £::!.jO lpr~o('dlllJ!

:\<I(I:1,t Pnl~~ gf\hJlg8n warPIl ~,·hu()f'{l
..!)If 7:IJI1 lonl",chnp "011111'" \I.or pt" I

. ()O! hP-I hp,lrn!! ,',lil fix)

Cl.IHr;p: v' HJ<:.\TIH'OTI':
[l.:YI,":: zald\ b(\trof 'Il npp~l ,laTl~.;,.'t~

l\('IiU ll.~t"n f'tt;"!1 Ult:-'pl ,1,1k \,,1Il rip r{hl

!~Ilt mll~''tl I.wt \'110 En~('obtl El!o.(·r.

'a n;;, ! (~"P(HIdl~lIt. \'ef\'ol~d('l ,tpjlf'1 ;,1 Il·
\'oor hE'tallilK der \\lwrd,· 'uil .•·k. r
ïPf', d.11t lW lilt t"t""11 pol Jnt-'t .scha.pen-
lip. ,,{"lI,t> door :lPl'('ll.ll1t (JP d~> .!1)fP'
"pl\ll' ,,';1 .. ~l(·J.lt:.'1~(·Lltt"11. te llf'hi)clt f.,"-
Irollk(,11 duod \\lH g~'lan ,)e. ltHll!.,~

,tl.l,lt ~di "!JllnI-. ,'oor eLSf'l' .'or ll,t)
"Hil "pi\"" nlllnl'\ "t>rweerrlt'>1 Jil h<'rf"'p
k W:.I. III

.'dv H.'lIJHITIIII trrl.o op voor .appf'l-
tillt ('-Il lLLh' Ht .....<.1,.£>t voor rospondelIt

~H hl ..t horelI (~r :.t(ll'oka.ten, re!d!"
"Jn lord'chnp. dal het vold"".,;· <11"-
delik ",no.)dllt ('Iser 5 ",tuk verloren htui
INlgtlVIIIg,(' "nn 1'prgJftJ~UJ~ door ,ar',t::"
IllkUII1 NI Wt\("-.. ht"t llp~i van de b'lnd.
wnnrop htc"t hof tot ~1ann" l~ \T('frl.3:l~'

d,>

DEltDI< .\FD~ [.j'\C;

LIJN.

.~.
";

ST ADSR.A.AD.
GewOl1t' ve-rg;a.derlng, geholKlflD

dag 6<1e Mei 1907.
Tegenwoordig SJ de leden, behal ...

lil] C. M. du PIBOIo'Iii...
!'olotnJen der rorige vergaderillg gele-

zeil ell goodgeltsurd,.aL<ook die der al,ge.
melle-b<.>zigheids-koou.mlSllle. gedateerd
1!J April 1901.

Meo referte tot de begra.afp1aataen
kw ......tre doet de 'I"OOf'Z<Uer rapport en
zegt, dut de depnt"tle binnonkort haar
rapport er over iudionen zal. Ju ver-
hand hiermede wordt. een schrijren ge-
lezen van dr. Oregory, geda.teerd 15
April 1907, betwelk VOOT keuni!g..-
v,np; wordt tulogt'aomen .

\' er<.l"r WOI'Ut besloten, op voorstel
Conroy-W. D, SWIJn, OIO bet. besluit
g.",omen op 2 April J.1. re open 8tttk.1 ...... -------------""!'----------------
~"'(lnd t.U5-.... n Parijs en Ambotcht...."lei "IIiSllIUletr1ralll WELLINGTON.
ul, yolgt te runenderen : --doch inge-
VIlJ <.I" wond door de regermg be-
",bOIL1O<.I wordt al" nodig voor een
publieke bej..rraafpiAll"", c1.t dan een
g..wbil,--t stuk gronu door de regering
wordt IliJo!:eftl.aau .oor het deponeren
vau nucht- en ,,,,hOOrpta.ats-fiJll.

Lid Conroy brengt IIU sijn "oorge·
st olde mot ..., "ue demIJIn!!: dor "lOk-
pu tte n ter ..prake." III ""ri>a.nd IIl(Ot
d""e zaak wordt een f"a,pport .......n dr.
Hl'IJn.', modies-be .. mbte van de .... ui,
ter utf ...1 gel"lI:d, on wordt besloten, op
VOOI',I>'[ Conroy-W. D. Steijn, om
een kommissie ti' beDOelDen, bestaande
nit de volgeude leden: de vooJ'Zltt.er,
H Ztlldm...,r. W. D. Steijn, J. D. Re-
t.r.. f en M C. Conroy , om d~., zaak
,legeltk t...onderzock .. n "Il hun rapport
In W dlRn{'o,

De VOIg""00 nIlkken word .. u "oor~
h'g-d "Yl V't'1W01Rtl naar de straat kom-

ft·.uns.JL
Keï a_i:JLOONA.!' CAS'l'LI,
){ei 22-BA~ON,
)lei Bt-OUl8BBOOK OA~
Jalli ....... ON1LWORTH CA8T~,
Juie 11- o'RlUDALB Ci&'lLB,
Junie I~NORMAN,----------------------

BIClllLt~!~!'!ly~c!!!g.BE!IT.!
, nsuJr

ZUID AFRIKA en ENGEIIAND.

~(J/. Kantoor: Bureaust,.aat
Tn.453.

Begrafenil!!lleD bezorgd DaAl enige
begraafplaate in de Stad en buiten,
op de kortste kennisgeving en ouder
de billiltl!t.e voorwa.arden.

(VAn OIUl8 k:~ponden:t.) V.KTJlOJtJt" T~ Lo.D" ..... '11 ~'*"T..,·- AIJMÁ BA.1I ..

MiJnheer de e(htet1r, na de 'p'lechtlge , Ocsr LOJfDu. ~
b?"knteenlegging ,,&li het ¥urguaon I SS BAROTBE, 15 ApriL ~~~~~=~:~joo~eu~~':t:ng: ·S:S: FORT 8ALIS.BURT, t9 April.
g .. ,wj"erteerd, gi:lg IJIe8 de oude gang, VB .. TKOJtJtBJf Til LO.DB. lfA.A.BN.A.T.A.I., b.L.A. •• .A. B.A..A.I alf BEIR "-

toen op Dinedag drie e"" .... , noeg.or \ ii S BUCRAIHA, 21 April.
aan de p""torle behorend .. , door d.... eI- • • ,
bokende .f.lager, de heer M. Smit.b, Z"'L V.IJ La8T.t.D V •• T•• I.Jt" OP},. TIIl1Ia •• I.S.
onder de h.a.rnêr gebracht -r?9D. Br I .S.S. JOHANNESBURG, omatreeka 13 Mei.
werd rlink gebo<.len,. eo.. ni.ettegen· as S FORT SA.LISBVRT oaut.reeka 10 JUllie.
staand" de boaarde tijden, baald. een • • '
ernu de pri.)S ..... a £190, """nraarde- paMatfiers boten wordeD aaDgecluid met eal áerretje. •
tik ~l ..gen op de beer A. J. M.-
IlUI, terwijl da &DOOre twee nill de P.uace ~cld YUI, KAAPSTAD DAal' LOBDBN, m.latt.ade .. .0 .... rn. tcl, II
band te koop ..ijn, en ... aarvoor &nll- Plaaw Biljet van PlyJDOllt.h, ja £26 N.·Od.
zoek moet ged3&a worden bij genoem- UlimnuteDda ACCCJIIlI»()dat ';oor P~, bl .W ~ pdeel'" .. Jl )M.
de afslage" firma, .chip op ut Bo...ncDk 011 de p~ DaIl:k.eD., Ruime LIchte, Goed-rJertl. kin

N lett.egonstaande de bog ... ~de~ alla BaiteD ReUen. Vtrkotillnp \~II.Il. Onral kI.~ Licht. ~ .. k~~
..:en <.Ir A. Murrlly <bra.cht h'l en els. Kuk:en. Alleen :Ie4 Klu P~ an ~ ~ - 8C.Iwvd"'r.1Jn Ot
."Iberti)ll een kort bezoek aan RObert-I i~ Bt.oowlJoot. r
. so'; biJ ds. Stofberg, ten eind .. hem -~--------------
peN;OOlIhk te ontm~a en te bemOO-

I
Voor yerdere 'bit'looderbedeu omveut Vrac:lU- .. P._,~eD nal.

dlged Zij kfflrden Woensdag in w.,J· mea sich tol
s1AJnd tE'nIg, "" op Hemelvaartdag bl\d
dl .. oude vlUk-r van onze Icerk en d" ... ~GEB. BUCKNALL. 8TRANDaTRAAT, KAAPSTAD
p;erneente het "oorrecht Zljn 7!Mte ge- 1 . --
~;'u~:~e i,a::~"':.n"'h'~:~~n ~'::d': I Deutsche Ost· Afrl·ka LI·nl·~
les In d .. J ubi'leum ..... 1 gerang!IChilit. It;;;·
pn In orde gebraellt, en hadde. IllÏjIl I
.nentiAn en de ganse gemeente de J!~- . WESTELIKE ROUT,
I..)!enhmd ....... !'>M'1V. een handdruk te:
gp,'en "n geluk t .. wensen \, • .1.. '- TT K _.J E 7 d T -- p_7 Tl-
Iaugstellende.n mJIBkt.en ""t~ de gol". : ' afl aaplftutJ MM tLropa. on.n~~g8f/. {3 te UfM (l4.ttIoM, l-"1f1fJl,_
J!"nhoid ~ebrulk, hoewel het ...edeT nl.rt. I' Ánt'Wt'!'rpen-, B'I'emMhaf1tm en Hamburg,
heel gunstig wa.s. Na het ~ieten
VUlI koffie en koek nllm ds. Albert·ijl! . .

~;'~,~~e~ ;:~:~kel~·';;.,:: 1: o::r~ ( DR IE-WEK ELI KS E 0 IENS T
~;dNg:~;,.,~~:mt..:;~n d~~~:t'd:n B:~ I NAAR LONDEI via DOVER, SLECHTS TWEE URE. PER SPOORWEG~
mo' ht hehnl!'PIl hem het volgend jaar I
llebo<).<vRrhonl1goll te, doen ondervm-· Op ...t onge'Veer I
den, roals uooit tevoren, en .",ida bl"t I 1.t()7 ,
voorrecht te hebben hem .... n genng I 31 Mei
bewl.)S, een oours, te overbandigen 28 J•• Ui
(nnar men ze~ o..er d .. £60 be ..atten- 17 Jali
de) door dankbare ",.ienden hij elk9.8&' 7 AU:
~bracbt. <)8 AOI!:

Daarna "prnk eerw. Ps.u..., ds .• ". JIJ S "
Louw (zwager "'ID ds. Murray), oud(l1' ap .
hnlZ B. Malan ea. anderea OTer d.. --
genlUgen eli ~aken, die door ~ijn be· OOSTELIKE' 'ROUTE.
=il::~;en~';;" ~ij~~d ,,!e~r=t.tr;~jf DR IE-W E Kr:: L IKS E 0 IEN ST:
nur, werd alzo doorgelDaak~, an tooa. -
de de I(emeente. van Wollington het Yan Kaep.lad naa.·Pof't ElIutMrtl'l,'Ooat Londen .. n .DuPb."~
voorrecht ?p Pr:'JSlO "tellen nn ruik I vandaal' lang. de Oo.tkuat Haven. en het .uez Kan··1
een ...aardll!:" (hen..-tkneeM. dee H6I'en - ,
onder twn "' ....un .. ", te rekenen, aanleggende te of In vemlndlng zl'nde met Delagoa Baal•Beira, Chlnde, Zan:dba', 8ombey, KlUndini, Aden,I Egypte, Nape'., Ma~III .. , Tangte .. , Llaeabon, Dove...

VII.. lngen en Hamburg.
VERTREKKEN VAN KAAPSTAD•

hg,......... 8110,. .... ,
DORP·STRAAT 17, KAAPSTAD.

Tat Bezigheden
lilt .....

1tIIE.........,
.lnlUT, ti!

'Ifn~
lilt 1I11£1.

.... 111 ................ 1ft .... ti' .........v.......... _ '''' taM lf,
.... ICIrldIaf 'a 1t*I Afrtb,

P~ Kr8llue _ KnIlua ..... la ..........
Geillustree.rde Tekenio.getl ~n Prij!! Lijt;t po6tvrij op applikaue.

J~LAWL-EY & CO)
BEPERKT,

" WEST OF ,ENGLAND,"
Langemarktstraat en Kerkplein, Kaapstad.

FA~RIKA"TEM
. Van IlIfS-, JOffGILIIQU-:. en, JOI_GD&ILIRKN.

STELLENBOSCH.
(va.o een k~t.)

m!N DIN G ~~El<1fl'

9 MeI lOOi.
"llnd""'g -H elll"h-u 11I-t..dng- hl"ldel1

wij lu.'r .... 11 7.endln~""";' Ongeluk.I,;1jl;
,..~, de lucht betrokken met wolken,
en dTe,gde h ..t elk ogenbl,k te wllen
~11l regent'11 [)a;arolll _noest. In('n

het oospronk-elike plan om be; f_t
op de- jrTondel1 van hut I. To Huis /' te
neren. laten Vl\ren eli he~ onder dak
!bond .. n. Ook wa .. _n groot gedeelte
l'OOrnl ran de buiten gemeente m ......
ook ~n het dorp, afwP'/,ig. Jo"L-hter
.. alles g{le{l afgelapeo en dient de
lIIt~la~ Invloed Uit te ot fpll4?U ten voor·
dele van d .. wndillg. Om tien nur
hep:on de kerk ......9.1' de gewon.. dSeo&t
~ouoon werd. Toen -werd ook afge-
kundig(} do.t 00 volgende bijeenkOlD."t
ti! 11.45 in pl.&at6 .....n 12 uor mu plaaw
vinden. om 11.45 """8 de gemeente
dnAr docll dsar II"M een wer geringe
opkomst. Prof. Hofmeyr sprak de aan-
wezigen toe In eenvoudijl;e doch door·
d1'ingl'nda ,.oorden, ToeD laB onze
lera9.1' het v" ... lag voor ......n da gelden,
gedureade oon jaar ..!hier verzameld
"OOT de •.en<1iu!l:, bedragenoo £882,
""an'an £210 niet aIS gem....nte-geld
kon worden gerekend. wr het de bij-
drage "'nA vn.n de Stodenten Zending
Vereaiglng en VI1l1 .d., Christelike Stu-
&nten Vereniging. ])erbalve heeft d.
!l:ellleente biJ"':'ngebracbt 10 één iaar
Ulet mindeT don ££72. De7.e opgave is
ercbteT nOf;( niet lUlst, en ds. Botha gaf
,"ulk. in de n.a.uud<tB.gdienst te keunen.
Er ....ren uiet bijgeteld ...ersohillende
sommen van de Vro\lwen Zending Bon~
ea van pri"ate gewers. Ook hoorden WI)
niets van de Cbristelike Stre .. ers, dl"
ook eeu bijdnj!;e a.a.n de ""nding ..er·
eohatff'n

De ..taat "",n wen j.. aJh,er. '!nit de
.....nding ""njZaat, oopa.a.ld bevTe(hgpnd-
d()('h knn beter xii", Z08I~ "l!.. aadere
<l?ng..n in de _reld. Na ds. Botha, spra-
ken prof. ManU. in die tra.nt, n.l. dat
de dingen beter lrunnen worden. prof.
Hofmeyr en de b...,T W. A. Krij(e, elk
"'''11 kort woord. Toen ging <.levergade-
...in~ uiteen tot 2 uur.

T.. 2 unr trnd prof. Mar.,s op m!'t
een kMlCbtige r~ .J. inl"iding tot de
""""pmen van dr. W. Murray. vlln
Moon. Nyasaland, die ons wat vertelde
VIIn medi". zendia~.erk. Het "'''''' b..,,1
intE!1"el!Sllllt en kort. Hij ...erd gevolgd
door Y.erw. JackROn, WIldeling in lIlltS-
honn.llWnd. dio ook wat vertelde va.u z.ijn
werkkring. Hij trok vooral de aaadacht
door "ijn mededeling, dat hij d" f'n11(8te
•.endeling tlls.."8n mwnt l00.0CJ0 kaff".,..
W"8, waarbij bil __ op de behoefte
aan mOOT arbeideTs voor.'\) ia de drie
.... ngekochte ... "rkkTiaj1;ea van bet Bn-
liJn.e Zendinggen<JOtllCh.,p. De !temeen-
t" p:lflg da.... ,.na naaT de B1o<>mbof7 ••al. in
pln.a.tR· mn h"t ''Tebu.is''. ",,,ar koffie
en kO('k _rkocht ,..."rden

Om 3.30 bej1;OI\fIPli d" v<'Trlrhti ngen
,.oor III tt.. 1.aal v..n de C..T.V Profesl'OT
de ,. os OOj!on met oen ernstige toe-
spraak en pleitte VOOT de binaenlandse
!IJI!onding, die VllAk 'rel'Wft9.1'll108li wordt,
terwijl de bnitenlandse oondmg de b_
te ond"n;teuning geniflt. Toon sprak
&1' ..... Joubert, .....u Mnchudi, en ver-
haalde bij iets omt.rent dez .. kafferstad
..n het WeIl. aldaar. Na hem kreeg
Eerw. Latsky , on'", plaatsel ike zend ....
ling, bet woord. ~ weeR ons in een
kort., en pnnt'ge rede op da nood vnn
onze elp:>0ae dJenstboOOn en hun stam-
gt'aoten om bet Evsngelie te boren. Hij
d ..elde med" hoe .. ijn e.Ï$Z;eagemeente "n
de I;Ohool ID verband da.annoo in mIn-
der d8:n t ...ee jaren toegenomen was
in aantal, en p"""" ook de bulp, die
h.ij wrkreog '-an de theolOgJese en van
da kollege studentea. Eiadellk trad
prof. lIlaUer op om bet slotw()()rd te
spreken. naar Mnleidja$Z; V3n Hande1in-
!len 2B "."" 15: "P.ulu..... daakte
God' en greev moed."

Aldn.. werd Hemelvaa.rt hier heden
gevierd; wij hapen, dat het niet t.e-
IVer<!OOh iJl, dan men een wlldingsIeest
i.n ons midden gehouden !weft,

Profes.'!Or Ma.rn.is gooft een reeka vn n
vt)()rlema~eu JD de zna.l v:>n de K...eek:-
~cI"XlI, op elke Vrijdap: n:t.nllddag, VOOI'
de Rtndenten vnn h<,t Kollclle en de
Kweekschool omt"mt de "Evolutie". Zij
",0Tde:1l tamel,k goed l>i)lZewoond door de
stu~nten. Wij flijn 'Prof"swr lIIarais
d"nk~ar roo~ de ,,:,ooite, de ~ijd en hEot
onderrlobt·, die hi) VooT de )ongemen·
sen 9lbi"r on.r b"""ft.

Morgen (Vrijdag) avond ?.al dr. Mar-
loth. een bekende plantekllndiJó!:"', _n
voorlezing Fen ten bate van d'e "Vie·
toria Kollege Wetenschappel.ike VeT-
enigiag". Het onder"'Arp is· "Zuid-
Afrikaan.e bloomen". De I"zing ,"a~
... aarscbijnlik a1lerlnwr(lt;Sllntst ~ijn.
profeseor l\{n.rru.s ,,,,1 de .toel innemen
De le:Dng ml met 1iobt~lden worden
opgel uiston\.------~

S~." KOItNtG," Kapi. SCJLU.rII.
8:8 ... BU:lBOKRIIE1BTJllR," Kropt. I't .........
B.8." R ERZOG," I{II;pt. WarlU:.A •.
8.8... P&II'IZUG.NT." Kapt. OAtrIl.
".R. "FEL· MA H."nHA.LL." Kapt ....... laUJrllO.U'!'.
S.S." KRONPRI.NZ,~ KApt. IUey.

Eczeem in Najaar.
Ol' of ongeveer

I@.ZAY.BGK ONMISBAAR IN DIT
SEIZOEN. 12 lfel R.S KROliPRINZ," ][apt, IL •.

6 Juni.. 8.~ A.D1lIRAL," K~ bou...
2T I.nie 8,S. "KARKOR.AF," K.pi. T.I;UJlTD •.
II Julie 88. "PRINZESSIN," Kapt. SuIL.
B Aog. 8.8 ... KOBNlO," JUpl. SO~IJ.I.
lndl_ dieWJt door de -sljlijnen ~r ~roppiJ

ZAnaib6r naar Bombay. I
Lading 'VOOJ' Ha'lene op bet VutelNld mndIr OTerladio,.
PakBtten voor Verzending wot'deo ontTllllgwDhij Pickforda (OoIoDi&J) Be_"

BOfg1!traat 44. ~-..,
Voor P~ ol Vr ...,ht, wende mm .ieb ~

POPPE, ,SeHUIHOFF 8B GUTTEIY, '
A.dderley strUt 114 (oT.'. GeboaWeal.

Lange, .. .arme, <.Image romers, roo-
nl, men in deze Kolome beeft, "er_ak-
ken do huid, ..n de vermoeiende da.gen
vnn het n"'J"lIir breagen duizenden in
de wN.-ede macbt va.ll eczema.

Bet. excellen\'" van de Z.n.m-Buk b0-
!,"n<.lehns <oor deze soort hUidziekte
IS te wi}1en aan des b11.lsems verster-
kende en mtrekkfl·.le e.genschappell,
en omdat Ulets dan I':uivere, plantaar-
dige sftppen in bet liohaam trekken.

Zam-1'Iuli venacht niet alleen en lOUl-

vHt-door het doodea van microben
ell het verdrll""n van zieJ,:-t.e--mslIr
l\ erkt Ills "on kracht-voodsel voor de
geheele ... efs .. !. Machineri .. , bet i.-
.t"lat .tellende om hare betangrijke
,,(.rklngen bphoorhjk te vervullen. Het
losultaat <', dat de hUid weer ,geschikt
en afdoende wordt gemaakt.

De heer Samuel ZIi'l!;erS, van Gor-
,10n',-roaJ. Bomersl:'t West, Stellea-
b"",.h, K.K. ""IdA "Ik leed t...ee
ll~:landeu aan eczeem. Een k.lelD
Pllisi.i" ver_ch,,"n eeNt, 'hetwelk zich
sl'oedJg ontwikkelde tn groote, lastige
,peren De jeukIng was verschrikke-
lijk Ik krabde miJ dag en aacht. ik
gebrUikte nrscbillende zalvea.. maar
onsu~ce~vo!. T..n laatste probeerde ik
Zam.Buk. R", was wonderbo.nT ver·
zachtend, en ik lllpid URn totd.t ik ge-
heel Ilenez(\n l\:l$"

Zam.Bul< IS oon zekere geJleZiD!!: voor,-ez. lo, branc1 ... onden, sneden, kneuzin-
gen, krJlbben. zweren, . aambeien en
alle huidZiekten. Prijs Is. Bd. per pot,
of :l.<. 9d voor pot, die viermaal zoo-
nel oovat, bij .lle chemistea en win-
kels, of postvriJ vao de Zam-Buk
Co., Langatraat 9, Kttapstad.

R. CAN·E en' ZO;N·ËNJ
- KOLONIALE -

M'onumentale Werken,
strand Strut

SQ.
UIPSfID.

Afrikaander Bond.
TAK ~O 1, woitcFBrER.

Maandag, 7 Mei.
Gewonp .. erg.uJennk. De voor:Dtter,

de heer P . .A. MAlan, in d. stoel. De
veTgaderi ag werd mE't gebed j!;OOpend.

Als BlCUW !Jd werd voorg98t.e1d d'r. A.
G. de Wet, StdfbeTg.
op verzoek van de !wer G. K&y8M'

... erd het voorstel v'&ll de boor P. vnn der
Me ...."" andenn.naJ uitgesteld, omdat. de
heer V'lLnder Mo......e -ziek W'M, en dU!!
de v..rga.derillp; niet Iron bijW'onen .

De heer J. 8. do Toit Phzn., een 'Van
de afgevuanlig<len naar bet koagres ....u
op uitnodiging m-ergeknmen,om d.!J' VM'-

!!}ldering toe te sprekeu, 00 werd door
de "'OOTzitter .....alkom p;ehet..n en gaf
toon Tet"!'ll11g Tan de verrichtingen op 't
kongres,
Het voorstel "",n do beer A. J,. de

.Jour: "Da.t de Iromitee8 T1Ul het D ...
mes SeminarIum en <.le .Jongens Roge
telt 001, !l'eSpektUwelik:, per brief of
~adeJUins ..-erwittoigd word.. YaIl d&
dringendo .oodz.alreIi.kMid om han~
klH.ëSell i. genoemde scholen te begin-
nen. Het werk te bestaan uit stenogra-
fi" (shortha-nd), boek:boodett, "typewrit-
i~ Ml Illgornene handel_ét.enachap,"
kwaM nu _n de onle.., Ret _rd gese-
kondel"l"d door d., aek:reta:ris; Uil·wie
werd opgedragen 01lI het TOOI' de ko-
mit_ te le~ea en te nlPJ'lOrteren,

De "ergadeTing ... erd met gebed -.1...... ."..

VQETBAL LA AR ZEN; QORD:IL8; Jtl(101tER8~ JERSEYS,
en HEltDEK W'~rde11~nu u1tcepakt.

zie onze nieuwe VO~TllAL LAAB,S met .ENKBL-BA.NDE,-

ADD '·l':RKOPI:\'GK:\'.
TE KOOP lilt d .. lll,nd koo,,,n. v,..r·

wn "n tw ... , b,dl"n biJ P. d" Wit. HO()I.;-
g..l~eo, Durbanville.

Ol'\'Dl'iRW1JZF.R (a..c) gevraa.gd
mor RljllF.~ Zanding'chool te Curntt r-

IET IEDERE MAILBOOT

von

OOED£REI~~--~--~-------Grote en Vel"l!CheldeneV~n KI,KRO, SOHOgNEN
HE'llDD, TASSEN, :aElSDEtE~, BOBDEN, PETTENI

HELllElIf ea ONDEIUtLDEN die :niet Krimp&n (Gewaar-
borgd.), om uU te zoeken.

"ARl'ICLED CLERK" ka.n ge-
plaatst ...orden bij de heer Paul D. C111-
ver. prokurl",r, Stellelloo..ch.

\·En.KOP1~G (belan!l:riJka Pllhliek&)
~nn k.o&tbru:e veeplaatsen ,hoot.1'l en
Ij7-eren gebou ...en en. losse goederen,
gpreed.ch.ap, ell7>.. op de pllLllt ..
"Schllifraam." Bergri"le"book, ta
Franschhoek, op I>mtodll:';, jJl Vei

------ _._,---,-~----' - --- ---
Voor H()OItOt uit de [.ongpi!p

W~' <JT,ot..
"o;penanni a-_midd"l.
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