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DDL 82-No. 7,931.

INSOLVENTEVERKOPINGi£15
-VAN- . .

LAND EIGENOOMI
IN HET " I,

Bethulie Distrikt, O.R.K.

,', " "

' WÁ1.... HT~
KOfApkU Ui~'tIOOr HM"_,

,, ~ky$l,.~d 101, P

. , Ka4~taJ .,',.-
(11__ '~~lb~, Jl"" lf

"0""").
Jl-tjJJwJr. '

Wij "'__ • beiend ~ ~
lMa, dut -.,ij tU ~tlT, &1l&dt.Wi
h.andi18goedM-ei. A boelt HAtd-
den §ekocht hebbe1t "an M jtnAtJ..

DE ondergetekende, behoorlik daartoe gelallt door de heer de hM-en Gebroeden Tt-wulll,
JAS. J. WARDHAUGH,enige Trustee in de Insolvente Boedel van OflW-ngJ aa,.boveng~ ad,...
THOMASIGNATIUSFERREiRA, Sss., zal per publieke opveiling KOLONIAAL MAKELiJ, GOED AFGEWERKT. gedrm1en; en, het u OM 11OOt'We-

verkopen
De Welbekende Plaats DIEPFONTEIN, BARNETT'S Lang88traat.,14~,=eten,~'~-to~d=;'=;

Groot omstreeks 2,068 Morgen, en gelegen omstreeks . , •KAAPSTAD. te zetten. Wij hebben,de diemlen
15 mijlen van Bethulie, TE 11 URE V.M., "an ~ hMJr P. TrwItdle, be-

OpWOEISOAG, dB 22stB daa wan IEl' 907, ._---------c ~~:'nd&~~ .:0:.n:
vóór mijn Kantoor te Bethulle. I WIJ MAKEN .... kanten lelf, te.gen prijzen du

De Plaats lal verkocht worden provisioneel eerst In moeilik te evenaren njn eA 0.

haar geheel en dan In twee gedeelten. I lA1DBOUW DRAIIERIII! PIJPEI· mogelik ingoedkoopteovertro'ett
GEDEEL TE A, welke omstreeks 950 morgen groot zal n n D . . • Wftnffl wordfin, en aUijd in de

zijn, heeft een Woonhuis van 6 Vertrekken, Wagenhills en I HafWieZ :dinde, blijven wij ~
Buitenkamer, Stal VOOromstreeks 10 Paarden, 5 Kralen, 3 Boor. ! Bestel vroegtijdig daar dtt het SeIzoen Is om' voorzinl run alle laahu, Nieu-
gaten en een Samson Windmolen, opgericht aan een van de gaten, ' ••• ze te leggen. • • • wilJhden. De ruime keuse is
F~n~~t~~~;;'v~~n~:rw~~~ besproeid kunnen worden, en een I De waarde van het Land wordt 25 percent verhoogl, onIJ

eê1Jenaa
,.d, de 1tXlarde U u

GE 0 EEL TE B, welke omstreeks 1, liS morgen g>'oot zaI' allerbeste dt. le .... krijg .. u,
lijn, heeft twee aparte Woonhuizen van 5 en 6 Vertrekken elk, £5 5 Od Wij lJerweken om uw grmst.
nabij het ene huis zijn er twee Kralen, en nabij het andere I S.· Kom ton lie OMe koopju. .Alk
Kraal. Op dit Gedeelte B zijn er 2 grote Dammen, Landen bij eer~te klas Goedere».
beid Wh' d hel 1 te dit ed lte t J.ullen 300, elk van 3", 4" en 6" maten kosten. D '1 e ooll uizen en e ge e er:tt van 1 g ee grens aan e eer'tu, dJie .cheeplladi7l-
de welbekende spruit, genaamd" SiKSPRUIT." I v.1j op Spoo.weg, Croydon, FauN, K.K. gen, welke door i1~ heer Trundle

De Plaats heeft een gemengd Boa- sn Gresveld, en goede gekocht ziin, tim aangekomen,
Schuilplaats voor Vee, l BoIk)n, ... rlll d, -HIlI .-en- wortH, .,.tI. __ ...... 1-- .

De pIaa" kan te en;ge,tijd v66, de dag de' ..,kop;ng I ..... _ Ol. . • • ..der. _den .... iad.... Jl.u
geïnspekteerd worden, en het zal zekerlik ten Toordele zijn van GEBROEDERS STEPHAN, verwacht.
alle voornemende kopers om zulks te doen. I 0118 DEPABTXKD'f 'I0O'I' G...

Voor verdere biezonderheden en Konditie. van Verk-oping, breUk G, oidM'8fI, u nu ~

d
bi d T BRItJtSTRAAT. KAAPSTAD •oe aanvrage IJ e rustee. van de laaUte modes in DtPI61I,Kr..agtm, .Kousen, Pyja""""

Hemd~ run alle buch.rijl1Ï1vJ.
en oUe here" beflodigfihe4en in
't algemun.

KLUlUlAUB8 DXPUTEKPT.

-S.ij~, ~,~he_er l:~, Nft
P"6'l1fe'8, BIJnd.tra.a1.

Nieuwe en loAisu fAOIlu in
Tweeds, Sergu, Kash.tfMTU MU!.

H Lounge" PakUnfJanaf84/-
to_t 105/-; Overjas,,,. 9Q,fl(lf 63/-
en, MgM".

Een [.flpektie eord' ~rflOChL.

Wij !ijn, met Iwogachting,
lebroeHra WAINWRIIHT,

yoomBD
a•.........,. TRUNDLE,

.ZJ]IVEB ONfiERLING EN 'ZUIO-AFRIKAANS.

AL.L{~rN$1t~~8'E'HOREN· ~AN OE POLISHOUDERS.

'GEEN 'AÁNO£ELHOUDERS OM IN OE WINSTEN TE DELEN.

Algemeen .Kort Verslag van Voorui,gang~,:
Door de .aatsC~lppij gemaakt, aadert da laatste Verdeling Yin Winsten op de' 31lte Deo.

fgoa.I'"11.411,822
n,OIO
tS4,OOO
111,410

·T LntIII.-ztk PIli werki ..
T I·LitIUVWItk v ........
T l Jaartlkl ••k_
T I V a \ .
T I' .....

LEVENSVERZEKERING DEPARTEMENT.

Bonus Jaar, 1907-
BIJde .LAATSTE Vatuatie (1902) werd een surpius van over de £20,000 verklaard.

De AANSTAANDE Verdelini vanWinsten vindt plaats op de 3lste December W07, en alle
poli88enuitgereikt Qedurendehet lopende jaar, zullen aanspraak he~ben op een '

Bonus van Een Jaar Y

DEPARTEMENT VOOR ONGELUK. EN ZIEKTE.
Om.t ... ka eoo VoPde.. ngen "00' OngevaUen en ZI• .kte wePden doo. de, aoUTHPII!

LEVEN' A.. OCIATIE uitbetaald In tOOe. .

HIeronde. zIJn enige voorbeelden VIInVoPde.lngen voo. Onge"allen In de Keep &0,10" ....

Polia No. B8roep.Let wel, de dag der Verkoping is :
WOENSDAG, de 22ste IEl 1907,

SPIEGEL GLAS,
SPIEGELS (Effen of Geslepen),

lo.

GEKLEURD en "FANCY" Gti.4B
JAS. J. W ARDHAUGH,

Enige Trustee.
Bethulie, 19 April 190f.

J. W. L. DE VILLIERS,
Afslager,

21771
17176
205.
16006
llM60
m76
13898
17996

16MB
1mS
H962
16956
16''16
21StO
16791
21680

16687
20690
22129
231.2
18292
16206
203&1
23297
17460
!386s
2'"ot
28897
160~9
230M
23701
13661=2211022680
·ilIMt=17709

Ris~ .
MAjfiatl'Ut .
Aff."I'8ri~ Xlerk
LADdmeter .. ,
Klerk
I 'okier
Smid ••
Timmermaa .. ,
A1ge_ n....-iel&&r
KOrporaal, '.Il.a.
Boer ... ..,
Hotel Bigeour'
lqeaieur _.
Trooper, C.M.P.
K.,porul, C.MJl.Braad ___
Kl8rk
Bot.elhoad« •••
MoIeD~
G.. Fabriek Bemerder,
FiUAlr
Boer •••
JIletMlur
Arbeider

- Elf ALLE SOORTEN -
ID,.ooekte Klerk .
'l-na
Winkelier
Bouwer
Mag;ttraat
lIachiniá
Xlerk ••.
Broawerij BeRierder

VENSTERGLQ
SPECIALITEIT in KERK VENSTERS.DE EXEKUTEURS KAMER.

11I""ltl 11"11 Bartld Iartllal ••• I' Jar.UI, YU1••taIU.
ONTWERPEN EN PRIJSOPGA VEl( VOORGELEGD. Ablap'

Taudendokter
Mol8ll&&l'
Proknrenr ....
Telegraaf LiDNmaa
llaIfuij.---
Klerk
z.delmaklll' .. '

DE ondergetekeade, io zijn hoedanigheid als Trustee in bo...eng.-
melde boedel, zal publiek doen verkopen te

MONT..A.G-U,
Op ZATERDAG, 1 JUNIE 1907, te 11 nre 's voormiddags RICHARDS & BARLOW

VASTGOED: '
I. Het" MOLEN ERF," gelegen ten dorpe Monta~, groot 300 LANGESTRAAT 131 EN 133,

yit'rkante roeden.II. Zeker gedeelte van" DE DRIE BERVEN," groot 932 mor- KAAPSTAD.
;.:en, 600 vierkante rot'den.

Op het "MO LEN ERF" staat een net woonhuis, bevattende
II \ertrekk:en. Het i. ste"l'iggebouwd naar de nieuw3te smuk en is
onder ijzeren dak.

Er is ook een Stal en "ragenhuis en een W atennolen in good
werkende orde, en de grond i8 b.:plant met een aalltal uitgewchte
Huchtbomen.

De" DRIE BERGEN," grenzende aan het" MOLEN ERF," is
een stuk berg veld en is goed voor Grootvee en Schapen.

HU ISRAAD~ enz.:
9 Stoelen, 5 Tafels, 2 Bedlen, 1 Wastafel, 1 Klerenkasi,

2 Stretchers, 1 provisie Kast, 1 Water Vat, I Hang-Lamp, Breekgoed,
Keukengereedsch"p, 1 Kruiwagen, 1 Bijl, 1 Zaag, 1 Schroef, 3 Graven,
1 Sial"l'ork, 1 Pik, 3 Molen SteneD, 1 Schul en Gewichten, 1 Grote
Bali", I Tl'oiley, 1 Half Bushelmaat, enz., enz.

J. H...N. ROOS, Curator.
VAN IIJL • HOFMEYR, Afslage •.

SOHRIJF OF KOM OM MONSTERS

Denk om het a.4r8II :
11t0l "Cllnialiltal" ........ ,

.... 1'11, ar.at ti', 1IIJSId·

EEN UITSTAPJE NAAR EUROPA. SPORTSLUI

luid Afrikaanse Onderlinge L8'.~ H"Id &H' j'lsdon
Verzekering Vereniging. ~~. I S on i••,...............IIan.

f...... ,

EEN Reisgezelschap onder geleide zal op de 8ste Julie per
" GOO R KH A " van K!lIlpstad vertrekken, dat Engeland, Schot-
land, Frankrijk, Duitsland, .België en Holland zal bezoeken. .I

TARIEVEN VANAF £135,-;, ,

(Ingesloten alle Onkosten Y3.~af laapstad en Ter&g).
Worden 'fTiendelik uitaeoodi«d 0lIl
onB te bezoeken en te ~ bezichtigen
ouse grote Toorraad
VE~DRAGENDE HAGEL
GEWEREN.

KOMBINATIE GEWEREN.
RIFLES, SPORT EN MILl·
TAIR.

PATRONEN, BAGEL EN
KOGEL.

Rookloze Hagel Patronen, 11/6;
de beste 13/- per lUO. ~ltD·
leld, 16/6, Msuaer, 17/6 per 100.

Schrijf om eeu speciaal programma, waarin Tolle biezon~-
beden gegeven worden, aan I

THOS. COOK en ZOON,
TOERISTEN AGEN'TEN-

KAAP'T~D.BELANGRIJKE VERKOPING lluelea
Do.

BCbarlakell KooN
MueleolllrwancJ. lt__

1>.,
De.
Do,
De,

.. M_m.
SCbarIab.. KooN
Ingeyand. ][00""

. [)O.
De,
c.,
De.
De.
, r..,
De,
Do.

Dokter
MQ)enEi~
Bank IOerk
Algem_.&rot
Timmerman
Fitter
Bank BeAisrd«
CbemYt
Drnkker
Timmerman

do
AnWpmaWr

~=enDM
)lijnwerker
Rangeerder
Electricien .. '
Timmerhout Werkm ..
Tube Molen Werluua
Timmerman

DEDE oodergetekenden, behoorlik gelast door de Executrix in de Boedel
...an wijlen CHRISTOFFEL FRAlilCOIS ALBERTUS 01:1 TOIT, aal

Publiek doen Verkopen, te .

HOFEFI:ELD,
-op-

'DONDERDAG, 30 MEI 1907, £609,000. TBJI A.. OUJll."

8UWO.TRAAT le,
KAAf'lTAD.

InkoDtsten -- £3,368,563.FondsenpNcle. om 11UN voo.mlddags,

, Een-derde deel in Zeker Erf No. 92, gelegen aan de Hoofdstrn.at,
... ID het Bloeiend Dorp Hopefield, !lroot in zijn geheel 138 vierkante

roeden, 120 vierkante voeteo, 96 vierkanie duimen.
Op dit Eigendom staat een Prachtig en Suttisant Woonhuis, be-

woont door de Bestierder van de Standard Bank, en gedeelte als de
Siandard Bank gebezijZd.

2 Grote Stallen, Wagenhuis en Buiten.,ertrekken, Hoenderhokken,
en!l..., en2., alsook eeD grote onderaard.e Water Tank van klip eo
cement gebouwd.. '

De Gebouwen zijn in de beste orde en stellig eeD van de beste ge-
bouwen in Hopefield liggende in de onUliddellike nabijheid mn Post
Kantoor, MJlgtstraats Kantoreo en N. G. Kerk.
De Ve.koplng z.a' gehouden worden voo. de deu, wan de

Standard Bank.
&- Vergeet de 30ste MEI 1907, niet. __

J. W. STIOLlNO, HEROLD. OIE,
Afslage.. ProkuPeu".

Hopefie Id, 14 Mei 1907. W u I-straat, Kaapstad.

van Levensverzekerings Poliseen.
Premiën. Lage verhouding

van Uitgaven.

Alle !classen
Gunatigde GIJ staat iedere dag bloot, dat u een ONGELUK

Waarom verkrijgt gij
De Koper Tan eeD HiIladOD Ge·

weer ot Rifle betaalt Blechte ,eeD
kleine winsi; bet re8\aD& Tan de
prij. T&D de .....pen TertegeDwoor·
a~ de meest geoefende baDC1ear·
beid en de rJlerbeste materiálen. NUDRIE-JAARLIKSE VERDELIl{G VAN WIl{SnN.

SAMENGESTELDE BONUSSEN.

Vorige yerdeling in 1904, tegen £5 61. percent voor da drie jaren.; "DE GOEDE HOOP,"
JOHN ROBB. Sekrete"'.

niet een

SOUTK.ERM
"FA V·OURIT"E" PO-LISt?

ProepelUusaen en alle andere intQrmaUe kUlUlen ve.r-kregen wordcm,_
op aanvrage bij. het l{ootdlm.ntoor, de Takken, of Agentschappen door,
geheel Zuid·A.fiika.

Hoofdkantoo': K'AAPITAD.

'. WO 0 D HEA 8ubeoZ1pt1ealeohtl6/-perJu.r
~ ----;'. Poltgeld iDgealoteo.

EN ZONEN~
Looiers. Leder Handelaars, en Laar.zen

voor de Groot Handel,
RIEBEEK STRAAT 19, KAAPSTAD

D A pHI/bu 44.

L~ir~D200 Kente IJa.s Aanteel Schapen, lerinos. HOOFDKANTOOR·
ST 'GEORGE'S STRAAT 20, KAAPSTAD.Op VRIJDAG, de 17de deler. IDOPTIU UIEIIE wart PIIJIEI •

&. H. VlTCHELL, V.R.,
SekretárÏa.

WILLIAM ELLlOTT, r.5. ')
Beltierde1' .

ZULLEN de ondergetekenden Publiek verkopen, te KLAPMUTS
ST A T IO~, boveD!,"6Dcld ~tal M.erino Poiea, bovenland8 IlaQteel, hArde

...cld gewoond.. Zij zijn iD goede konditi •.
A. B. DE Vt1..LIERS& Co., Afslage ...

, ;

Paarl, Il Mei 1I0T.

Het maken" van alle soorten Laarzen en
altijd ill voorraad Tuigen Leders; :

SCHRIJ" OM MONSTERS. EN PRIJS\.IJiITEfI.;



VOO R de A3 School, Paarde-
fontein, Dist, Aliwal Noord, 12
mijlen van Lady Grey, aan de
Aliwal Noord-. Lady Grey Lijn, eeD
GecertUiceerde Onderwijzer of On-
derwijzeres. WerkzaamhedC!n te

ONDERWIJZERS of OOOer- unvaarden bij het begin VaD aan-
wijzere8IIeD voor. de. vol"e~de zes auand kwartaal Salaria ~ 120 per
Scholen in het distrikt Unicedale. jaar. De geslaagde ~pplib.nt of
Werkzaa.mheden te beglDnen na de applikante de betrekking te aan-
~stlL&Dde Junie vakantied~g~n. vaarden voor ten minste één jaar.

RONDEKOP A3.-Pnnclpaal Applikaties te worden geadreueerd
(heer). Totaahalaris, £100 perJaar. &&Il

BRAAM RIVIER A3.-Prin-
cipaal (of Principale). Totaal
tahlris, £100 per Jaar.
GROOTFONTEIN A3.-Prin-

eipaal (of Principale). Totaal
salaris, £ I00 per jaar. (! h I R d L d

DIEPKLOOF A3.-Principr..a1 Oe 00 aa, a y
(of Principale). Totaal salari6,
t100 per jaar. . .

ONGELEGEN A3.-PnnCl-
paal (of Principale). Totaal salaris,
£90 per jaar.

KRAKEEL RIVIER AS.-
Al8i~tent (of AMistente). Totaal
ealaris, £90 per jaar. ..

Gecertinceerde Ouderwijeers
(e88en) vereist en keunis un Hol-
lands zal een sterke aanbeveling
zijn. Logies kan verkregen wor-
den in elke plaat. voor omstreeks
£30 per jaar.

Applikatie!! de ondergetekende
te, bereiken op of voor de 8ite
Junie 1907.
JACOBUS A. L. DE WAAL,

Sekretarie. DOUGLIS

EEN GecertUiceerde Hule-ooder
wijr;eretI voor de A3 Sehool ..
llerweville. Moet behulpsaam lUl.
in de Lagere 8andaardL Ke~
van Tonic Sol·fa noodukelik;
Handwerk een aanbeveliDi'
lahria £75 per jaar, met bnl

• , verhoging. Logies te verkrijgen
tIegen £30 p.L Werbaambeden
te }leginnen aanstaand. kw~.
Applikatiën met Getwgachriften
moeten de ondergetekend. ~iken
,.66r 13 Junie.

S. W. PIENAAR, V.O.M.

lierweviUe,
ViA Prins Albert R~

BENODIGD

School Raad Kantoor,
UnionJale,

8 Mei lOOT.

} \

U
I '
i I
\ :
i j'1,
~,~.

Oudtshoorn Afdelings School Raad.

OIDERWIJZEBES IElODIID.

APPLIKATlES (vergezeld van
Kopieën van Certifikaten) voor de
'"trekking van Ondprwijzeres van
tie Armen School te Klein Doorn
Rivifr, zullen door ondergetek~nde
ingewacht worden tot op 31 MeI e.k.

Degelike kennis van beide Hol·
!aDds en Engels wordt vereist..

Plichten te aanvaarden met Julie
kwartaaL

'Applikanten moeten ouderdom
m.elden.

Saluis £100 per jaar voor gooer-
tmeeerde dame.

J. W. LOUW,
Sekretaris.
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II 10 '0 .. I 10 O. lIiêi ~ '_~ epel811.. Wii
1 ~ 0 " I 10 '0 bÏiedéQ dïI,t ~Il echt« ooze inniwto 10 Ó • 01 , 0 ct-I.MIIIiDg MIl.
o 1 0 tt 1 0' Wij bel_ al_ ~jd ft

" 'floe •••. 0 • 0 " 1 I 0 slUe:il oq:~ dê :mokt: ''Ga mij
V.,~ ... 110 0 " f 0 0 R;....;,,--..:~~.o·~',e_ v-God

'IDI" '. . ••• 0 lt f 1·0 0 ~~. Y"""'_. -~
brt 0 I , ,n, 0 .. 0 Zijn.,.)lk ~ .... -. sodat -~ook ~ kunDe. ~DI.
·druI 0 0 , " 0 1 0 B8.:-redêr ja ill de lUiIte "..fie C!agY
.wa ... 0 , 0 • 1 ~ 0 bitter koud ep ~ b&ddetl wij -

8pM ..... liobt... 1 15 0 " ~ 0 0 ,...,. duim"W!ll, n~ met .hagel;'
• • ClODbr ••• 0 10 0 " t 10 G de-.. 1''' Ï! __ ....akom .en wij "er-

ltái_1j•..,- 0 0 I " 0 t , ~wen, ~ sif"'- is..ooa.t 0-
De v~lpnde ~ ala de ~ lUl__ 1IIijR ....d: In<de. ~ \oan 1.-

lopen~ .. aardeD'PU~pMtIJ8IIJ ~
p6 I\J!:I, geoot,eerd. wciraea: h IIilijs _t.\e echripall"DWikte ik

Witfell: 'llperieoreplllbels,.£IOtot.£~lIi _ding ~ 01IJI8 &h.ie~igi~
femioaa, £.7 HN. tot £LO; ,!)ede~. ,Oub) di. Ilt.lg te..-eel nu een SIIl-
.telde partJjen, .£9 tot £10; feIJaiDaa, £6 heeft. _ rMCfe gepa.1iilleerd te
HlL tot!.7 1<lL· genns- .gemicWelde par. 'Doch YaÏ .duDk:t Il ·1Ieeft zij ge-
tijen, £8 tot il.. fe<JIl-, £i tot .f6; 4u.n P 0- bpiteill lIád de -.netel-
ordioaire !Partijen, .tell'l!lacbtl:ge eli I)IIt· }wd om ,de ~n.g TIUl Napier uit
klKrde, lt tot .£8; fe.Dli.D.&ly U tot ~ te dajzell,CJaL'_'" ons te komen me-
8&aartea, goede Ik tot Me. ; nrUteD, tell. 'De Napier veren:igiag. die ~

2be. tot!lie.; ... lea, 1511. tot26e.; driemaal aoI&ng ala die __ be.stu.t 811
4()e.. tot 7Oa. Staarteo, aeiDiddelck 1711. ~ lUldeN kJub8 ell vaor da bek ...
tot t2L ld. i.' E.. art8111_~be. tot.2Ol.; valK, beeft geeehotea ..,.... JBaV·te .gereed Dm
ua. tot 1~.;. ~pa<JOIlM, lIOL tot ~ OOI!l_ P.It tot koaIen~. Wij W'VIII'I
8turteG, ~Dp 1.211.Id. tot. 11,. 6d. half __ tWUl'digd OYer ·de .bandelwij-
.·nrten, 12a.. 6d. tot lIi•. i valtril, 'lL 6d. se·~ 0_ blpitein·êl\ diIcb.ten nie.
u.. ; .,_donM, 2IA tot lIOL anden daD dat wij IIlÏliatell& met 100

Het moet .. orden v...... dat de.. pu.nteJI IOOcfell 1'BIfie&ea, doch ~ ...er·
oot.ringea .-oor lPePiaIe PfoltijeD 0""- bui.ng van beide plrt4~JI 'ft!I"'Ioren .-ij
IChrodea kUlloeo WO~D. 1Ilfdtt. .. et 10 p.urii6n. Bn/ro, B~

Wot-la deu III¥kt ja • W1IÏaiC of dorp, gij ,hebt li> flink~, en ...
geeu "eranderiDIJ te 1M1dea. En mDke bet niet dOOrdat een Onser ~etl DO
vrug blijf.1: p.tuD "OD!" alle liebt. par.. zwak 8Cb00t.ala IIOOÏt te YOreII du -
tijeD doch .w_ eD afval woillija aoei1ik de uitalag aDcienom 88""«Wt.
te nrh.Ddelen behaI ... ~ lap.I!l-' Ket '-lw_II Jiiiiet,en wij weer <lIlDe
De publieke mark\ werd ct... op hoofdmJ~, 4e :tw.- O",J. du Toit,
Woeotdag gehoudeD. daar bet DoHérde,g a.fge..-en.. Hij (IIIiU'I; bij het eiade "'&11 dit
He_l.aaq;tag "Ui een ymelib lule.eel· 1nrartUI DAIU" 80eyt1.'e!'YIDe.Wlj ,,-
held werd aADgeboden, doch m.dediqiD, hl!" met sijn·ple Gode beete -sen toe
..u IIW&keD prij __ area .,...tmatig. ap hun ~ lClCJlibaaa," --

Wij DOteren de votpode ala markt StA!ytleniJle goeIllk_et hu ~- 011-
.. derwiir.er·

PrtJ.a _:- Het ~ voor ()e ~ ill
1!DeIGY1ri&\e, eXUa 111.1*_'. 20 ... f11 bijna ~ ~CI ~Il wij , daS

" auperiear ••• 18· " 10 btnne"ltoR OD_ 011· ...
" ~.t.ot"'l* l'i ,.. 11. blcjojiea.
" iD!. ... lllecht 11 " Iq

Vetwol/ .op. Ianp SIMde
ooDdiu. gru..-e1d,..,eow.lmipem.... ... ...

Dito, dito, dito
Dito, Karoo... ... .-
Dito, ~eDgd ..-.Id ...
VItwOl, licht, -ur fout,
middelmatil sraneW .'.

Dito, Karoo ...
DItO, kort, Karoo ...
Vetwel, licht, hlDti.f, kort,
Karoo ... ~ .. 61 Bronm.;tU;' dat pijnlijk en -

Vetwol. kort, foutief eli ge'fOfli' in de bel en borst h~eBI:...,ht ... 6 tt 6t ~ ;~rdt door do plot.oelittge
Vetwol, grof 811gekleurd ... tt'l " 1'" woenwemnderlagon of blootgering _n
Gew_, grof en geld.... 'I na.t, wim:lerig en koud woor. De
Buoeto "et .. ol. kort .' ... . ,,'li heets 'ea be.nauwdle d..gen, ge'l'Olgd
Vrijetui gru-veld vetwol, door de bittere 'koude na:chten, lIija

1&DIJ eD i.D ROede couclide 'lf "" 8 zeer 1n.stig 'VOOr de delicate broncbi:tle
Dito, dito, di.t.o lf 'lt pi1pen. .MellildJ.en die af.getobd r.ijn,
Dit., midd. lang,.licht IDI& zilD in 't bijsender g _lig bronohitia

weini« fouteG·... ... • " - 'I op te doen.
Dito, mid.delm,. kon f~ PeJll!, de niellwe. p;jll.boom-locht
_ lID ,lecht ••• ... ••• , .. ~ be.haruleUng voor knel· en borstaA;n-
Dito, middelm Kareo,.... docuiogen, t..ebOOll IIU", oon eenige,
ea goede oonditie ... 't .. 61 ,,&llJlg~rullDe en JJOOW;t SUCOO!l\"oUepre-

Ditto, middelm. lanJ, l.Iob$ tiClipt.ie @;eintroduoee:rd roar.aJj bron-
till !Mt min tontea . ... 5 " , chial" kwalen, dat iedereen Peps steedoo

Dito, middelm. koR, fogtMf han.~i!= m~t houden. Neem Pep"
en Ilecb.t ... ••• ••• 'I 5 dadelijk in Ale de eerste re1'8dhij_Ien

von bronchiti8 sich vert.oDnen, en !!;ij
zUlt ut'Allf êIJ.Il ",-ereld "IlJl moeite en
pijn oo.,p.ren.

·Die hudne:ldcigo Ir.ittelina: jn de
achteminde van dé keel hetwelk: die
lllIGt'IIIten ftJ1 Ion. IlOO gOI'JiI brlJl.en.
een wer lastige droge bm "eroor-
ukende, is een ,-a.n de oorate lIymp-
ton,;n VAn bronchltÏ1l. Bij l'e"" ur·
lOOZlng Tenpreid "ich dat .erder in
de bronchiale pijpen. Er UI onder het.
ba1'Stbeen OOn ge<rOel tlln hitte, die
lrudh gIIl\.t dieper, en wordt pijnlijk.
Be~eid op. de 'bof'8t, roar'"
'" m.orgeJlJl; moeiel\i.k e adem'!u,Ji 1\80
en ,-eel pijn ~ bt'ide zijdoo 'f'OI.1l de
bar t, 'onder lMOt borst ,been en in de
keel, !lijn lIympto.nen "&0 ge"orderde
bronchiAle eiokt..,. Alo d" ikwuJCl'Onwn wordt bn de lijder nipt ge-
rtU!t «lapen, !tij moet iD bed z:itt«n om
adem te krijgen, "'Il. ~t ger8!i(eld,
d~ en n.Adtt>. .\athma gu.t ...lI.&k ..an
·bronchitis _, en bet hart .. ord'
Ita"ge~ dbor gebreilt ..an 1"OIdoonde
r;l1urstof.

PEIpI brengt d.e _inN, sen_de
ludht bon bet. pi.jn:boo!ch ter reddiftlf"
d.e lijder in «tut Ilte1lende de ..eTMCb.
tende p'tj~.lHl1tr1\J!ten dir-ret .in t.
ademen~. ia <M broncfl·i ..le IUI..-htpijpen
.tis de kJeiaê tlhletten ReA in de mond
oplossen. Pep!! beYact geen opium,
chloor, ccealne., hroDllide'!-, of n.i~.
IoDd_ .lIA<pnUddcls af ....rd.oo.irtjl;I'-
middelen; maar !lij .falen nooi~ on mid-
dellijke en natuu:r.ftjke mlioblillj( ill
de m_t hArdnoi:n.1l ge'" lien t.
brengen. .

PePI b.ft YNirregJ 'Il "ol'den bij an.
medicijn ''I'erkoopers of win kelll, of
direct. Q.D de Peps :e....tiU" 00., leng-
lItrad " K~i, voor la. 8<1. of
S8. &d.. per dOO6. .Z.ill ~ da genJ ..'::,.
~ narun.-P~ ieder ,..._to." doof .t..\. .. - .~

'. .
.~ -·PeI u..,' .'

" ,;1 ,lo ,L· • I" il,.

~~ 15 0 0 ,,10'
.~·11 0 0 .,11
_,'111)'·."11.,_:I ILO. t

1:1;1I1HfIiII ... fPl]II Il 0 •..• ti
810 G.• U
6.0 0 ...
I 10 O·.,lv-•
f lOOn' 'I
.'.10 0 ...

1 10 0 -.. lli 0

--- ~.

SpoorwegontvaDgsten.

GEVRAAGD

VOOR DE

PUBLIIiIU. VEBKOPING
VAl( leEN

Kostbare. ,WIJn-, 'Vruchten- en
Plaats, Levende 'Have; Voertuigen;

deriJger8edschappen, enz.

,....
Weat. M.id. {}oft.- f !
11819 S303 37S1
1578 388 3~'8
1232 .29 ns

1371'l 20087 8821
1193 703 t86-- --

GEVRAAGD
Zuivel
Boer-G. S. CLOETE,

Sekretarie.,
Ladj' Grey School Raad.

2J April lI~OT.

:li April 1907.

Jongens Hoge School, Worcester.
Grey. -

EEN Gecertlficeerde ASllistent,
om hoofdzr.kelik Standaard V. te
onder ....ijzen. Salaris £200 per jaar.

Van de geslaagde applikant z.al
verwacht worden, dat hi] de Super-
intendent van het Kost Deparetment
twee avonden per week behulpzaam
zal zijn.

Werkzaamheden te beginnen
de Junie Vabntie.
Applikaties,onderdom en vroegere

onderviD~ing opgeve~de, ~z.amen
met KopIeën vanGetUlgtlChriften, de
ondergetekende te bereiken niet
later dan de 31Bie Mei 1907.

(DL) 1. P. A. DE VILLIERS,
Voorzitter,

Jongens Hoge Sch, Kom. •SCHOOL. . Schutverkoplng
Onderwijzer of Onderwijzeres,

In de Inaolven" Boedel yan PETRUS JACOBUS BOSMAN.

GEVRAAGD
DE ondergetekende, behoorlik geinstrueerJ door de Trustee in de

Insolvente Boedel van P .• l. Bosmsn, van HELDERBERG, z.al
publiek verkopen, op de plaatl'aelve,

Op DONDERDAG, de 23ste MEI 1907,
TE 10 URE V.Y.,

Die kostbare en welbe.kende plaats" Br.kelsdaJ.." gelegen in het
Veldkornetechap Helderberg, lang. de Hoofdweg, leidende naAt,
Somerlet Strand, en tussen de eigendomm,en van de heren M. M,
1..0'111' en Marthinu Smuts., I

Dit Eigendom is omatreeu 89 morgen groot, waarbij 4 7 morg~
Municipale Erfpacht Grond, waarvan .. lles onder killtivat.le gebrach~
kan worden, tegen een zeer kleine uitga ve, daar er over~loedig water!
voor besproeiings doeleinden aanwez.ig il. i

Op het Eigendom i. een aantal keurige Vruchtbomen geplant, alBOO.
een aantal Wingerd.tokken. De A1slager aarzelt niet te zt:ggen, d.a~
indien dit eigendom iD handen van enig eDe~e)r ~nooo valt, het be'lfezezl
zal een VlLDde beste Wijnpla~tlen in bet .D18trikt te r;ijn. j

Op het Eigendom fton Twee W oonhui~en, .onder GegalvanÏJlee~
IJ z.eTen daken, en bevattende'; kamen, keuken, .d.iJpen!l, !Itallen, kelder,
enz. Heide Woonhuizen zijn omringd'van prachtige Eik.ebomen. .

De schone Hoofdweg lan.gll het Eigendom lopende en zijn dichte
nabijheid bij Stellenbosch, verhogen zijn waarde seer. '

Deze is een gulden ielegenheid om eeD ~tmunteDde binnenlaDcbe
woning alllOOkeen voordelige en gesonde geldbelegging te ,.erkrijgeu.

~vende Have.
I VOlpaard, 3 T aarzeD, 2 Bul K aU veren, 2 Koeien, 5 Varken6, grOM

en klein, eD een aantal Hoenclers, enz., enz.
Voertuigen en Boerderijgereedschappen.

lOpen .Kar, 2 Kaapee K~!1o 1 Kuip, 1 .,Qtubat, 2 Stellen
Tnigen, KultaYator, Ploegen, KafsnlJtier, eDZ.,UI.

Huismeubelen.
Het ge "one A8IOrtiment HuilDleubelen, Keakengereedschappen en

Aardewel'k.

-
h.' pFJPS Zl~ O~"'aCJSBAl.U VOOR
tt ALI.® BlWNOBlTIS LlJDjillB.

VOOR de Private Plaats Scbool,
Waterval, nabij Lady Grey, een
Gecertificeerde Onderwijzer of On-
derwijzeres. Werkzaamheden te
aanvaarden met het begin van aan-
staand kwartaal. Salaris .£40
per jaar, vrije kost en inwoui~.

Applikatie. te worden gndre ...
seerd aan

G. S. CLOET R,
Sekret&ri. School Raad,

Lady Grer, A.N.

13
EEN Publieke Opveiling, van

beneden genoemde ongeloste Schut
Dieren, zal dOOf Schutmeester, de
heer F •• an Wijk, van Leender8-
plaat6, Dilt. Fraserburg, geholUien
worden te ~ndersplaats, op
WOENSDAG, de 19de dag van
Junie 1907, om 10 ure 's morgens,
n.l:-

(1) Een Vale Ruin Donkey, be-
jaard, ongemerkt.

(2) Een Vale Merrie Donkey,
7 jaar oud, ong-emerkt.

(3) Een Vale Merrie Don.key,
omtrent 2 jaar oud, ongemerkt.

D. M. DYASON,
SenetariA.

Afdf)linga Raadl Kantolr,
Fraserburg,

10 Mei 1907.

loor rekening Jan de heer J. P. BREDKLL.
Bij bovengenoemde verko~ing zal verkocht worden, dat gedeelte

grt'nd met bet gegalY&nÏ!!eerde Ijzeren gebouw erop en bekend ala Per-
ceel No. 4, groot 38 morgen, 439 nerkante roeden. Dit ~igendom i.
geleg''!n langs de Hoo.fdweg, leidende naa.r bet S· rand, en grefilt aan de
eigendommen Tan de heren Louw, Mala.n, Johannes Bradell en Pr~
toriuL De grond Ï!! aUervruchtbaarst eo nitmuntend geschi.kt voor
wijngaard.n en markt tuinderij.

Eni~ per8OQn, die Daar aep kleine plaa.t. uitziet, moet deze Tfr~
koping bIjwonen.

GEVRAAGD voor bo"enge·
noemde School, een Onderwijzeret!,
als 1ete AI!8i~tente. Salarie £ 1ZO
per jaar. Mott in staat zijn K.in·
dergarten, Tonic Sol·ta, N aald-
werk en Hollands tot School Hoger
te onderwijzen. Zij. die in staat is
om Pianoforte MUZiek te onderwij-
zen, zal de Toorkeur hebben (de
ontvangsten hiervoor zull6ll extra
zijn ).

Werkzaamheden te beginnen
J ulie-Septem ber kwartaal.

Applikaties met Certi£ka~lD en
Getuigschriften te worden &,ezon-
den aan de ondergetekende ~t
Zaterda&", d.e !stil Junie 1907.

CHAS. R. INGGS,
Sekretaris Herbert Sehool Raad,

Dou~la!.
Kantoor van de

Herbert School Raad, Douglas,
7 Mei l~T.

BLAN K, Ge'fl'llAgd voor Kroon
kop, P.F. Schogl. Salaris £60
~r jaar. Holland. ~n Enge~L Mu-
ZIek e<>n aanbevelmg. Kinderen
hoogste Standaards 6 en 7. Kroon-
kop P.F. School" S mijlen nn
ouste Spoorweg, Station, iD ver-
binding met post en telephone, enz..

Doe &aIlzoek voor de 30llte
Junie bij

lj .. 10
8 tt t

U : ;
U :, .

Dil Le,elll lut van
Bronc.itis.

B. J. VOSLOO,
Kroonkop,

P.K. Klipfontein Sidg.,
Dist. Somerset Oost.

HOOFD ONDERWIJZER
BENODIGD

voor de Sutherland A2 School.
SCHUT VERKOPINGSOLLICITATIES worden ui~

genodigd voor de bovengemelde
betrekking en zullen ingewacht
worden door de ondergetekende tot
Maanda~, 10 Junie 1907.

SolliCItanten gelieven kopieën
van Certiiikaten en GetuigtlChriften
in te sluiten, ouderdom en Kerkge-
nootschap te melden, en te zeggen
op zij gehuwd of ongehuwd zijn, en
of zij gewillig zijn later da kost-
inrichting op zich te nemen.

Salaris £240. p.L en vrije w"
ning. Grondige kenni. van Hol-
landa vereist.

Werlaaamheden te beginnen met
het Julie k:wanaal.
B. RUDOLPH HATTINGH,

VoorziUer.

4-ngorabaar.-De ~ blijft kalm eo
io de opea marlr:i werd. ..eiDig I&keD
gedaaa. Ben ~ werd dese .. eek
ent1'llogeD .oor goed ultpgroeide Eentea
mj vau vlekken ~ Ud., docb tot aQg
toe lad~ geeD v...kopillpD plw.. d~
dese prlJe 1.... il d.. de boa.cknI ZIch
"oorlt08te14 h_d •. Op de pvbliu.e markt

• op Dined" wer4- _ grot. bo+veelheid
uDgebodeo i prij_D WOJldea ~ .erao·
briu,.

Wij aoWA .. ft .... _I
~ IIIpcrlljD... l'7i I' 17'
~ algecuttID ... 16 .. 1'1
Bo~ ~u~... lf" lt 1'1

" 1a.Lerieur... l' .. lf
.. kort , ... 111.. lIjLan, bl.. O.B.lt. haar, ,operio l' .. Uj

" hur, ,.ml4. -n 11 " Ut
Gem. baar... _. ... 10 .. LO.
Tweede 811gr!iI 8 " •
Dent. ... ... ... • " 6
Winterbo~(""knl.p) 0 .. Hi

" (goede órdioaill) ... 1S " l'
WiDterhaar 11 tt lli
Vellen. - Wij ver\ool:l.te1I IIClapeveIl b

tegen 7. ~ Jlf'l lb. il;l ~~ i pette, Std·,
Kaapaa, iL lOd . .i ~ 6d. Ik i
bckveDea, IL. la.; beeQbadiJd.e, 6td- j
IUlgoru, 9td-, g~. 6jd., b4IIóba-
digde, "td. per lb. .
Raiden.- Wij verkochta llI)IIJ gedroóga.

gaye huiden tegjlO 9d. i bellChadigde,
Gd. ; drOOggaooteae, 'ltd.; "-'hadigde-,
6td. ~r lb. ; M.adaguc&l' lluldee.1d.; be.
ICbadigde, 6+:1. per lb.; en derde lIIi9rt Itd·

H<..r6I>" - Wij ver&:ooh.ii.In partijen "g8<'
360 .llt.

Oudtshoorn Afdelings Sc~ool Malmesbury School Raad.
- - Raad. - -

- TJ:-

Baa.dscheerdersbosch,
lJlST. BRED ....SDORP.

Onderwijzer Benodigd.
A.PPLIK.ATIES (vergezeld van

kopieën van Certi1ika.ten) voor de
betrekking van HoofJ Onderwijzer
VaD de nieuwe A3 School te Onder
Gamku. zullen door ondergetekende
ingewacht worden tot 31 Mei e.k.

Degelike kenni. van beide Hol-
lands en Engels wordt 'fereist.
. Plichten ie aanvaardcn met Julie

kWartaaL
A,pplikanten moeten ouderdom

melden.
Salans : £ 120 voor een gecerti 6-

eeerde onderwijier.
J. W.LOUW,

Aekretaris.

Oudtshoorn Afdelings School Raad.
APPLIKATIES (vergezeld van

Kopieën nn Certi£katen) voor de
"betrek king van 0nderwijzer( f's) van
tie Nieuwe A3 School te Welge·
vonden Wellt, zullen door onderg~
~ende ingewacht worden \ot op
de 31ste Mei e.k.

Degelih keuni. van beid. Hol-
lands en Engels wordt vereist.

Plicht.en te aanvaarden met Julie
IwartaaL

Applikanten m08tel ouderdom
melden.

SAlari. £ lOOper jaar voor een
Gecertificeerde Onden\';jzer( es).

J. W. LOUW,
Sekretaris.

BENODIGD
: OM z.o !poedig m~gelik ae be-
ginpen, Twee GecertIficeerde On-
.derwijzeressen voor het Kindu
Tehui., te Langlaagt~.
\ VereÏ8ien: (A) ~ zedelik ge-
1hJg en beali~t Christelik karakter.
, (B) Begeert.e en lISt om. voor de

. H~r t'6 'Werken. ':~rg~: ~
',' per maand met ml logIes en m-

•.' .: ro.t;~a.nten gelieven datum v&n
;, ...~:~ te vermelden en aansoe.~
':, ~ dOOD,vOOrof op 1 Jnme LS., bIl
I DJ. A. P. KRIEL,

. Langlaagte.

;->-:t !t..B,_~erkzMmheden kunnen
·"'.::.w:ï"e tijd bigonnen worden, dcc.

~t.lAter dan 8 Julie.
.,.',I
;. • < ~-: r

Weltevreden No. 1, A3 School. IN boyengemeld Schut be-
vindt zich een Donker Bruin Merrie
Paard, op de rechter bout onduide-
lik gebrandmerkt, kol voor de kop,
en een knop ondj!r de buik, omtrent
15 jaren oud. lndien niet gel96t vóór
de 26et.e Mei 1907, zal het op die
dag in gezegde schut worden ver-
kocht ie 10 uur dcs voornaiddags.

C. J. FOURIE,
Schutmeester.

Baardtcheerdenboecb,
4de Mei 1907.

Let op de Plaats: ,
BRAKELSDAL, HELDERBERG,

Op DONDERDlG, de 23ste IEl 1901, te 10 ure l.m.
PAUL D. CLUVER, Afslager.

GEVRAAGD voor de bo~enge-
noemde School een Hoofdonder-
wijzer of Hoofdonderwijzeres.

Applikatie&, vergezeld van
kopieën van all. Certi6kakn en
Getuigschriften, en opgave van
ouderdom, zullen ontvangen wor-
den tot op d. 13de Mei 1907, door
de heer W. D. Malherbe, Panrden-
berg, pla Kosier en Co., Beneden
Paarl, van wie verdere biezondu·
heden kunnen verkregen worden.

Salaris £100 per jaar.
LOhries Terkrijgbaar voor £30

per jaar.
Kennis van Hollands vereiel
Werkzaamhedt'n til beginnen, in-

dien mo~elik, met het Juli.
KwartaaL

A. H. CLUVER, Enige Tru.tee.

PUBLIEKE VERKOPING
VA~

KAROO GROND,Sutherland,
2 Mei 1907. SOHUTBERICHT.

Il( DE

LAINGSBURG Afdeling.
DADELIK GEVRAAGD IN het Schut van de onderge-

tckende bevindt zich boven de
--E bepaalde tijd :-

GOEVERNANT .en .HOE- 1 Zwart Witpen!! Koe, gemerkt
DER~HULP voor .drle kaderen recbteroor z"'l1"nv staart, omtrent
v~~ dne tot U1'en Jaren .oud, 6~ 7 JUT oud, met 4 witte benen,
mlllen Tan K!",p'tad, dlcht biJ schuinse bles en bijna knijp hoorns.
Spoorweg S~tio~:-Doe &.allzoek Indien niet gelost op of voor
met referentles, }tIJ Zaterdag, de 25ste Mei 1907, zal

T. WELT, zij verkocht worden op gemelde
Hermon Statio. datum bij de SchutkraoJ alhier

_____ ........_----- om 10 ure 's morgens.
ALBERTUS SMIT,

Schutmeester.

• J. M. SMUTS,
Senetaril.

DE ondergetekende heeft last onhsngen van de Exekntrice 'fin
de Boedel van wijlen JACOBUS GERHARDUS ESTERBuTs., om op te
veilen_en aan d.e-hoog&te bieder te verkopenMalmesbury,

16 April 1901. JUNIE 1907,VRIJDAG, de 7deOp
TE 10 UUR 'S MORGENS PRECIES,PIARL SCHOOL RA!D.

en wol aan d..ewoning van de heer G. van de Venter, "Cabidu," onge-
veer ander ha lf uur afatands van Conltable Statie gelegen.

. De 6tlverdeelde laelft van de Beedel in de plaat!!

"DRIEKOPPEN" , ,
ONDERWIJZERESSEN I

ONDERWIJZERESSEN ! !
McGregor,

10 Mei 1907.

GEVRAAGD Uw toekomst is bekend. groot in haargeheel4,724 morge.n, 415 vierunt~roeden, annex"Oabidu"
~legen. De lioofdweg Tan Ceres naar Zdutk:1oof en LaingBbnrg
aoorkruist de plaat!!' langs de Groote Bi.vier. De onverdeel4e helft 'f'lID
de plail.ts zal.op~veild worden volgens grond· brief, docb de Terkoping Pueagien ...
za.l onderheVl.lg :aJn aall de voorwaarden van een zekere ·overeenkomst, Pa.kketten. e~.
jtedateerd 6 September 1893, tnasen wijlen de heer EAt<>rhuyee eD de. Levende llive
heer F. J. van As aangegaan, waarin bepaald werd dr.t· de Heer Goederoo, en

KENNISGEVING
EsterhuYH over nieta meer dan een zeker beperkt stuk grond .Zou pOOeri

Mineraien

disponeren, makeode de uitg~trek theid ~ntan ongeveer 1,747. ~. jeG, &nL,

_ .. uit. De overtieDkomlt z.owel ala een Kaart zal op de verkoopdag £29539 m908 tlsn.
KEN N IS geljchiedt hiermede, dat. y:ertoood w.rdeu, doch ligt illtul8en ter -inia~e aan het Kantoor van de TouJ_ geeiDdigd voor de _k 11·uai_ri4.,res.ien de heer D ....TID J. JOUBERT Aielager. Op de grond,ook bekend als "Kalkgat," bevinden zich 3 ~..:~._=-WebII

heden alle oft.Ttreding vana·· en' fonteinen en ook de oTerblij&elen van eeu aableg, teT,wijl de weide 1.90'1 lM
penoon, hetzij te voet of ie . uitmun~nd getchiki il voor Vee. ..£ £.
met of zonder geweer of hon en op VervftaÏagen sullen worden verschaft. 18863 too86
lijn ~ta MOJuNoniein, diatrib . '2292 2366

, Barrydalé, belet. F. LINDENBERG" AIs.ager. 207f 2663

,Kom. F;en ieder die na CL!Ze kenpi... WoreeaW. H Mei lOOt. .
____ ..-1... -'--. -~- geTIDg op gesefde plaata gevoaden· .. '.. .'

EDAL" •• wordt, sal T~ ~et vervolgd MEUBELEJlC,.PIAftO·S:'BJC ORGELS.
_ _ _ worden, ~ .. 1I&leIl del per;- .. . ... .. . •
=PI,"~ :: IOODI.! BV .. THE SOUTH AFRICAS ,MAR'I\'! Plem St.l'aa.t 3,

)I. M BJLIlf~ 'aap't.d (eie naar de grote rode,.3 op.tte. V;~). Thl goed_Il
Prokureur. voor kunnen gU:~, worden tegen de 8'lgenpiil'ib ~lJledi:ngen der kOPUL

Eig,nur. Bette v:erpakking ~waarbor~ Over 2OO.lnatrumenteD verkOOht ~.
. nIe bUtull,emeubileerd. . '.

J. S. Y. BORG:STROM, AUlager eD Kommiuie AJeut.

~. EEN Onderwijzerel voor de
A.3 School te Lang.lei., (een uur
Y&n de Paarl). Salaris £80 p.a.
(logies yerkTijlbaa.r ...oor £30 p.a).

B. Een OnlWrwijzeree TOOr de
Private Boere. Sch"i~ol, Paarl Dia- mit_iI
ment. Salaris .£42 p.a. en vrij
logies.

Werkzaam.heden in beide reval-
len na Junie vakantie.

A(>plikaties' met kopieë II VaD

CertifikAten en Getuigschriften aan
ondergetekende tot 4 Junie.

Applihnien te meWeo of lij
voor "A" of "B" aanzoek doen .

Jl. J. VAN DER SPUlJ,
Sekretaril.

vRIJE LEVENS-BOROSCOPE
no bel&llpijlJ:. g.bearteoi_., lIu_
lik, Bezigbeid, K&rakter. Zeod in dAtu.
..-an geboorte. Gefr&nberde .nuJ.ppe:
Iairo, Adderl.yatrut, K~petai'_

EIKELS TE K90P!
DOE auzoek bij de Rhodee

Vruchten Plaa~n,Bepkt. (Rhod6
;Fruit Fa.rm.. Ltd)., P.K. Groot
Drakenltein.

GOLD M£O."

DUBBIN:~ :, ...
Barryllale, :
Il Mei 190'1.
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Merweville,
ViA Prins Alben Road.

BENODIGD

School Raad Kantooe,
Uniondale,

8 Mei lOOT.

Oudtshoorn Afdelings School Raad.

OIDEBWIJZ£8ES IElODIID.

APPLIKATIES (vergezeld van
Kopieën van Certi1ilmten) voor de
'Detrek lOng van Onderwijzeres van
Ge Armen School te Klein Doorn
Rivier, zullen door ondergetekende
inltewacht worden tot op 31 Mei e.k,

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

Plichten te aan vaarden met Julie
kwartaal

Applikanten moeten ouderdom
melden,

Salaris £ 1()() per jaar voor gecer-
tm.eerde dame,

J. W. LOUW,
Sekretaris.

School Raad, Lady' Grey.
GEVRAAGD

GEVRAAGD voor bovenge-
noemde School, een Onderwijseree,
als 1ete Al!8i8tente. Salarie' £ I!O
per jaar. Matt in staat zijn Kin·
dergarten, Tonic Sol-fa, Naald-
werk en Hollauda tot School Hoger
te onderwijzen. Zij, die in staat is
om Pianoforte Muziek te onderwij-
zen, zal de Toorkeur hebben (de
ontvangsten hiervoor sullea extra
zijn ).

Werltzaamheden te beginnen
J ulie-Septem her nartaal.

Applikatieil met Certi1ikaten en
Getuigschriften te worden e-ezon-
den aan de ondergetekende ~t
Zaterdag; de 18t41J unie 1907.

CHAS. R. INGGS,
Sekr4ltar1s Herbert School Raad,

Dourlas.
Kantoor van de

Herbert School Raad, Do\lglaa,
7 Mei I~T.

BLANK, Gevraagd voor Kroon
kop, P .F. Scheel, Salaria £60
per jaar. Hollands en Engel .. Mu-
ziek een aanbeveling. Kinderen
hoogste Standaards 6 en 7. Kroon-
kop P.F. School, 3 mijlen un
naaste Spoorweg StatiOfl, in ver-
binding mei post en telephone, enz.

Doe BAlIzoek vóór de 30lte
Junie bij

EEN Publieke Opveiling, Tan
beneden genoemde oogeloete Schut
Dieren, zal door Schutmeester, de
heer F. nn Wijk, ....u Leendees-
plaat., Dist, Fraserburg, gehouden
worden te Leendenplaats, op
WOENSDAG, dl! 19de dag van
Junie 1907, om 10 ure '. morgena,
n.l :-

(1) Een Vale Ruin Donkey, be-
jaard, ongemerkt.

(2) Een Vale Merrie Donkey,
7 jaar oud, ongemerkt,

(3) Een Vale Merrie Donkey,
omtrent 2 jaar oud, ongemerkt,

D. M. DYASON,
Sekretaris.

Afdelings Raad. Kanto:Jr,
Fraaerburg,

10 Mei 1907.

Des Levtltllut
Bronohiti ••

9t .. 10
8 " 9lt : ~

van

pm'9 ZIJN QNiftSBAJ.Ul 'VOOR
'ALIm BJWNOOlTIS LIJDERS.1 Voepaard, 3 T aaraeo, 2 Bul II.al veren, 2 Koeien, 5 Varken&, groot

en klein, en een aantal Hoeeders, enz., enz.

Voertuigen en Boerderijgereedschappen.
1 Open .Kar, 2 Kaapee Karr~~ 1 Kuip, l..§tukvat, 2 Stellen

Tuigen, Kultivator, Ploegen, KafsnlJd.er, enz., eu.

Hui.meubelen.

BrQII.c'i>iti.& la da,t ~jolij.k en uer
p"roel in de lreeI eo borst netwellr
..~ wordt door de piI.otaeIOnge
'A'oo~nderiqgen ol bLoot.gering _n
lUIt, winderig en {",ud W"eêr. De
n-te en benau-..de dageo, 'g&f'Oi~
door do bL~tel"C koude oachten, alj:a
zeer lastig '<'OOr de delrCll·te bronabtale
pijpe~. .Me.tlllChen die u.fSetobd sijn,
zIJn Lil 't bIJZOnder geroe~ hrontlhitï.
~p te dOOD.

Pel*> de nien,we j>ijnbOom-luch.t
'6-1 hehaodebng voor keel- en borstAl.an-

doeuiagen, "ebbell zulk een ee.nigle,
s1 aa.nge.n&me. e.n hoogst ~ pr9-

lICtipti.e geintrochJceerd -roor &tie- bron.
dlial,! kwa:le.n, dat iedereen. Peps . t~
ha:ndig ~t houillan. N 00Ul Pep"
d.adelijk in Ale de eer£te ~jDBelen
Tall bronchitis zich vertoonea, en gij
""lt ullelf een wereld "&;n rnoe;te en
pijn beo!pa.re~.

Di.e hardnek:kign ltitteling in de
achtereinde va.n de keel hetwelk: de
~D 1'1l1l bus IJOO .goed unD8lt,
een IIleer lastige ~ 1rUOO YDI'OOr.
-u.kende, is oon van <lol eCll'1lte 81mP-
tonen _n bronchim. Bij .,-erwaar-
!oozIng ...erspeeid zich dat ,..erder ill
de 'bronchiale pijpell. Er is ondee he~
borstbeen een geroei nin hitte, ~
kudh gaa.t dieper en W"!lrdt pijnlijk.
BeMltwdheid op de 'borst. roor""
'. mor>genx; moeielIjk .. ad..em!:lIwn.80.
E!I\ veel pijn _n beide ,,'ljden .an de
borst, onder ~let -hors1>been "ti in de
"kool, zijn 6ym:ptonen -ra.-n ge ..orderde
brone!llaJe l'Iiekte. Alo de lkW-a&I
eroniseh wordt tran de lijder niet ge-
ru.t slapen, bij moet in bed Kitwn om
adem te krijge n, en ""_'st geregeld,
dag en nacht. .~sthnuo. gNt ..n.&k nLn

bronchitis -.m, en het hart .. ordt
aanget:M& door gebrek .~ -n>Idoond.
"uu:rstol.
Pepe brengt de niJ'eft, &en_.de

bujb t no het pij O:OOsch ter rMdin".
d. lijder ·in et&a.t ..-tollende de ..eru.cb·
t.cnde p.jn~h-e1:trAeten dir<>etin t.
ademeri' Jn de b1'OIlohiale 1ucb:t-pijpen
als de !dei.ne tablett~!l woichin de mond
opI08S&n. Pep!! be-nt geen opium.
ehlooe, cocaine, ibromidM, of OO[)ip;.
".nd.ere lIl_pl'ilJddel~ ot ... rdoori n~"_
mid~len; maar zij fAten ,nooi-t onnud-
delhjb en n..tuurhjke ..~rlich-,linp: ill
die m._t h&rdnek-'klf. ge-.&!Ie.n t.
b",ngen.
;PéJlII bn· ..erin'egen .. orden bij ..n.

~.eijn·nrk.ooper. of .. in.kel.~, of
dlrt!Ct 'rtI.n de Pe.pa PllIrlille 00.. Long.
1It.ra&t t. ~. Yl)Or u. lid. of
h. M. pet' ®oe. Zi. <I.t d• .,...n.-_~
gistroor.de naa.m_P~ ieder ~koeht. <Jc.. •__ t..

B. J. VOSLOO,
Kroon kop,

P.K. Klipfontein Sidg.,
Dist, 80menet Ooet,

HOOFD ONDERWIJZER
BENODIGD

voor de Sutherland A2 School.
SCHUT VERKOPINGSOLLICITATIES worden uit-

genodigd Toor de bovengemelde
betrekking en zullen ingewacht
worden door de ondergetekende tot
Maanda~, 10 Junie 1907.

Sollicitanten gelieven kopieën
van Certifikaten en Getuigsehriften
in te sluiten, ouderdom en Kerkge-
nootschap te melden, en te zeggen
op zij gehuwd of ongehuwd !tijn, en
of zij gewillig zijn later de kost-
inrichting op zich te nemen.

Salaris £240 p.&. en Trije wo-
ning. Grondige kennis van Hol-
lands vereist.

Werkzaamheden te beginnen met
het Julie kwartaal.

B. RUDOLPB HATTINGH,
V ooraittar, VAl(

Oudtshoorn Afdelings Sc~ool Malmesbury School Raad.
- - Raad. -

DoderwIjzer Benodigd.

-l'\. ..

A.PPLIKATIES (t'ergezeld van
kopieën van Certifikateo ) voor de
betrekking van Hoofd Onderwijzer
van de nieuwe A3 School te Onder
G-amka zullen door ondergetekende
ingewacht worden tot 3l Mei e.k,

Degelike kennis van beide Hol-
lands en Engels wordt ..ereist.

Plichten te aanvaarden met J uIie
kwmaaI.

Á.pplikanten moeten ouderdom
melden.

Salaris : £ 120 voor een gecertifi-
eeerde onderwijzer.

J. W. LOUW,
Sekretaria,

Oudtshoorn Afdelings School Raad.

APPLIKATIES (vergel:eld van
Kopieën van Cartifikaten ) voor de
betre kking V1l.D Onderwijzer( f's) van
ele N ieuwe A3 School te vielge-
vonden W est, zullen door onderge-
tekende ingewacht worden \ot op
de 31ste Mei e.k.

Degeliko keunis van beid. Hol-
lands en Engels wordt vereist,

Plichten te aanvaarden met Julie
I.wartaaL

Applikanten moetes ouderdom
melden.

Salarie £ I 00 per jaar voor een
Gecertificeerde Onderwijzer( es).

J. W. LOUW,
Sekretaris.

BENODIGD
OM zo spoedig mogelik ~ be-

ginnen, Twee Gecertiticeerde On-
derwiJzeressen voor het Kindólr
TahUla, te Lang!aagte.

Vereisten: (A) Goed zedelik ge-
drag e.n beslist Christelik karakter.

(B) &geerte en I.st om. voor de
Heer te "erke. n. ~ ~g~lDg: ~
per maand mel vrI] logICS en 10-

rot;;iihnten gelieven datum van
. geboorte te vermelden e~ aanzoe.~
tt doen vóór of op 1 J ome a.S., bIJ

Ds. A. P. KRIEL,
L.IUlglaagte.

• It.B.-'- ~ erkzumheden kunnen
,.@ige tijd ~gonnen worden, doelt
.....Wei later dan 8 Julie.

-TB-

Baard.cheerdeMbo.ch.
lJIST. BRED&lIOORP.

Weltevreden No. 1, A3 School.
IN borengemeld Schut be-

vindt zich een Donker Bruin Merrie
P~, op de rechter bout onduide-
lik gebrandmerkt, kol voor de kop,
en een knop onder de buik, omtrent
15 jaren oud. Indien niet gel9St voor
de 2liste Mei 1907, zal het op die
dag in gezegde schut worden ver-
kocht te 10 uur des voorraiddsgs,

C. 1. FOURIE,
Sohutmeester.

Baardacheerdersboach,
4de Hei 1907.

Let op de Plaats :

BRAKELSDAL, HELDERBERG,
Op DONDERDAG, de 23st.e IEl 1907, te 10 ure J.m.

PAUl. D. CLUVER, Afslager.
A. H. CLUVER, Enige 'I'rustee,

GEVRAAGD voor de bovenge-
noemde School een Hoofdonder-
wijzer a..: HoofdonderwijzerelI..

ApplikAties, vergezeld Tan
kopieën van all. Cernfikaten en
Getuigschriften, en opgave Van
ouderdom, zullen ontvangen wor-
den tot op de 13de M ei 1907, door
de heer W. D. Malherbe, Paarden-
berg, pla Koetsr en .Co., Beneden
Paarl, van wie verdere biezonder-
heden kunnen verkregen worden.

Salaris .l100 per jaar.
Logies rerkrijgbaar voor £30

per jaar.
Kennis van Hollands vereist.
Werkzaamheden t41beginnen, in-

dien mogelik, met het Julie
KwartaaL

PUBLIEKE VERKOPING
Sutherland,

2 Mei 1907. KAROOSOHUTBERICHT. GROND,
Il( DEDADELIK GEVRAAGD IN het Schut van de onderge-

tekende bevindt zich boven de
bepaalde tijd :-
1 Zwart Witpens Koe, gemerkt

rechteroor zwaluw staart, omtrent
7 jaar oud, met 4 witte benen,
schuinse bles en bijna knijp hoorns.

Indien niet gelost op of vóór
Zaterdag, de 25ste Mei 1907, zal
zij verkocht worden op gemelde
datum bij de Schuti!ra.al alhier
om 10 ure 's morgens.

ALBERTUS SMIT,
Schutmeester. Spoorwegont~

LAINGSBURG Afdeling.GOEVERNANTE en }fOE-
DERSHULP Toor drie ki.deren
Tao drie tot zeven jaren oud, ~O
mijlen van Kaap.tad, dicht bij
Spoorweg StatiolJ.-Doe Rallzoek
mei referenties, "ij

1907,

J. M. SMUTS,
Sekretarie. DE ondergetekende heeft last ontvangen VRn de Jhekutrice nn

de Boedel van wijlen JACOBUS GERI:URDU8 ESTERHuT8a, ora op te
veilen. eo aan de-hoogete bieder te verkopen

Malmesburj- ,
16 April 1901.

VRIJDAG, deOp 7de JUNIEPAARL SCHOOL TE 10 UUR 'S MORGENS PRECIES,
T. WELT,

Hermon Statio.RAID.

GEVRAAGD

F. LINDENBERG, Afslager.

en "el aan de .woning van de heer G. van de Venter, "Cabidu," onge-
Teer ander half uur o.fstands van Constable Statie gelegen.

. De onverdeelde Iaelft Tan de Beedel in de plaate
ONDERWIJZERESSEN I

ONDERWIJZERESSEN ! ! McGregor,
10 Mei 1907. " D R lEK 0 P PEN,"

Uw toekomst is bekend.
VRIJB LEVENS·HOROSCOPE

YIn bel&D(1Ïju g.beurtsoi:'.ae., Hu_
lik, Bezigheid, Kuuter, Zend in datu.
,,&II geboorte. Gefraukeerde enuJap,.:
Ia.iro, AdderJ.Yltraat, Kaapetail..

groot in haar geheel 4,724 morgen, 415 vierkante roeden, anne:z:"Cabidu"
gelegen. De lioofdweg -.-aD CerCB IJaar Zoutkloof en Laingebnr~
doorkruist de plaats' langs de Groote Rivier. De onverdeelde helft VIlD
de plaats zalopgeveild worden volgens grond- brief., doch de Terkoping
zal onderhevig zijn aan de voorwaarden van een zekere 'overeenkomst,
gedateerd 6 September 1893, tu.sen wijlen de beer Elltnrhuyll6 en de
heer F. J. van As aangegaan, waarin bepaald werd dat de Heer
Esterhuy.. over niets meer dan een zeker beperkt stuk groad zou
dieponeren, malrende de .uitgt>atrektheid er.van ongeveer 1,747 morra
uit. De overeeD]roralt rowel ala een K~rt zal op de verk.oopdag

KEN N IS geschiedt hiermede, dat urtooDd worden, doeh ligt intuaen ter inza?-6 aan het Ka~r van de
de beer Davru J, JOUQEB'l .lU1!I&~ter. Op de grond,ook bekend als "Kalkgat," beviaden zich 3

alle overtreding. T"anJ:r!i en ook de oTerblijfll61en van een &&Dleg, terwijl de weide
pereoon, hetzij. te voet of te uitmuniend gelChikt ill Toor VM.

met of ZODder geweer o.f hon en op VerveraÏJigen 'Jrullen worden Yel'8Chaf~
sijD plaata MoruelOD~ distrikt
Barrydale, belet. ,

Een ieder die na d~ kennis- W oreeeter, 14 :Mei 1907.geving op gesegde plaatl ge"oaaen _
E.DALJE. wordt, :ia.l yolgeDa ~e~ vervolgd MEUBELE'N_, PIAJtO'S)t'N ORGE.LS.-o

- - - ,1JCJl'den, zoader .. Ulenl d.. per- ------. . .' . _ . .='"::. d: 100De. ' BV "THE SOUTH AFRICAN 'n~'F,:' Plein· Stru.i 3,
K. M BBlN~. ~aap'tad (zie naar de ~te. rode. 3. oP.de Ven.~t'II);. De gOéd.~D

a;OLD 'MEDAL :::::: !.~It!...., Prolm~.'VOOr kunnen gekoc~t wo. rde.n tegen de eIgen biIliie,unbiédingen ,dei kopem..

D' U B Bi!I.lt. ~l'-'."_":r::;tu~ 'I ~aar Beate Tetpakking gftwborgd. Over 200 InstrumenteD .er~ht en11-" Barr1~ale, I" -..eIe huizen remeubi,leerd. '.'
i i':'....~DuI-.. Il Mei 1907.! J. S. Y. BORGSTROM., J.hlag~r eli K .... ~iaée A'eJlt.

"

•. EEN Onderwijzere. Toor de
A3 School te LangTlei, (een uur
'Illn de Paarl). Salaris £80 p.a.
(logies v~rl;::rijgbaar Toor £30 p.• ).

B. Een Onderwijzerel TOOr de
Private Boere. Scheol, Paarl Dia-
ment. S3larill £42 p.a. en vrij
logies.

Werkzaamheden iD beide pval-
len na Junie vakantie.

Applikatiel met kopieë II TaD
Certifikaten en Getuigschriften aan WV,~I.UII~

ondergetekende tot " Junie.
Applikanten te meWeD of zij

voor .. A" of "B" aanzoek doen.

H. J. VAN DER SPUIJ,
Sekretaria.

,-.
WIlIIt. Mid.
;£ £

Puugien 11819 1'103
Pakketten, enr.,. 1578 386
L.vend. Have 1232 429
Goederen eli

Min.eraJen 13717 20087
POtIt«ijen. eos., li9S 703

EIKELS TE KOOP:
DOE aanzoek bij de Rhodee

V ru.chten Plaatsen, Bepkt. (Rhodell
,Frnit Farma, Ltd)., P.K. Groot
Drakena~in .

I .-', v- I ~;~~or . ...-;.
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POSTBUS 1681.
BUlTENGRACHT S.TRAAT; KAAPSTAD.

Beroemde
t"&Jl
ala
1.

4a. 2.
~D IlitIde "M. R. Ot.") 15&. <Id.; S. .h. 4d.,.~Al

68. 9<l. II, Wijaiel~
.£101&. 9tf. JI~bDr- At
a&& 1&. lld. .

BeetoieD qUI de haa:r ftJl de _tia-
rich~ing in verb&ud ID~
8Ch<lol, TOOr de lUMte
door""~~

Besloten dat.·eeD .. _nlld.o1.m
d<o 6~ I'8kellÏag ...... d..
Wetlt lIChool door da. l(alaa .t 'f(MJI'_ ..••

lI:elegd worden. dill door' de finatteii18
kOllulIÏ&8iemoet ~ami.-rd .ordien,
IIn de t.lana w Wvrdea betaald, iil6,!n
la orde benllcJea. . ,
hlot.en dat dil .... 1Iet.nIfeIIcle he,

koetdepartement iD Ylll'tl&DcI .met ~"
)loorr_burg school. 'I'e1'1RI8en ... 1 wor·
den Mal' de finaneil!le kOlDmbaie
de bijroeltina: ftJl Di. 'Retief en :MalaII,
om ""n advi_d rapport 0NI' ".ct.. ne-
dige TP~18ties ..oor toelatin,; ..an kO!lt-
l-'ingen. De'koauuiMi .. bijeen w ka-
me" op de a"md 1'ÓÓr de. laatst.. ftr-
~ring .....n de r3&d.

Brief gel...,,,n Ya" ae Halmesbury Al
"..blielro ach<loll<ommiMill. tseke,. .....
be ... lingeD yoorl.,.....mde betreffende de
't'OO1'JI:""teldfluitbreiding flU Tenmdw!rin-
~n ""n de Malmesbtn"Y Mhodl!lil!'botn" ..n.

Ik-810teD dat de volgende ....nbe ..eUn·
~n nn d. kommfw. _lieD goed&"""
keurd wOrden:-

(a) Dat a~katie& sullen lI;enaap;d
worden om plann"" en yoorf.opige ben-
mintt ..oor het niMI/1011 JlIIbOO w yan de
mei",;"" .,-'hool eD ft>raadering aan hetk""tdep&rt.Plllent. ...." - tIfI/ --:~ - .. IJ. "........ - I.,. ,.

(b) Dat een nI~nhn ...loer in de !J;ea- ~ X..... "Jr-- " ~ -JtrWNM" I,;; MMJM's F_
ken ....n het Irost<lepartement zal ge!tgd. IM.. ~! ~ .,,_.
wonlen. pn

(0) ~t 00 beschot·muur in het te- ~~~:~~~~:::::==:::===:====~~!===!~W'OOrdl"'" mnDeln'ertrek afgebrOken
en verwijderd ".l ..orden .

Bel;lolRn dntd" "verig" IWnb<>veling
ml OV"T~t.a8n.

Beslotrn dat de ZondAjr ye'l-trekken
op het Malmesbury sehooleig .. ndoiii :r:nl·
I,m .-eranderd .. orden om in de tijdelike
benodijtdheden .".n bet _tell8Ch"p1)Plik
~.rtRment, in verband met de Mn.l·
",,,,,bury jongens sebool, tt>gemoet te
kome11.Brio>! ~IHen van dl' "ul""'int<mdent-
~pner ....l nl." onderwijs, in7""ke de 'VOOr·
j(Mt.f'lde koop van bet Moorreesburg
schooleilrtmdom.

Jle,_loten om de bTief naar de Moor-
r.,..sbnrp: k..rkeraad te Tenrij~n.
Briel !l;eleEen ....n de sup.~. ftD

ouderwij •. waarin de ver.anderingen nu
de schoolgelden ..oor lr:w'ekelingen niet
goedjrekeuTd ...erden. eD brief gelden
1'3n de Riebeek West sohoollrommiarie.
..." ..ri n ..PT7,ooht .. erd. dat de 1'I&AOIi de
betnJinll .,.,.n t...rie ..en door kwe'keUngen
in de Riebeek W.-st school verplieh.tend
zal maken.

lW.ln ten dat h"t "erl"oOek ....J .. orden
!.ot'gest..ao.

EPn ""alr bf'tr"tfende schoolg..lden
bl" ...f O".-,m,taan tilt de volgende Terga·
daring.

Brief geleren van de ... p ..gen. ...n
onderwijs re het geven van bon_n
""n hu n sekretaris en toheo;aurier Oo?r
de Ol\cl., komlllissie van de Malme<fbU1'1
A 1 ""hool, waarin verklaard wordt, dat
met h<>t oog op het telrort va.n de school
ten ti,le vnn bet oV'e-rgaan tot de sch'lOl.
raad, de rll&<l"ieb niet ver ..nt .. oorde1ik
IOU stell"n voqr dew bonu!lllen.

Beil.>ten dat de sekretaris het d<>p.
wn schrijven. dat dere bonussen .. erden
lZ:egev..n voor lange jaren dienst, en dat
de waard ..... "n de roeTende baten ....n de
raad overhandigd het bedrag \'8n het te·
kort ovpmof op de financiël .. opgaven.
door de kommissie ovprh'lIldigd.

BIPif,ven gele1Rn van de eigenaren
vu n .l'e G""ldrun en Zwa.kfontein pr.
plaats ocOOlen. ..erzoekende, dat hnn
schol.n door de raad .nllen overgeoo-
men ",,"orden.

Be,<loteo dat d_ twee &obolen "ullen
overgenomen worden.

Be,loten dnt voortaan .l1e aanVl'llgen
nn .cholen om onder de kontrole nn
de ra.-.d te komen, dadelik verw""Rn ml·
len worden naar het staande komitee
YOOronderwek en rapport !IAn d<> raad
uit tA, brengen •

na.loten op ..erroek y.n de beer J.
l"",hoer ..,.n q"t ODOO"". dep. un te
beYeleu een pr. pI. oclwol met !Zoe... on-
dentenning op te Tichten te Dri..oou·
YeI.

thief gale~n Tan Rieb..",k Kasteel
""hool.kommi.'!6ie en be.loten dAt de ee-
kre!; ... i. zou a.ntwoor,!-ell: (a) Dat de
raa.d v.."'''h.ei,r ..''e mal ..n n.ur de kom·
mi!!8ie had geschrevpn o~er het onder-
wijs .-an mu.rielr gedurt>ud .. de ""hool-
uren wneler ..ni:j( ,\Ut"oord te ontvan·
~n en dat h..t de raad genoegen deed.
dat de kommi .. i" nu sa.m ..ngin(l; met Dr.
:Mmr hierin. (h) Dnt dl' kommiS!!ie ge-
rechti!l;d i..... n <chool'bord te !ropen voor
bet hout", ..rk depn,rteml'nt d<or .chool.
mit. _1'8t de kosten ervan OW~n
zuDen .. erd ..n. (0) Dat het kinil' \'an de '
wednwe S. Uasson "I. vrij.- ocbolit'r tot--
p:elllt"" kan .. orden. (d) Dat er mBt ct..
reparaties .....n het oob<x>lgebonw ..oort·
~""",n kan word ..n. (e) q}st er een
ni ..u\Y lid ..nn de kommissie c:eko...,n .."I
worden in de plaat. van de hoor M. M.
LAnbscher di... fll:etreoon i•.

lleI<lote'; d.t d~ te hetalen hunr ..oor
de ""hool te I,uo>lsfontein £90 per jaar
"aJ zijn Tanaf dil .,.ente April.

Brief .-an de LlIC3-<fontein schoolkom.
miosie VPrwezen n"ar do MoOn'oo.bllf'g
k~ad.

UTief I!,eleren ..nn il" kom!Di... ie Tnn
de Moonoeesbo;rg school en besloten als
rolgt: (a) Tot rekwisitie te m8cMi~n
?OOI' Kinde~n' materi ..l..n, (b) om
el~ Tl'ije scholieren voor de Moo~borg
>.ebool t.oe tA laten: Kit";'" .JMl en He-
leoa _n Tnlba,gh, (cl Dat d.. kominis-
.ie macht heNt een ·a.ditionele ·'k!iaakamer
t'!I"p:Cn_in de bnurl van 00 ""hool te hu-
rpn. daILr het t_nwoordige (!;8hOull'
u' klein is, mit>; de' haur gOedkoop iR.

Rekenin(l;eI' vel"lV~~n na ..r het fin.n-
Cl;;l", lromit.ee .•

Besloten dat cl.. .emta,ri. het reeht.
heeft te eni~r tijd de saboI'en te lJ>&.
we\ten, met h..t doo. de scboolg&ldregit-
Ip~ ell "",r"r,,, boebfh te a.udit.mm

n...oloten dat de Taad op de laatste
\l'rijdAjI: van iedere mund zr.1 vergad"
Ten, mitR er geen pnbli ..ke V8Iko.ntie
,Ia.g ap die dntllDl va.lt.

.l. M. sMUTS,
Sekretaris.

IOlsnT Ij~,
aOLII;uaa..· ...

J.

Dit is juist heta- gij
nodig b8btW

Onze Nieuwe 'F.~~···
cj' Omheining ~1I'-;iUK

de •Vllla' Óf '
sIoI\.'

MAZAWATTEE
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0... .-Ierland beeft. _ tamelilt
OadII geecbiedem. _ i. 'Wellicht een der
oudate rijkea YalI de a.r.rdbodeni, dal>
tot in de jo~ ti}d ill Euro]»' !lObiet'
onbekend bleef. Wel ia .... r heeft de
lt.&l'aa_ W'enldrei.lIiger Karoo Polo
r-ta iJl het. laa~ der 1311 _'II' oYer
Japan ~reYen, .ll n_ MItS
_~ J&p&lllIIII'8 tll het jaar 1664 w
Rome om do Pus eeD beBoek te
bron~n; maar O'IM 't algemeen -
Omt n.ik wt yoor onr--- tie.njaar
., _bekend, dat. dit IDMWt.e jongebn·
~o m ]i}Jropoo 8('Jl Ja;pauner niet .... Il
een Obin_ .iBte.n te oodenQbe;lden.
E..-f8t sedert de oorlog met RruoI"nd
..erd de num .. J.l»"" meer alge-
mean bekend. ne.. oorlog speelde
..oot' ons nderland de _ gewiehti~
rol om het wereldbekend te maken
hOO'll'''' tuj ..eel mBnaei_n. en gro"':
1IWWll~ geIdI gek_ beeft. Tegen.
woordig apreek1. eD echri;ih men ...eel
o""r Japan eo .aijn er Teel dw. ePers
mst ~t land, %OaIa dM g_oonillt bij
wIka gelegenheden bet. geNl ill.
Maar of de ont'Wikkaling.u-t.a.Dd ... n
.J..pan in Burop& goed begrepen wordt,
'" nog de ..raag.

"Nippon" door Freiherr 1'On liiebold,
.. Jap"0 o""h ~iI!en und Stnd.iiln door
Prof. Rein, "Die Japanner und ibre
W'trt""bafUiche Entwicltlung" door
Prof .. Rav~ell en nog andere gesobrif.
ton ~Jn na nauwgezette 5~ndi" en po'r.
!lOonlïk........ roemingeu te boek lI""teld.
Y;lWIr de ontwikkeling van een Il\nd
/brf'ngi haar eigeJUlardig,heden medo,
welke door VTOOJ11oolingengemukkplik
vNIr"",d be~rt'l>e[l wordeu. Zo ipt.
1t0l1l4 vooral Y'OO1' met betrekldng tat d.e
..hstrokw, innerlike en ~eesiooke ~jdo,
b.v. ten opsieh te "'\fl >bet wdeli k 00-
...nst.zrjn. Dat is de reden, dat 011100

outwilrkelinf1;St"",,-tand nog !ltet"h dik.
wijh niet goed begropen wordt. lo
Ml\art 19().j reisde ik in Zwitserll>n<l en
I....rd .. in Znrich. dr. Forst<>r kennpn.
op ,.•.kere d,~ nodigde hij mij aan tIlfel

VOLLE GEWICHT ZONDEROIISLAG rost OOu ham bekende dame, 'tia:lrechtgenoot on dechter . Die dam"
dw .... pte in boce mute met J"pan e n
ste Id., zid, oos land 'voor "L' een
wer ..Ids p"""dij.. Z.j dacht., dat on.
land ..een pracht ip: was, ons volk dap-
per eo UIa,ti~, do Imi •.,,, "Illaakvol. de
lIlaIllers lJD keurig ingeri"hl al_ on~t)·
1'....... de J Rpanse afdeling op d" "·NPld·
tentoonstelhn~ le Parok enz.

Zulk" p",.,..,nen heb ik ni ...t diltwijls
ontrTI~t.. Ma.ol r h~t pa.radijs i~ 1'lIto-
pta-,"b8tl1J1t dus n~r~{'In~J t~n mi tU~te
uist op de7.e "",rde. O"eral .ijn Iicbt·
eu ocbaduwuj<len pn d_rop ma..qkt
ons vaderland ~""n uit ..ondt>rin!l;. On •
land IS oud, manI onZt~ ontwikk ...ling
l!4 nnp: jon~: i,k bedOf"I on:z~ ~(~l1Woor-
diga ont..-ilrkehn!l:' Wann"",r ik "uik"
dW""p"tRr~ nf dWllpe'"' als boven .."r·
meld ontmoet, kan ik ""n BOOrt !lCha.aJD'
tej;ev""l uiet bedwi IIj1;en. Zulke Ill.....
umgen komen niet met de feiten o\"'f"r-
""n; zij "ijn werkelik ....,n oYers('b.~tin['
..an onz.e ontwikkelin",.

Moar ook andere u·it..rstRn ontbr&ken
oiet; ...erk.,...",'" 'voo,.,.t"Uingen.. die
ODze ontwik:kelillg geriu!!,1<chllttt'n De
lnab"te V"O!lUlrheb ik in de IcP.•••a.al der
StT1Wltsburger Hogeschool in .,..n bekenol
Duits t.ljd,chrift bet volgend .. !!elp1A'11 :

" .Japann ..rs 1.ijn, hoe,,-el "" bf"chlk·
Ireo o""r d.. door 00' gaAod ..,,·~ uit.
~~vondpne, ~f·konct'lntrpprd~ en a.an-
ge, ...'nd .. , ",..tenevh.appebk" on mooha·
n""'" "mehten, niet bellC'b..."fd in dp
"'1I,mlike het ..keni... ~ woord" lw!
ziin n0ll: Uarbaren en ze zullen zulk.
nog lang blij"en; Burbar"n. die d"
Rtadillm ... an beschaving ..Iuchti!( door.
lop"n hebben en die, omdat zi} nl.n d"
wett"n ,,,,n ,,,,Ifr""pekt 0"!'l ni"t door·
<.lrOI1j;!"n."jn en omdat hUil !J:"."telike
hekwa.amheirl Mn ni ..t onl,,·ikk ..kl
he ..ft na.,. de mirt.. van hun h.udnek·
kille JlO!!Ï"gen daartoe, niets van hun
.....Ifr.".pekt te verliezen hehbf'n eolT."

Ik h<>n daarover in 't !J:eh",'1 niet
boos; openbar .. kriti"k is di.lrwijls ..-1
h<>ter dan Iist40le v·leierij. "Goede g....
n....snuddelen "m&ken bitter' Iu,dt een
onzer ~preehoorden. In't IMu.t .-an
September 100'5 beb -ik nog een d..nre-
lik voorbeeld in een bekend Berlijns
blad a.a n!("troffen; d"arin Iromt bet
"ol "end.. ..oor:

II Be-1\.Ch.aafdl !:lj,n er in Japen ; n 'tt"n,nr-
h~id s1""bt.. w .. inig ..n; h"t mf'rentJ..e1
be<tn.....t imme ... no)( uit halfwilde hon·
d"n. De Japanner n""mt ov..r 't !':".
h .... l "".n '_cbavin~ "I"""t.. tl"t!tene
over, .. "t b.>m pa.st. Zedel ....r b ....
kent hij tota.al niet. en~"

lI< I(el~. dat d...., bewering nlM,
mpt de feit ..n OTerrenkomt. Meni",·
een denkt, dat da Ja:pan ne,", v",,1 te
T""l vao de ""uit.ml.ndse be«,hnTing
aanne.men eo die 'Vs.n be-nzelf verh.,..
,,,,n. N.jet l.U""n de .J"'p"nn ...'" mMr
ook "eie F.n.rapeR,n<m zijn v·g.n demlfde
moming. En of ....ij werkelik :!;eeo ze-
d..l...,r kennen. daarov ..r ""I ik iJl heb
rol!("nd hoofdo;tnk "preken. 11\ J)ecj>m.
ber IA99 sct>r.,..f een DnitMT uit .Japan
iu d" "Etbisc:b.e K nltnr" ..Is volgt:
"Ret ta.n>IoPfZroeiend p:eslaebt ..mijnt

rolslag ..n J1;eb...,kt... hebben ....n eti"""
en Il8tbotiese opvoeding. en"."

:'>ln,wals on"" op ..oedinp: en ontwik.
kelinp: """r 't ..1J;t6l11een", ... , WilS p;ij
bijlllO u.i-b;loiten<1 oon "ti_ en wij
hebben se<lert 1897 een biet',ondere
v"reni!ting, die de na"m dra.nll;t _n
''Taju.l'Ethi ...... 'fereni~ng." Korlom
onze ont"'i"el,n~t0<»fJt8nd h1ljft ook
nu n~ .."eh.1 oobekend "n niet begr ....

peIl.Ovencb ..tten en p:erinl!:""ha.tteo,
1><>ide"ijn niet 1Z.'(I8IIi; jui"t begTijpen
is een nood-ukplik<beid, omdat, volgen-
mjn mening, de meeste twisten, on·
Ilnig)leden, enJi. .lech"" door misTer·
.und onut ... ,n

PJtIJI U: Gaoar DalTTAJ(". l-

II~ fit, &It _ 111· .. MWO.
ktId_W.T.OW"-., MoP·•••A~." ...'.·....-..·

ItOPl.UIIOllI.

MAZAWATTH
Thee,

TOEGEJUICnD
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DE PERS,

is geheel voedsel1in den vorm gereed om
door uw jon, ki'it~ te worden verteerd en
opgenomen. M,cHlin'sFood il totaal vrij ,
Tan stijfsel, en, ~eid met koemelk, is het
volmaakte v~1 voor ane ~ieade
kiaderen. .'

T....... ', ... : " •• ,.ila. .......
DOOR

DE THEE
••

DER THEEEN. Publieke

BIEBEEK KASTEEL,

op DInadag,28 Id 1tof'
te 11 uur 'UlL PreCieL

~ .

Voor volledige ~ pYe lD8D ...,.k • ,Ioea w; ••.
AJ-tea .YOOr -Zuid .Afrika :. . .

VOMDORP, .SHARFSCHEER &CO.,
LooP6TBllT 57, KAAPBTAJ).

G,&V.AAGJ)~~--

QnverRDderd in Kwal1telt. la een eenyouclig, veilig' en vef'tI'Ouwb8a,
. purgee .. m~ddel, .. ngenaam van ,.m .. k;
zacht van werking, .. ngenaam In gevolgen.
Symptomen nn verstopping zijn niet mOeH~ te
zegg;en;. .~et een dOl!ia <!f twee " ~alifornia Syrup
ofFigB .zl]n.ze ~~lik te "tlrdriJYen. .Indigestie,
Galachtlg~elll, lIoofdRiJo,oeerslaéhtight'ld enYel'liea
V&D enerflle, ODvoldoende werking van de Lever
N ieren en Ingewanden, worden spoedig genasen dOO:'
" Cr.lifomill Syrup of Figs ; "en de hoofdoorzUt-
verouderde veratop.p,ing - wordt. langsamerbaDd
overwonnen. Verkrij$'baar bij Chemisten en ÏB

Winkela, In twee groottea.
.CAU'O ... 'A FIG IVIHIP co .•• a _ "IR. '--_. I,..

De "Illustrated London
N'jws" zegt:

"Heden ..erwkeren ol... ,rote
iabflekt'n en ula~a!.ijnt"n ..au de
.!h......altea Tbee Maatschappij;,
H.>p"rkt, te 2'1 "" Cr06il eD Tower
H ,li model·fabr;"ken .."U .rgao.o.1-'
..all~, 1'an de laatste eo beste
olethod.eo ran iabnksnten, l'er~
pakk,ng en dl>itTlbuWe" bygieu.i8A
..ui maakt en za.kcn dnj.,.ende op
,..ow scbaal· -aan bet publiek een
yvorrallU d~'r tijDste, geu('i~ta
th~ooo ..au ludië 6ll Ceyloo, ""11;-
prlJ%"'o, welke ze verkrijgb ....r stel·
leo voo, ulle kla.s,eD, VIW de ~i6té
<iame ,n BeI(l.f3yi,a !.Ot d.. ullaister
In &,thool Green. De ""rkoop-
kame"" de p"kklUDeno, ja alle de-
partelll""l"n laLeo niets te .. eu·
Soen O'ft>r, óm hot publiek te Yer-
..,k"rel1, dal ''d>Jh&wattoo Thee in
..wnaakte konditie en tege. bil·
like prijzen gelH..,rd wordt."

De " Sketch" zegt :

OUDE,OORSPROJKJlJll
en WlmDBDOIOI lIR STIl.
UJDI nDDIL nOl de LOle11dit

lIJI oyun6lnor

HOESTEN en VERKOUDHEID.

lliEIGHRIJWIELI
" ': ~< - •

De" On100ker" zegt :
Voor het eerst in Engeland vernardigd en
verkocht in 't jaar 187-', heeh zijn Terkoo\>
gaandeweg toegenomen, ten Ipijte kompetitie
~n namaaksels, totdat het 't meest bekende en
doeltreffendste middel in de wereld'geworden il
voor keel- en borstaandoeningen.

b .~j~til, flu(je
(y~g1ón(c

W&lln~er u eeD s-.iddef'WeIIG te hebbelI ~Jor áeátee
outataaD door klamheid of koude, Traag daD OlD • .-- .. -
eD laat u. n!et teTredeO .teDea met eai,-! plaat.nrTaIlpr ...•
nD. Dil ta de ~ goecD:ooptte, .. lijpe ID _ ...... wet

tot benteI.
Bet lUkte! eD de mei &oeuemeode vraag verbon-
do aan he' gebruik daarvan iD Zuid-Afrib eD
ande~ w~deleD veel aan nruden.g ood~
henK klimaat, levereJl het. beRe bewij. TU zijD

. groot. Dut.Mrt"" all al" ••• 1tS ..............

"}>;r " UI"t. twijfelacbtig ia de
Jo!.awwaLl...e Thee- h"t fijnste pr ...
duh un 0lyloll. bet "elk over de
aehel.e weT€'lJ \"erzoudt,o wordt.
ZelIs terwijl wij .chClJvcu. wordt
81' een grute Yerzt-'uding gezonden
..,.ar bet oord ,...Ulr do Opkomende
Zon haar "t ralen ....t'fpt o,,"T de
Rockies, rondom de ",,,reid, tot
bijna ha.ar oor.pronkeLke plllatH,
want de metlwdt'!l "an Mazawat~
behben een w(!anig mengsel ge-
produceerd, <.lat bet med..rungers
mag b .. bb,· Il. " ...........I<er ~een ge-
lijkeo."

OM
-Td-

MIFtlT,'De to Graphic" zegt : PL-AKPAPIER"De archif'Yt'O Tan de ~L\..l.s.W.ttee
Maatst'ha.pp')' het ......:)fllaa""'Le
"h_rn~azijl1 van de tegen ....oor.
dige ""uw, st"lt .ue be<ekell:nl/,en

• nn 11I2ti g"hrel in de schaduw.
o-.era! e.eu populair ,.ijude,.n
r,&lelzen, binnenlandse berenbul-
".,0. ldubs en "oottageB," hoeft
)lazawatteE' hPt hougstf':J PUDt Tan
uilIDuotendh",d behaald, ell de
'f'eTwa.arue nruun. die i'Jij llrn~t,
mn 7JOnJ~r vrees Y'aJl te29nsPre-
ki np:, over het geh ..l.. Verenijtde
Koninkrijk ~n in bet Groter Bnt·
tan)e, dat bUlten o...,r:re.. li~t,
p!iveerJ ,"orde''''' als """ be"'1Js
.. ...lD de reu1.e swppen, uie in do
batste jaren geuOlllell zijD iM de
..ooruitg"og t"llll thee." .

W11Tl ......_TI .UBi RW."•••• ·
verf, Olie en alle Sebil__ anm

tegen lMgIte pripen.

IIISTlLl!!isal,de
,je

" Blaak and Whtte " zegt :
"De "el'Z3meliug te Tower Hili,

door de Ma~w ..tt- MB.8tschappij
bijoougebra.cb t, is zeeT in bet men·
oelike bel.&ng. H&t.. is gemakkelik
de oorZAken te begr.jpen, .... Ike d.
naam ..an M""" ..atlee tot ....n
bniselike sprouk getrulaltt hebben,
ui", alleen in l,et V eren~e
Konin!rTijk. maar oolr. in Amerika,
de Kolonieën, ell bijna elk dool ,,"n
de beschaafde w..reld."

I.

"D. New Cros., fabrieken, eDI'
vattende vier acres. ..ijn model.
leo ....n licht, reinh.eid, goede ven'
tilatie en alles, wat het beste de
r;ezondheids m.aatregelen ".",-
kert, omdat de M.a,.. .. att.ee Th-
Maatscbappij ten yoU.. bet feit
EIl'kent, dat geen moe~ te groot
kan zijn om perfekte ,,"iyerne:id.
JIIl .. el als fij"" k.. aliteit in eeu
drank, zoals' tbee, te yer%ekeren,
welke i.3 de meest Dationale weelde-
drank eu de grootste behoefte yoor
alle kJas.<-en 'De nellgde der
d.mes, d" vri .. ndin d..,,. modemn ..k.
aters.' "

"Het verbn.lik ....n rh"" i. nD 'bO

JIirOOi, dat, om een welb<.kende uit·
lIrultking t.e jtebmiken, er ook ..an
act En(l;el..... leven Aezegd kan .. or-
den. dat er !Zeen 31ldere drank
dsn tb.... is. en de M::t~ .... t;t""
Ma.tacbappij bur profetes is."

:'\o1,l1len van &l'n vergnrn>rin!(, !l;eholl'
den d.e 26l<te ApTiI Il107.

Te![enwoordig: Di. Retief en 'MaJan,
Dr. Ronx. de herell Kock, WerdDliiller,
&nuts, ltmlH!ll11Jl1l. "n de .... retaris.

De notulen van de "orige vergadering
.... rden ~I"""n "n !!oedgelrenrd.

Brie"en p;e1ellen "".11 Di. Rabi .. en
Jones, hun spijt. te kennen jZevende .1·
.. sig te eijn en om verlof T1'3(1ende.
da t toI1te8ta&n .. "rd.

De ."kretArls. nl~ j!:_oonlik, le~de bet
be<.lrag nn de overtrokkon oo.lllns tot
dahlD voor, d.i" bij d_ gpleg..nheld
to' £93R lt.. <t.d. ~en w .... ·

BHIot.en d..t d.e ....kreWi. gemac'hti¥:d
wor<~. om .Jle rekpllingen VÓOT.tu ....
de uitp""" te h6ta.len, r.oncl..r ""rst d...
.... ,"'0 de financiële kommiMlf' ..oor
te ~eJl, l8'Wijl alle Apeciale relrPnin·
I[en .aar ~e kOlllmiSllie moeteu yer·
w~ word<on, en r.lleen bet.&ald .nIl""
",ordfon na goed~keurd te sijn JOOl' <le
raad. -

Brisf ~el~n n.n de afdelin!!S.."ad in
antwoord op bet yerZÓflk ....0 oor... ,.,..d
aan de "rdelingSlllad. om betalinp; YILn
bon gedeelte TAn h<!>t tekort nn cl..
.-l 900r b.~ Iwollla*. ~dig • .,.
lb. J)eee1nber 19oo.

BMw.en 40 een afae!!Tifi nn de ti-
naneil!l. ~t ... n dfl rekenin~. _n dn
..-l .-oor het ~...,._de ti~ .-&
door de aldeling.r..ad gteTl'ugd. deor de
!lUkretJrri,. raJ voor~d ~.

Urie' gelezen .,.,.0 de auperintMdent·

SCHOOLRAA.D.

IETS-)lALr.lESH t:RY.

Indigestie, Duizeligheid,· . . .. . .. ...
SJapelootheid, · " fOCI" ..... - T.... , 11nl" IIInIP I11III; ..... • .. II ........

BU"E UKL"8 EINDIGE:" 100.J.\RlGE
MAAG SMARTEN .

De IC Bystander M zegt :
"Eo. toen "id ....n !bar "nde'"

neminggeest. geboord bebben. Tllll
bet enorme aantal .. erkliedeD, die
zij employeert, van d.. uit.g.,.t;rekt-
hBid .aarover d }lfa"' tt- MAat-
8Cb..ppij de yerkoop n tbee !lit-
..trekt, 0''''' alleen on Br. tta.n)",
Dl"",r ook io AJDerikll, slaakten ,n~
een .acht nllt """"4118yoldOllnin,;:

D" heer Stewn,rt, Bird straat 9, Still·
lenoo.ch, reide: "Ti!'11 jar"n lang had
ik I:u;t va.n indigestie en maagpijnen lUl

iedere nllml t.ijd. Ik "",. ·n~et in staat om
mijn ...... k behoorlijk te dinen door dUi,...
I~h<>id, en ik kon niet .blpen va.D de
pijnen tu!\."9Ch..umijn Behoud .... en juitlt.
ondeT mijn bont.

"Dokters noch de v..~ andere
med:icij.m>n die ik proboorde. de-
d<.>n mij bet minste nut. en ik
)!"r flat bij"" op tn<l<ticijnell te probe&-
ren toen ik roet Bile Benn! begon Ik
hield met Bi'le Be.'\n8 aan totd.~t· ik
mijn ~~,Qndlleid' WPer terllg luUI gekre-
f':en.l'
.' Prij.. b. 7id., of Ss. M. per dool. Bij
..lIe medicijn:verk(lQJ>"n.

Cyclone Pátent. Ge-
kruid Stalen 'Pickets' .

LusMn.

Hand Hekken dl.""'1behONft.J.
!

/.

Deze O<>l:derellkunnen veru&gell wordell bij alle up.UHSaW "1I'.zUalIJ_IerLMAZAWATTEE
THEE.

OJ£HE'I::N'I::NGS

,De " CYCLONE'" Hek en Omheinings .1IaaiSC~Ppij, Bpi.,I .' .' . 'Baker'Vrug OlD MlllWAn EE.
E.. maxl_m Kwaliteit,
Ell eM .1n1_1II Prtll.

" .



Nantes View.
P.rl, 1... ei 1907.

. DOODBDIOHTEH.
. BLIGNAUT.-De H_el.e Ta.iaier

heeft _ bloemhof giateNa (IIMDdar)
~ddag beiredaD, lIG oue lie~
oadate docht .. Jotyn, ~ aich • ...-denf.ua eie leeftijcl na lj j_ eli e-~-
dea,1I& _ .man.ol lijden ftD .nnm
4 --deu, elie d.oor haar ma mM,.t
-'-lelie ged.uld ,,",!rd ged.rap •.Toon. __ wij ODM UlIllr de.qlr te
b.otlli~ __ de benIG Doktonn u.
Villien en Krige (KaapGad). ea Dr.
Bamman (Paarl), "roDr talp "'arl~
.om ban lIIDAI't«I le lenipn.

·~ia .el."
De treureade ouden,

DAVID BI.IGNAUT,
01lBTIE BLlGN A UT.

D6e De Villiva.

OURLEWlS.- Oveeleden .. Onder
Paarl, op de Bate Mei .. 1907, W~r
Renry Cnrlewia, in Ill)n 5O.le jMr
Diep beireurd.

HUTOHEON.-Op de Hde deser, &&Jl

zijn .. ani ng "Lagenodale," MaItland.
Duncan Hutcheon, M.R.O.V.S., iD de
ouderdom ....D 64 ]ArelI ; diep betreurd.

De lijutoet "erlaat tijn wou in, heden
Damiddag te S.15 uur, o.p weg naat de
Preebyteriaan .... Kefir, M&!t1an.t,waar een
lijkn>de te ~.80 D."'. iZ"lroo?co aal worden,
...ervolgeD. naar St. Peter. Kerlrbof, te
.Mowbray.

Bloed verwaaten eo vrieDde. wordeD
....rsocbt tegenwoordig te zijn.

ALLERLEI.

GERST Z&e.d te koop. Mevr. SLreet,
"Hoogek:r .... I," I·K. Durbanville.

--------
G"EVRAAGD.-Ke-;'- BiDlre JODge Afri-

kaander, met goede kennis van Boerderij,
vraagt om een hetrekl<Jng &1. "Decht of
bestuurder op eeu Boereplaats ID de
Wll8telike provincie. Men doe aanzoek
bij Coax. J. oe KOCK, Breed .. Bivier
Statie.
-----

mT de Hand Le Koop, Koeien, V.....·
sen en 2 BuIIeD, bij P. de Wit, Boogge-
l.pD, Durbanville.

. ~EILEN Zeil·Dekk.leden, Rails, Teuten,
Va-biudin'; Balken; nieuw eD twee<i6-
_d.. Roseubluru's Metaal MagazIJD,
NieDwe Markt Straat 2, K.aapstad.

TE Jl OUR.-G ... t.e WiDkel. ot' de
Hoek Ta.D Main eD Commtll81o.er
Bt.r.tA:!D. ED LogieshDu. met negt'lIl
.ertre"ken in Ilain Str,...t. TermeIJ
Billik. [I"" ....Dzoell: bij eigen ... r, J. Il:
K.ira~n, Rain Rt ........ \\ elling\OD, of. bl)
J. El. tloboe.er .... Prokureur voor eIge-
naar·

Opvolger van wijlen de heel'
P. M. R08BMO!lT.

l. J. DRUlFF, Bezichtkundige,
'DOEILEr mAAT 110, KAAnTAD.

Jt 01£1 WOIDElIUTIS 1£IEUID.
, ..... II<! ... - ..... .. _ .. -.....,..

Wwlunuu !futl In Zuid Afrlu
VOOR

Ilftlelt .. 1Mt..uu. Hertepe. It.U.. ·
......... ZI'"r ....... au.

Not...,. ,luJu, het Adre, :

.,j. MOLLER &..%0)'(&"'.

...... rtllll'ut1Z7. (.... tllt. t111)
• KAA~.TAD

GEVRAAGD
- VOOR DE-

Eerste Klas PnbUeke School
-TE-

MURRAYSBURG.

EEN Gecerti6eeerdt> Onderwij-
, zeI' die de Hoofd-Onderwijzer be-
hulpzaam kan zijn in de Hogere
Standaards.

.I.enws Tan Hollands een ver-
eillte. Tonic Sol-fa en andere
onderwerpen een aanbeveling.

Applikant moet ook bereid wezen
éoesicnt te ho oden over Sport~

Salaris £180 p'.L
Logies verkrijgbnar tegen £4
maand.

W érkzaamheden te beginnen met
Jolie kwartaaL

Applikaties de ondergeteken~e
te bereiken niet later dan 7 JODIe
..k:

,.. H. P. BLOMERUS,
Sekretarli School Raad.

8burll,
pril 1907.

GEVRAAGD-VOOR de A3 School, Driefon-
tein (Dieuw), nabij Lady ~~ey,
ef'Jl Gecerti6ceerde Onderwl)!:er

. -4>f Onderwij zeres. Salaris £ 120
per jaar. De. geslaagd e applikant( e)
&icb ie verbinden om bIJ de .("hool

, min~ten8 één jaar te blij ven_
Werbaamheden een aanvang
'doen nemen met het begin van
Junie Kwartaal.

A.pplikaties te worden geacirelt-
aeerd aan

G. S. CLOETE,
Se.kretari .. School Raad,

Lady Grey.
School Raad Kantoor.
) Lady Grey, 6 Vei 1907.

WEEKBLAD,"
W~4Ada. Blad.

SIlb.script.;e 17/6 per jaar, Post·
geld ingesk>ten.

VAN

Goede Smaak. DA~~~!..tt!IS,

Te Voldoen, DE ZUm-AFRI~A.AN.

NECTAR
THEE.

Het Bereiken
TU

Volmaaktheid.

De Standaard

De Standaard
VAN

Uitmuntendheid.

OIL

De 'ermaeldeD
Te Strelen,

De BeJordlD,
Te Vertroosten,

DI ZwattlD
Te Versterken,

DI KrachtlgeD

DRINK

NECTA R

NECTAR
EENS PROBEERT

lULT Git

.ALLEEN

NECTAR
DRINKEN.

-
Voor Alle Natien.

Voor Alle Klassen.
Binnen 't bereik VlD AJlen

DELICIEUSE

NECTAR
8THEE.

.-~od: Postbus 44, omm AL VERKRIJGBAAR.KAAPSTAD 100

Bet laad ••
... CM I.DClboa ••

ft.IiII« t_. upertea I"..
boawwa. Kri:iJi _.u ~te _

·t· boofd ala direkiear .~ J.. ,dbo".I,tialltra;.JmIIMri.u..
dali pIo ...ea _ dat __ tO.It.Uid

aal ... bet.anL _ :
h welke __ .telt het P"Ibuek

eie ~ ... de mea.!-e d~
Y&Q laadboDJr? . We t.aIlea .r- YOOf"IIAIDoo.

MeD_ :- ' hl_lOCIIjb

1. De Dieuwe direld.eor, 'F laad~.
iIOet m Zuid·A.frika iebocwai _ opp'_'
lIijD, ea moet na jODP" ._ m .......
ki.gsijD se""" met CM . .,.._cbtiÏJIIIID
b.. oIkiac der KaapkolODW. De geIeerclate
expert, die DMIII 'rUl alden ba iaVoaftD,
aal Diet deqeo. Het aal Mm jareu Demea
om bet .ertrOD_ nil· d. boenbe.ol·
kiDg selh maar tea del, te wiDDeD,ea
lODder dit ....rtrou.eo &DDea si;a
pociDgen ecbipbreuk lijdeu: , .

2. De olea •• direkt ......... laodboa.
moet zowel de Hollaudae d. d. &oplae , 01lU lne... &alleDaiob heriDDereo, dat

er Dog "D baI&111 na £62 2&. &d. m haa-
&aal &oed kODDeD, ea bii moet ~ geea deD wu Y&Q dit foDd.. Da&r"aa w.. i£25
COC... lDÏaacbLiDg op eDig cIe!Ilder ~d· ... ,de Kaapatadee lrerbrud, ,e~veD
bou 'IV_de bevolkiDg DederlIÏlIL. Kt': korte !DIt de a.itdmkkelike ...ent.andhoudiJlf;, da!
.oorclea, hij moet de .ymrthie hebben dese Bom voor oDderwijJMIoeleiDdeo:p-
.....D d. HoUaade Iprekeode ~! de ED«eltt- bruikt moe.t wordeo. De. J. W. L. Hof
sprebDd.laDdbou •. be ...o~g· .baide. ZO meyr gaf enige _kea geleden te keDII.';Dj
iemaDd UI de boerea bnne, iluJpirerea eG dat de grote achool te Boetap een additio-

nele oDderwij_ nodig bad, doch d.t de
"oornithefpeD. V.D de -.uatelliDg "'aD ecboolraad VaD Kombardt bes.-a&r had

EEl WINTER IDlk een direlrteur hangt bet ,Iuk_ ....n tegeD de ,nrmeerderiog vau de uitBaat.
• ARTIKEL. het rh•le l.aodbouwdeparteJaeiK af. Durojl kODdigdeD we aan, dat .e .£60

, 3. De aieu we di,..kteur ran landbouw 1'&11 du bal&ll. vaD bqvengcDoemd fODds
Zwar, dilllik I•• IIIIDIIQ .It moet lijo een &oed &dmioiatrateDr. · ...oor dit doel beeobikbaar zondeo atelleo.

zij·n departement jloed iD 0:t' . ~D bOUdeD. Dese 8001 werd ua dl. B. P. J. Marcband,1.11Ie lUdo. tb_urier ... n de ArbeidllkoloDie, •• er--------- :11Het i. te -rreaea, dat iD 'r ... , llklea bij de baadigd.
aanatelliD'" na am bteDaren te veel Dadrnk

.. Ds. Hofmeyr schrijft: "Ik heb .oor dit
op dit poot .erd gelegd -ja~ dat meo SOlDIJk"ana.l eeD jongeliDg ungellteld om te
~neigd wu de twee eerlt«-Doemde· be- b~pea in de acboool legea £6 per k"ar-
voegdhedeo geheel eD al uit 't oog te taal. IntuMen "raag ik .ppliutiee
'l'8rliezeD. Het gevolg ie ,dagelib te ~eD ia dese potR. Uit oaam "'&11 de kolonu.taa
de admini.lratie ....n OOI land. Bij daak ik de mild. pftra "oor d. .£60, die
...eleo I. de uYertuigiog gewekt, dat dl Dlij daartoe io et.. t beeft geateld .."

. T1ree ku.teD boekeo. belteld van d.Kaapkolooie grotendeels cloor Inge-
Boekenkommi~i. van het ~lg. Ned. Ver-voerde ambtenareo .. ordt radmini.
bood, Rotterdam, NederlaDd, zijn Daar de

.treerd, die geeD of weiDfg 8ympathie arbeidaltolooie bibliotbeek nl1lOndoD .
bebben met du perwanente be.ollting van .Mogelik blijft er DOgiete.iD ba voor JUeer
't laDd. Hoe nadelig dit gevOeleD ook op boeken.
.ode,.. departementen mag W~~bD,.in het
departemeDt vaD laDdbonw i. lijD invloed
fataal. De laDdbouwbevolking van áHe

landen i, kODBenatie! ; 'se leert meer door
ervariDg dan door "oonchrif~; .. w.n.
trou wt alle raadgevera di" eeD II&laril
trekkeD, eu die niet zelf hUDbrood uit de
grood verdieneo. De landboawbevoll<iDg1"--------------·1der Kaapkolooie i. iD dit opsicM geen
uit.&ondering, boewel ze iD de lutate tijd
IDei vooruit il gegaan. Doch het i8 te "eel
om te ..erwacbteD, dal aij aicb UI lateD
leideD door iDgevoerde eD oDerv.rea
expartln eD ambtenaren, die lIecbta hun
eigen taal kenDen, en met minachting op
de koloDiIIten en hon bedrijf nederzien.

De miDi_ter van l&lldbouw beeft taal
eell &choDe gelegenheid 0111 de landbou.
der Kaapkolonie eeD grote .toot "oo .. it te
geveD, door de r~hte man ala direkteur
" .. laodbou ... &aD tu .telleD. IndieD bij
de drif be"oegdhedeD heirboven genoemd
nauwkeurig iD acht neemt, daD ..alt 't Diet
te betwijfeleD, dat bij de recbte keaze ui
doen.

PIANOI.·
.0/' ..Maandellk••

JUIST ONTVANGEN·

4M DRUK

"IETIE£I TIE CUliI,"
lt Ba,.," Dan.,

Il00&

M.&RLI. W.&TEBJlZ TEB,
2(1 P08'1'VaIl.

StuHaford's
ILAPPERHABEI

[1......... <_)]

MATTEI.

MAAT. "'IJl.

15 x !4 duim, !/l
16 x ~7

" 3/-
18 X 30

" 3/11
20 x 33

" 4:lfJ

22 x 36
" 5/11

25 x st
" • /fJ

27 )[ 4:0
" 7/11

28 x 4i
" 9/6

STUTTAFORD
&;, CO., BEPKT,

ImpoPl.ups van
Indie.. Hand.INPllk.len.

HONIG D II.IT

ONS LAND~·
DOND&RDA/l, 16 MEI 1901.

De direkteur van land-
bouw.

DiD.dagmiddag "er.preidd, zich de
treurmare, dat dr. D. HOlY'uauN, h~ofd-
"eearta der KaaplroloDie eD direl<teur van
landbou .. , aan zijD ....oniDg te Maitland
wa.overledea. Op de 7d. dezer .. aa bij
..oor 't laatat op :lijD kaDtoor, ocbijobaar
iD goede .elat.nd. Daa~ daarDa trof
!lem de eiekta .aarasn hij in zijn 6i.ta
jaar i.... erledeD. Hij .erd geboreD te
Peter!lead. 8cbotland, eD kwam Daar de
KaapkoloDi. al. Kolonial. veearta iD 1880.
Dr. HIlTClIaO!f .u geen mae "an

b.it..age.oD. "'~Ir.aambedeD ea taleDten,
doch bij.u eeD ij ...erig .erker, vriende·
lik Jegeal .lIel eD _teeda halp'l'&ardig.
~I boofa,,_rte un d. ·Kaaplrolonie
k..... bij ....el iD aolllrakiDg met de vee.
boeren, ".aral gedureDde de beetrijdiDg
....0 eeD of .Ddere "eeziekte,leD meer bie·
_der tijdenl de beetri jdi ng ....0 de
raDd....peet. Dat de maatregelen door bem
aaabevolen niet altijd de goedlreuring en
de IDderat.euoing vaa de veeboeren .. eg.
droeg.D, il goed bekeDd; bet "alt eclater
Diet t. betwijfeleD, dat iemaDd met minder
takt daD dr. HUTCIIJlUN"eel Dleer tegen.
.tand &Oa bebbe!, A"e'IVekt. De ...oor.
D:wnste beeobulaigiDg tegeD Elja
lltel.. l ,.... dat bij te geneigd w.. de
"uitroeiïogsmetbode" toe ta p_. Het
werd 80ma ICherteeDd, lOme bijt~Dd, ge-
zegd, "dat het veeartae£~:lepartament der
KaapkoloDie _Iecbta C(-D prnbaat middel
had "oor alle "ee"ielrteD, DameIiIr, d<xJd
KIo•• t.7t." Welke loort van dokte .. aijD die
dlWl, die de zieke dieren .poediger "D
... lrerder "ao Irant malreD dail de ziek t.
Ielf' ZijD alle veearU<!U dAD Ditroeien
un ~... ? Zij die Zu vragen, bebheD
iI.Loorlik .,JD ... rdraaide eo 0 verdre ... n
voo...telliDg VaDde .,erkelikheid : 010 toch,
•0Dder eDige grond il dese voontelliDg
Diet.

ID J olie, 1905, .erd b.t departeDleDt un
landbou. door de tegeDwoordig. reglring
enigu>1l.I g.reor,.Dioeerei. Da pofl ....n
ouder_kl'etari. 'I'1on landboa. werd af·
geaohaft, en eeo direktear ..aD landbou.
ill de plaata er1'&11geeteld. Tot verbulng
....... leD "erd dr. HUTcHr.o., die echijD-
baar geDOfli te dOllDbad al. hoofd"IIéartII,
eD op geeo lpeciale be...oegdheid ...oor d_
nien ...e betrek!ring aaupraak maakte, .la
.aam.meDd. direkteur vau l&lldbou•• an-
gesteld. Meo meende echter, dat deu
aau.telling oIecbte tijdelik .... zolang de
regering naar de gli!8Chikte ID&D ..oor die
belangrijke betrelling nitMg. De 1'«-

buia, slee« du. teD top, toeD meD ee_
j..., l~tar ".roam, dat dr. BUTCIlIO!f Y&Q

.f d. ll1te Julie, 1906, perm&Dellt al.
direkteur vaD Iaudbouw .at aangeIteId!
W.t de reger~ t.ot dit besluit kOD heb-
beD geleid, blijft tol hedeD een unverltlaar.
bur eD dailter raadae!.

.Het xatamas lOhooltonds.

~j··i~-: •

. Bel1r1 -eo... '.III&D..,_.:J.t, lÁnD.y
Sen-;Ï4le Carpe.. -W:ud _.rgiIIIler_ ter
stmhittiag ~"D iD ~ lIUIt
dJ, -llraading-fiD.· dill .Pa""t.v.at, .
toen hrj SÏ!bre.Pa~ _t.sijno __
delstoit in 't "Dge&.lcht ..Ioeg,. teap- l.lJudl __
...mge "_rvan deIe'·siilL·~n.,dog- ~r.-

de JQOI'. JIjj tracbtte dch; te ..
eoh.nldigen door in te brengen, (~t la.iJ
alleen Aljn lwandelstoilt gebnikt .hact
bij WIjze y&n aelf"",~jgiDg r-.

Op 'de gnoODe I ...erpderiDf n.
Woocl.tocba stadaiaad .. era Maaa4ag_
opgave voorgelegd, ,,&&rib .aaogetoood
.. erd dat er gedurende de 1.4 d..... tot
Mei· de ont"alog.tea £~~ 1•. 9<1. be-
droegeo eo de nitg'avea .£1,362 os. IOd.
'De . gno1l'dheide iDllJlOktenr rapport-a.
dat gedureode 14 dillen 5 r."alleo
ecb&rlakeDk~, 3 van phl.bi•• 811 2 ....D
,.teric ...oorlt'IVamen. OoC.erd er meeg~
deeld dat echa,lak8llkoor!'s eeD weiDig aan
't vermeerderen "'u. .

U.,uTUD.
161W, 1107.

• II' * II ol.. ,
8•

o II 0
o 6 0o ~ ,

0 1 a 0
lt 0 a •II 0 " I
0 cl 15 0
of - • 0 li
-t 0 .. 6
1 0 6 6
9 0 7 0
3 0 0 ~j
7 0 • 6
8 0 ..3 1
2 0 1 2

Eerw. B. Pien .. r, .. kret.Ti. Vla de Z.
Air. BijhelYer"nigiDg, ia in Kaaj)8~ad
terug VUl ..ijD rei. iD bet binrulDIaa4.
ZijD eer'IV. had het voorreéht in belang
DJner "ftf"6lligiag de gemeenteo SteytJer.
ville, Uiterili.ge, Hnmanedorp, J.u_-
Yi1le, Aberdeen en Graafl·Reinet te be-
&Mbn. Ook ..... hij twee Zoodagen t.
Port Elizabeth eD koo daar dienat boudE'D
voor ooze lDenteD. De toegea;,genheid
en holp, van leraren kerkeraden en gemeen-
teleden waren uiterIt bémoedigeDd e.
nrkwikkeod.

GEMENGD NIEUWS.

Moge dit Taalfeest een volslagen .uk"""
aijD, eo .trekken om de Itrijde.. "oor 't
t.eeWig .begiDsel, met andere woorden,
"oor gelijke taalrechteD, &aD te moed.lgeD
en te versterk"fI.

PROKUREURS. - ID de Il G...u. "
.entObijDt eea officiële aanltODdigmg, dat
prokureur. ...ao ODe hoogJeteChtahof iD tt
... r.oIg ia J:agelaod e. lerlaad lIIOder
'examen toegeI.to anll ... ordeD te prak.
tiureD.

MALMESBURY TREm ·GRIEVEN.-
De depu~a&i.ll Diudag op de pub1ieb
vergadel:i.llg te .Jialmeebury pkoseD. om·
de regering te sieo ill v.buld met de
epoorwec grie .....D, ~ Zaterdag,. ISde
deler, te ID uur v.m., een ond.houd met
de"ed.. beer Walto>n, .a&rDeIDeIIde kOlD1JÓe..
..na "&II publieke werkea, bebbea.

KANO ANEBE ERTS.- V.a il", nntoor
"ao de Iaildmeter.~ bebbeD wij
oDl....ngeo _ afIohrift "an het rapport
"aD prof. W. R. Dnnlltaa, K.:'-., :r.8.8.,
direkte'Jr .an het ImpenaillllllJtute, Soutb
KelMÏDgtoa, LOII.deD, 'OYel' aebre monetera
manga_ erte, Daal' hem gnoodeo
oadenoeht te 'lVO'rdeu. Wij publicereo dit
rapPort I_ ODH .oIgeade ai~f.

V&RLAGmO l'ARA.Fp'rNPBIJ8 IN
UITZlCHT.-Volgena de ''Tribune'' IOn
de Suesiraoaal·lrom.tniMie betiotea bebbeD,
om het ~glemeat iD te trekba, dat de
dOO"Oflf dOor het bIlaaI ....0 taubto01D-
boten die beDsiDe eD pa.rafliD ........oehlll,
...erbi~dt. .M1II1.er.acht,· dat Mt betiuit
tot p ..olg zal hebben, dat de prije VUl
paraBill met 50 percent. aal ..-eoniadereu.

PBIJSLIJtiT VAN OBA.liJI APPELS.
ENZ.-Wij OIItTÏDgen ... prijelijá, "an Z..)iFR. VRUOHTEN IN LONDEN.
O....,je appelea. bomea eoL, IIO~~ iD 't -De !.oodenM ItorreepoodeDt VIUI de
Boll.aoda ~ m 't Ingeie, YaD D. l(IiUie en "N.R .. ot." «lllIw! d.d. 20 Apriloader
00., p.k. BimOndiinU. vi. Paarl. De m- meer bet ...olgeode: ol De verkoop i.
leidiII« ba"at ....rechaideae geg.'PeDI, wiDUla.o op lItr¥t no Zuid .Afrik_
waarna .eea ~hrU"ing YOl«t .• an "!-- YJ"uchteDi. hier, ,...oorat oa de tentoooet;el-
ecbillende 8OOrteI! 'VrUcbten op dlt gebied. liDg ia d. Royal Horticultural Hall, iD de
Vruebtek.ekera zullen bDD voordeel dOflll laat.t.e lijd we.l le ..eodiger gew_t, maar
aieh dese prijalijwt ua te lICbften. tocb lijkt mij bilt debillt dit jaar lang Diet

"COPLING .MOTR."-De beer P. J. du an groot al. bet ... rleden jl&r omtrent dese
Toit de eemtarie "aD het lUldbou" tijd wa&. Da duurte dit jaar heeft daarbij
de"':rtemeot. Btelt ter keDDÏIJdat de "er· vermoedelik wel een rol geeptel.d. [0 tin
aeodiDg van bMmette appeleo ea perea begiliDe bovenal .areD de prij_ "oor de
uaar NaW verboden i.. Vrucbteu die enig meeate ZDid·.Afri4an .. "rDellten biE'J'ill
tekeD .au belmettiDg vin inaektea pe.t, d. ~iDble en door .traamDt:era ...erlangd,
bekeDd all " Codliog ltlotb" (oarpocapaa hoger daa ..erleden jut, Tea dele altaaa
poUlOQeila) toDeD "orden doo~ het .pYer- .i. sulb DOChonnatuurlik DOCh oor..-.oet
DemeDt "&II Natal verbodeo IDge.-oer:d to ~.__ ~ ~llietprijll8l1 vu Zuid.A.tJ:i-
.orden <l.n10 ... na i.-pektie, beamet &ijll kaane ooft ID lOOi _Nri 80IQI beapotteli.k
met genoemde aieltte;-nUeII 118 "ernietigd I"" b~u Qt 'lrijtl\n _ aan marn..
wordMl. ovenoenill!" teDge ..olp VUl lllecbte <Ir-

BIGAMIE.-Op 7 d_ stood iD het ganÏ8atie .. tfebreklrig bttbur, m zuid-
magiatrutabof te Barkly Ooet tft'echt Afrika ea hier, bij de "ertepawoorclip ..
zek .... Georp ~tb •. eeD Europeaan, ~: derZaid-Atrik_ ooftJcw...... eo Dih'oer-
echuldi«d ...... biganlle. Het bleek, dat bl) dare. Dit jaar la de gehele ZJJid,. AfriIta&D.
in Mei 1898 gehll.d _ met eeD I;IatnreJ .... ruchtenban<lel O'p een beten leeet p-
leD ,"OU", êiie iD haar getaigeni. "'er·. echoeid j het debiet bemat iD ..... ft
klaar.de, dat t..ee sutera na ~baJdigde bak.ame handen. Nu la de markt Diet
gehutrd warea met naturellan, -"!'Uf. or.... oerd ea Zuid·A.frilraan... ...mehtea
vu, met eeD broedêl- ftD ptuige. Be- breageD door tie b&ok meér op."
ecbuldigde, een ....der ...ao • kiaderen, had VIUJDAG!DEED DE lIfAGIBTRAA]'
sijn nODW ill ÁDgIIatu ...oriJ jaar "er' nllI WQro.ter ~.iD de zaak nu
lateo en Wy op 4 Februarie JJ. opnieQ. H. Smilil n. de "imperial Cold Stor-
iD bet huwelik getred.eo lDet .. kere Letiti. age aDd Supply Co., Ltd.," Ván Por-
Cotoelia Haut, "'an Lo.er A.hton, Nieu.- te:rrille .eg, ""....rin Smit:b een. onder-
Engeland. Hij werd ter atraáitting nr· _It nrlangde' betreffende een. ODg.>'
.eseD. luk dat hem <Werk.omeD met a..

UITSPRAAK mZAKE DE "BERLIN" oog op het Y6r1tr~jgen een prori-
RA.IIP.-Het hof "'&11 oDdersoek, iozake aio'" order ~ 1100Dlu.tutende een
d. "Berlin" ramp, aangeataId door b., ¥ordering voor pemllWJente beIetoJeIeo
Engel .. departemeDt nu handel, beeft Ret lICh.len dat Snuth behulpr.aam ......
Ditepraak gedaaa, dat het ecbip ÏII __ bij eeD O>OgI>t-machiDe, ~or6Jld
"aardige staat .... ea alIea &all boord had 11&11 de !hoor Plumb)', bij ~t maaien
voor genll4111 'fan' DOOd.. ot lItraDdiDf .... n ·ha ..er, ..erbolJ'Wd door .bo>renge..
",,·ereltoogeecbre..-en aan .erkeerd inaicht n_de m&a.t6ehappij.op haar plaatl!l
van de go~oerder, i. IIOYernI hij ODder "BoJJDe F..spel'ance" te PorterrilJe "'eg,
de gelle ...eD om.tandigheclu beeloot de en per cm~lIlJ( in de ~drum.:' l5tapte
Nieowe Waterweg !;inDeD te gUll eD inpl. ...... an iD de "feeder," W~{i

daarbij Diet geuoeg wind ea - in aan- hij ~jn *11 '¥IlrlOOT. .Ad.... Home, di"
mer!rin~ nam. ID bet algemeeo ..._te 11nJ~ns de mant!it>happij ~rllChe:en,
het bof er nog op te wij~a, dat er achIle'" rueld st&andé, w.t oud.er de d.C!liu,ue8
kapitein I Eljn.•dIe, met "el" IBYenJJen koet- "wert"" eD la.ndbo.IL.....' .pa eli! 'kon
baar goed ua bOD ·zorg· toe ... rtroowd. de lSeEtel-cl ....ordeD., daar êen dorsmaobiJle,
verantwoordelikheid op zich DelD~ om r'tsloiteDd Vï.l.I onder enig werk
ODDodi~ gevaar te lopen uit overm.tIg pp ~OD ·pllWl.U. "of in ~nd met
zelf ....rtrouwen of uit verlangen om hen, poerderiJ/' w ute ,le uitmnderiD!'( .._
die &ij dieneD, te behageD. Faarop de ....et voor .,'M roordenng TOOI'

DROEVIG BERICHT.-Te Pretoria i. ~llSIltie ""treldring hooft. De ma.
telegrafiee bericb.t.ootva:ngM uit Dell Haag ~. h'ut, hoowellhij aympaLhiseerdA ml!1.
(Holland)., dat de beer IL E. de Wild:t dn:geI\lldtigE', veTldnarde, dM tui'VIWl
aldaar jOD~e:deD Vrijdag la overledeD. ·.Ole was, da t bet ftfltnteUen der
De overledeDe b&kleed.de 'Voor de oorlog de tT.ondel'iDg enig ol'd ...r YOOr bet&ling

Op ti Mei werc) d~ ..'inkei van de ge'lriehtlge betrekking .aD t:eeb.niea ad vi . ra" lOOl! doo.t " ;"'allen.
.firma Hepworth Ltd., ~n de Pl&in- ... ur van de lIpoOr.egkomllliaurie der Z. 'SPOORWJoJG VAN CER.ES WEG
ISt"",.", apengebrolceD. ~6teren A. R. GeclDTeDdede ooflog werd hem NAAR. C.Jo:RE8.-D9 he<>.1"C. A. He:rn.e,
stond' Thomas Alfred C&llins beschul- vanwege d.. regerigg .het beetier opged_..... van de ()m, afdeling.vaad,
dig<! voor <fu IDBgistra.'lt VlIonKlIoIlpst&d gen der Pretori •• Pietetllbtlrg ~.- maalrt bekend. dat in de !<I:ru:W:aalt"~
van winkelbrad: en dieflrtJld. Een lijn, in de nituefening "'aart"u bij ,.,'lrieb.· ceres oon _ vergruIering mn bel.aati~
wODderlike geschiedenis werd verh"ald tige dieD.tell bewees. Omtrent een maaod ,betalers en eigenare<n mo vastgood .in
door Jdb.n Ma.ruron, lra.ssier ell a"""'~Dt gelilden "ertrok de heer de Wifdt met lijD de stfooling Ceres gchoudon zal worden
boekhm)(fer der firmw·f Deu trad echtgeeote Daar Holland, vOOfDelllfitll.OIII op. Zater-dli" de Zlillte Mei 1907, l.oe"
eer t op lMa.art LJ. bif' de fin:nn. in aa eeD· kort yerblijf aldaar, aur sijn UTe ,D..m.; "OOI"' hot, doel om ...ut t><>
d"'JJb-t.. HII· wa. bekend geraakt met- tweede ...aderland tarng te k_. Hel ~.'] _I d i....... .~
'v heeft echter aiet liO mIl6ll sijn. 8~htl ".... en UI e t! ,, __ a.ren ""D vAS~~~Collins en r.ekere Man.n,i.. Garcel., en in de gezegde aft1<>lings 1lf"M ten gtIlJ-

ontmoette "" dik",iju .bij' de Ti"oIi W'eÏQige dagen na de terupornat iD tij•. te .rijn am te .......rborgen en .In .. r.
en RDdere plaatson VIUl veTmaa.lc. Dik- l(fIboorteland etierf hij op de leeftijd ...au zek..ren I\&n Mt ~ ...rneme.nt d..
....ijl. werd gesproken Ol"l!.rde za:ken va.n 5a jaren. Mm ~... £1.000 per jntlr te heW ....
h,un werkgeve..... Eanl badden ze een HErr WERK VAN SCH-OO.LA.R'l'SEN. voor een tijdperk v-an ti-fD jllr~, be.-
argument over ieu.tel:s. De besohul- - Uit het veralag der BerIijnl!e lICboolltom.- gill~nde .bij het verstrijken ...an !Ié"
de ""woorde, da.t de m_te bra.ndh&t mial. on.f het aftp;l!lopenjaar bli'jkt, dat er: jaar ,..rua.f de da.tmn van hopeneD
sleutels op elkand.er g.lren. Getuig. 46 echoaIart.en ZiJDYOOr 225,231 lrioclerw "I'<!!rVOer"Ml ~ ~~e lijn,. weJ,
echter hield vol dat de aleutel ..en dat 32,902 !riad·_ geaeeekuodig WH· ~w_rborgd zijnde om de ....".1".
HepwoT"th'. b.randkMt .... n .alle andere deD onderIOcbt. Vau d.- wu &aIl·SOH onWteD, dioor hl'It. gIl>8vern"'_
veMK'.hnde. &sdhuldigde zei echter te .egéD. lichaami- of zielaiei:~ de toe.. in bet work en O1llIerboud ..-an
Imn.n.ell bewijMn dat gewoDe deur- gang tot de lCIbool ÓIJ~. Het oader- de ~ l.lill, te_en met d~ in.
"leute"'- ~fde waren áJS d1e .,_ E\)ek bad plaate ill het bijaijD der .~ tt!jZl!D do koers .....0, • pe,rcent.
brandkasten. Later ,,'erd dit onder- Bij oaderzoek b1e&k dat:2 peroeat.. der. per jaaT Of! de mpit.ale oruroJJten ....,n
.,-erp ltDdarma:u be~lren. Beschut- lChoolkiDderen geregeld sterke drank p. (lê 00'1.. en t-oenH!:ling vwo d.e.lijn, te
djgde vroeg hoe Hepswtb'M bran~t bruikea, 2·1 per-oent wiin en 8 pereeat. 4e"klom., tm '1'l!J'der. dat de staat door
..teutel er da.D wtzag, Een *,brIJ- bieT. V.. de kindereD gaall 10 percent liet .spoor"eg departement >'"ftI'SC!haft.
ring ,,·erd geg ..v~n en ap v..nook 'VlaD later tUD 10 IIUl aur bed eD moeteo se d~ib ter ,m.zage ".n hm puMiek •.al
beochnldigde, ma.<dt:te gletnige een i__ daa 'it som .... om 7 uDr en " .iote" 0Ja 8 .l.iggerJ'op .beit; ka,lItoo.r '1'_ de &Id&-
pr ·ie vall de leute!: in ee.n mohte luu·_rop·echool zijD. Hetbteek Li~ad. tU.M':tI 10 ore T.m. _ 1 tlur
witte trt«. Kort daarna. too.nde be- dat 10 tot 20 perceoL du km.ct.en Il.m.., nn.al d.e datum ftn deze ken-
tichuJdigde hem eeD sleutel ,..eIke veel.op oatbijt naar ach.ool gillpD; 4() ~t :ni&gie'l"ing ,Int ~ in$lnit~e de da.,:
die _n dO firma ~leek, .. doch. nl(~t lIiiepeá met de ·oa.dera of met ~ tf.et- \'Mgadtiing. .Eo ftIr'der, dat dA
~te had. La. noeg '\le- .broertjea et; SIM'jee m eeu bed. Vele kiD- ~i.ag .. l bepedrt. ujn alleen tot.

hem OOIe eeD.. inat:ui n.n _eo, 110 heette bet Yarder, atUG voor da« ~~. ~ 't reëht hebbeo o...er bet
de vOOl'd~-.dei:.~ te l'~fg.m·, ~ij eD clau. op 8Q beproe ...... m~ door nlO1'6tei1 te besluitell. oT_nirorD$tig
ltTeeg toen .fm'P"Cle en, ~ 't..ntet. boodechappeo- te dOeG of til "{!lik_ "'oor de ",et;.
Daarna -rond de ln.bJ'aU plaa~, NI\. sij lI11M de echool gaaD, enig geld te "'-er. ~.__ __
w ..t kMriSvel"hoor Jl'erd de ~l!: ."er- di~eD, zodat lij .ermoeid eD8Qf op· eeh.ool VOOTH~ !li' a. to.oJjp _
tW\:gd tot ~ d-.- e[l ·borgtócht ~. "lrOmtllleu ollgellCbikt zijn om de 1_ ta W_'" ar.
..teld ap £600. "'oIcen.· h ... ·••• ijO..... _MW,

Stru18veren.

la eeD •.Ivertentio, "oerkomeDde iD dit
Dummer, ", .. gt de beer U. P. BIU"Dett·
Cl&!ke, de "Deanery,"' alhier, om de .el.
'lrillendbeid V'1l enl$8 pe:I'8OOD, die iD het
heEit moch.t r:ija un brie ..en ~f dok:umea-
tCll. ofdieellij(6 belaDgtijke bio~pderbeden
'IVoot,'betre1ckiog behbende op 'bet loven
...an "ijlen Aarredeken Ligbtfoot, III! .. D
hem te nrwcbaffen of m&e te delen. ADe
!>rie"eu en dokomeDten ",ulleu wader
m&DI.ren tell Bpoedig.te terng bezorgd
.orden.

ID de JODpte nitgaaf vaD do " Gazette'
.erd een "etlODtwerp gepublic!lerd, dat
ten doel heeft de onderdrukkiDg VaD dief.
.tal van struu.vogel "eren. Ter iDformatie
'1'&0 ooze I_ra ge"en wij eeD o.verzjcht
..an de inbond van deze bill.

Voorzieaiog .. ordt gemaakt, dat geeD
liceDtia voor 't kopen Yan BtruisvogeJ "oreD
UI worden nitgerei1rt, ten~j de applikaot
eel oertifikaat van de magi8traat vao zijo
diatrikt _I..,t, dat hij"twee goede borgen
voor· £50 elk heeft gevoadeD voor de ~oor-
like nakomiDg VaDde bepalingeo ....n deH
akte eD eekti .. 2 en 3 Yan akte no. 32 VaD
1883. Geen lioontie zal worden uitgereikt
UD iemand, di~ binnen :I j.. r vóér de ap.
plikatie ...eroordeeld i. wegens diehtal yaD
lItroil'l'ereD of 't moedwillig ontvan
gen vaD geetolen .trui,veren. .l1:nige
politiedieDaar UI het recht bebben te
eniger tijd de boekeD van een vereD..haDde.
laar ...oor in&&gete oi_, bij zijD heEighei"d
of al. bij roDdgut om veren t~ kOpeD,
ten einde te zien ot de Opg&'l'l\Ddaarin
jai.t lijD .. De _traf ...oor overtreding nO
dese bepaling wordt getiteld op een mui .
mnm ...." £190 boete ot (>éDjaar trook.
.traf.

Het tweede gedeelte vaD dit _tSODt
.erp handelt over de eigeDareD van Atrui•.
"'Ogell en maakt voorzieDiDg "oor de
regi_tratie V&oalle vogel., die 10 .. aaaden
oud of ouder zijD. Het regi.tratie.werk
.. ordt io bandeD van de veldkornet vaD
iedere wijk geplaatat. Aan iedere bezitter
....Datruinogela uI een certifikaat wordeD
llitgereikt, aaDgevende boeveel vogel. hij
in,heElt beeft. VaD tijd tot tijd moet
iedere bezitter 0 8tru.iil\rogela zija eerti-
!ikaat laten andereD, ale bet .aolal
.ogels in ..ijD besit miDder of meerde!"
.ordt. De mligi.traat van ieder di.trikt
moet een regial.or van alle ger ..gi.treer<le
.011"81.iD zijD dl.trikt houden, eo elke
g81ioentiterde "erekoper heeft het recbt
ftD inlage in dit regi_ter.

Wauneer iem.nd op .etLige wijze iD
bezit komt v.n de veren vaD wilde Btrui.
.ogela, moet bij eeD apeciul registratie
certifikaat "an de m.gietraat krijgen,
alVDreD. hij de veren mag verkopen. AlA
de wet iD werDog komt, mag geeD vere.

IchijDgevecht. koper "an iemand aDder. dan van geregi_
3. Om 3.20 D.m. ODtvanget van de· treerde bezitten vaD strUilleDof .ndere ge.

aitgeoodigden VaD O.R.K. en Tranuaal, liceDtiëerde kopera:vereDlkopen. EeDmarkt.
DIet erewacht van gewapende borgara. lDeeater of veo4uaf.lager, die VereD t.

ot. Om 7.30 O.m. Erefeeetm .. l. koop aanbiedt, moet aan enig politillambte-
5. ZATUDAG, 26 Mil, om 9.30 ....m. Daar tODeDkU.DeD de naam en 't adr ..

T L __ b'·j·'t T'-lmoDumeat "loll !le pereooo, ..oor wie hij de "ertm .er .oe.pra...., _~ •
koopt. Voor ov-ertrediDg van deze ver.G. 0 .. 2.30 II.W. "OU Afrika&D... pul.
ocbiJlande bepaliogen i_ de atraf tUR8eD.£5

letje .. " en £100 boete ef ver80hillende tijdperkeD
7. Om 7 oor •. m. Gezellige avoDd. 9&0 tronkstraf.

De BlotbepaJiDg van deze bill ei.t, dat
iedere bezitter van _truilen.Ul zijl! .oor.
DE\aleDééD dag kenni. moet geven aan
alle bezitte ... van etruiseo, wier groDden
MU de zijDe greozea, "'aDneer hij Eijn
"egele bijelkaar .. il jagen om se te plnk-
ken of ta brandmerken. IIJj zal dan aan
alle zodaDige besitte... do gelegeDheid
g<lVenlijn ...ogela te impell:tereD. Ale men
nrzuimt zodanige kenni8ge.ing te doen
of ...eig ....t lijD vogel. te lateu inspektereD
en er daD door de eigeoaar of ZijD bedien_
den eeD vogel "aD een zijner bu.ren wordt
~plnkt of gebraodmerkl, maakt hij ul;h
echuldig aan een onrtrecling ... elke straf.
baar u. met een m.ximlllD boeta VI. .£.100
of 6 mUDden tl'ODkatraf.

Bij lrelegenbeid ~an Eija venrek Daar
EDgel.aod bood de I&Irit.oire.ilperiDteadeot,
d" heer Corber, DameDJJ. de ataf dr.
J&8pIJT ÁndenoD. d. medie.. ge&OOdbeidl
heam bte vaa Kupotad, eeD kalabu
pijp un, met bet ver:&Oek dit
g8llCbeok te willeu UII"aarden ale
eeD hewi,. V.D hUD goede wea_ ...oor
eea aaDguame rail en ....untietijcl· Dr,
Anderwon bedankte ...oor dit blijk van
.. aarderiDg ed .telde zijD plaatavernnger
Lijdeoa zijD aftre&igheid, dr. Arellb.ld, &aD
bet penoneel "'oor.

Dinsdag morgen werd de k.... tie "an 't
bepalea der sluitiogsureu van wiDkel. op
een epeciale vergaderiog Van de atadsraad
hetlproken Daar &anleidiog van eDige
OOI.DgoODlvaogea lDemorie.. Op "oor"tel
vaD de beer DuncaD Ilaxter werd betJoten
dat het verplicbteod 8luitiu~8u ur \'an nlle
wiakel. vanaf 1 Ju!ie 1907 zal zijD half.
tien 'a ."oDd.. Ondtir d~bépaliDg valleo
niet tabalc.wiDkell en d~ VAD nieuw •.
a'te~un. Gedurende do besprepDIl; drukte
meu de boop uit, dat het parlemeDt de
algemelie handela.arswet tijdens de eeret.
korneode _ie in herzieniJlg zou BrengeD
ell de .. at vau 1846 herroepen.

DiDedag diende VOOT de he~r C. P. de
ViDien in het Wal&8trut politi6bof eeD
zaak, .aarbij Ahrah ..w Z&lkoff, eeD
mineraal .aterfabrilraJlt zich te "erant-
woorde. had ....egelll bet verkopen VaD
vuil gemberbier. VolgeD. getuigeDi. Van
zelrere Da.iri Kruger, Will! er iu een der
nel86o. parafine, .uiJ, zeI.&!leep en eeD
mui_ ge"oOden. BeeehuJdigde
de flee waario de dod.. uJUi.
troffen oDmogelilr. van zijn
lrom8ti~ kODzijn eo bewe~rd8 dat
de zaak IU bandeD Il.. politic gesteld
omdat ilij ",~igfrde de l<inderen 'ptia
l(elll(,prbier te g"'~D. Da lD&gÏ8t.... t WU
van oordeel, dat helchuldigde bij bet be-
raiden vaD Eija bier ni.~t de oodige sinrlelik-
,~I<!iD aebt h~d l-(enolDb"eo "legde beID eeD
boete van .£10 op.

ALLERLEI.

Het taalfeest te BUl'gel"Sdorp.
ID onze volgende uitg ... e bOpeD .e de

gelChiedeDil te publicerea VaD de be.
wegiDg om de reelaten nn de taal..... bet
HollaDde·sprekend deel der bé...olkiDg iD
de Kaapkoloaie erkend ta krijgeD. Dit
wordt natuurl(.JgedaaD in verbaK ... t
laet 25.jarige Taalfeeet, dat op de !uat.e en
25ete deur te Bur~eradorp zal gevierel
"orden. Dit f_t sal .orden bijge.ooDd
door promille.te Afrikaanden uit al d.
I<olonieën van Zuid·Afrika.. &_k ....
van de zijde ..ao Kaapstad mooteD ai ..
later vertrekken, dan Ulet de treiD die
Kaapstad WoeDadag avoDd, 2211te dell8r,
yerlaat. Het progr.mm. der f_telik-
h.... u ut al. volgt:

EoD ,_.. dllg<m geleden .. erd .. Irore
:'I1orlUAn Jamffi Scott door de a.r.m.
V'an iKlWI:p6tad veroordeeM bet _D
boete van £2 of oon ,..~k hardepad,
omdat hij van eel) bedieode van
pJaatselike Y.M.C.A. een ju ter waIlr-
de "'''D £2 had gestolen 6.n die had
'''rkocht !WIO een hAndelaar in ftalIlijst
kleren V'OOr&. De beschuliligde ,..""
in F..ugeland· klerk ge-..'eest, doch ...·as
tijd,,", de. oorlog D1Ioo •• r Zuid.AfrikA g....
komeo om zicb aall te sluiten <bij de
Z. A. Cono;t.a.bulary. Onlang8 kreeg
luj ecbter &ijn ')lJtala,g an vond daarna
ge"n wer·k. Hij ging. nAa·r.de Y.M.C.
:\. arlhjer om werk te roeken eD te zi"n
of er voor 'hom brieven waren, mg de.
j.... bad 'honger, nMll ze, ver-kocbt ze
on had & om ~ ,te kopen.

1. VRIJDAG,24
ODt"aog.t vaD de
KaapkoloDie, met
wapende borge ....
2. Om II.JO v.m.

Jhl, om 10.30 ".m.
uitgeDodigdeD 'l'&n de
~D er ... acbt ,.ao ge-

WapeolCho ..... ing eD

De Treindienst naar
Malmesbw-y .

Elde... pu blicereD we bot ra pport vao
eeD publieke vorgadering 1.1•. Dinldac te
M.lmeabury gebouden, onder voorzitter.
achap 'l'&nd.. borgemeeeter, de heer P. A.
Bmot., om te proteetereD tageu de ongere.
gelde ueindieoet Daar die plaata eD aDele",·
Ipoor • .,., grieveD. Het bleek ait een
opgaaf voorgeleaea dQ9r de ...oorzitter, d.t
de morgen- en avond·trem gedDrlInde ,de
afgelopeo "ier maanden Diet minder dan
120 maal na de be ..... d. tijd te .Malm_
bu,y.mvoerde. Uit cle gehele beeprekÏQg
op de nrgadering bleek, dat IIalm .. bwy
door hot .poorweg d8parlement 1I'Ordt
afgtecheept, eD dit Di~e het
feit, dat 't Malmeabury ltatioD I18dert de
.meoging "'an de lijn naar Piketheq
f.telik de jllDkti. .... twee li)nu ;.
ge.orden.

Voigeoa bet joQPte rapport ... de
alpmene l>eatierder van epoonrfl8'l!l1l'&reD
• alechllJ-ner tak-t!pOOrlij.DeQdie II!_ daa
bQ.Il exploitaue-kosten betaaldll'4, -iameJik,
Krui-fontein-llUlmeabury; Zoa~vier-
Wijnberg; Eereterivier-Sir. Lo~;
eD Blaney-Kin.gwilli&mJtown. vla cl_

STADSNIEUWS.
Del beer H. Bnrtoa, L. W.V.. denkt de

YOlgende _k nur Bu(geradorp te
ter bijwOllm, .aD het T.alfee.t. .

De lIerea W. B. Lategaa en U. Cloete,
LoW.V.. sij. beida heikozeo ala Verlegen.
.oordig .... na dl CODetuItia Vnchte-
kwebra VereaipD, op de- Ta.iabou..-raad.

.orge.o ....Dnd om 8 anr UI de ed.•J. X .
MerrimaD,'L.W.V., de vijfde _i .... aa do
Kaapetad ParlelllllllCaire Debat ..erMliging
.o~eD i:net 'I) redevoeriag orer " !i'.der"
ti.e," iD de raad .. al TU het onde stad.
hula.

J.
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Ik verlang de

, .. , v .1'riJ ~e riJ I
Aan de Zieken en
U)denden Overal.

DE GEN'EZING VAN UW ZIEKTE
Vrij geleverd-VrI' om te
~ vragen-VI'IJ aan u. ~

..... do -....40 lIj4_~ - ...........
fl'OQW'IiIilI ~r.-ff~
n.n ~~.ae. ,~
.'eldbedeu, 1,.-..,
kwaal of pea .....1._
kw-alleleade J'aObd.
be1d-au~j ....
Dr KiM 0lC. "11 ...
bahaJVlcl_ .. orlh ...
f'nu in bd~Q"
,._'-rOQ ....c[] cl bJt
CnWtiIJ plogt', ,tal til
kil..D.De.U u .Al .... dM
riekte tloen ophoc.l\.vll
ct...d Ye eeno'" 8D •
, aaud .n lIU'T't cu.
i.ffl ~r be6tw.' II-"~
rede W.A3rom ,J) r: .....
r-z-o.QC;t .Ql.u.!~ 'A'or.ft!o
ludll!Q IJ J t'f a!let--· !.Ql

OY~r"o4'A. ... t om de 'n,..
pnd Df!h.f)(~h'1U.' "'VI

de-.", WQI!.l~ riu.
uutt 1.I1j'}Ul' top Q vl tt
~n.bP.(. tomS-er Ior.f

op _I. boe 'il ......
.:Jo-l LW!lleJ.l. (J

Twijfelaars

Een Ol1JlM" Lunck>W10 berioht~en;
iCbrijft oos d.d. l!O April 1.1.;

VlInd.u6 t. drie uur kon _ ......... ~,
Botha mij on,tungen. EY8Il

drie kom ik 41 aan het hotel CecIl.
De cab rijdt de poort door, ~et voor-
plein op .. aar aan dne lUJden bet
renzeh~1 oprijst. AMI de oostelike
"Ieogel moeten de bezoeun &1chaan-
melden in eM, wiLCh~kamer... aar re-
Kisters '"oor ben ~er wilE",.i0~ 'Ltggeu.
H ..t ",acb ten duurt I~. EinOe.lik.
komt er eeu mijnheer, 'swell aaoge-
trek,"' die onze kaar~Je, aauneemt, e-o
ons Daar <Id .. "slelik6 vl" ..gel van bet
gebou .. brengt, .. aar goneraal ~tha's
....rtrekken sijn. De hit b.iJ!llt ons
naar boven, De boor Enslin, de llek~
taris, begeleidt de ene oo-ker n....r
de klUJ1eT, .aar Transvaals Eerst ..
MInister hem straks ,tI.1 Otrtmoelen.
Daarua oal ik aftn de beurt komen.
Ik wacht, op de K""g. ElO,. bediend"
zret, mij Wlultrouwend aaJl, yraagt me
mct.e : aMoon vertrekt hij Illet moor,
ruaar blijft op de gang aitten, Dan
knUlt Enslin u-rug. Ik hob hem nog
op kommando gekeud, t,., Magel'sfon-
tew. en hl] neemt me moo ,\JOar bin-
Deo. ~('!\ tlll'~'E> heren utten er te-
werkeil. De ""hrijfmRdlin .. rlltl'Lt oor-
"erdoy ....ud H...t tapijt is bedekt met
papl"nm kranlen en dOZl\I1. . De
ioChrijfta{eb Itg>("n 1'01 brl~lI. En
hoewel het buiten een mooie l"lItedl>p;
10. brandt hier het elpktri""" licht aI
mer.• Irnk, val", sch ijn

El'l6iJtn ~n ik ruken .aau het, pratpIl
<>'I'erv"""l«'r dagen in ZUid_AfrIka. Hij
r indt h"t maar eeu ~\\ aar lp'rall hier
Hl London. Aan Ult.gaan, Jets zien,
ie t ... geolet.eu, gaen.,. Jenken "OH~
.... rk ..an die "rooge morr .. tot die I..te
nal\" De eers1e .. eek reed. 1lebben
ziJ' rurrn twe-e duizend br-ieven moeten
hóal1t-woord..n Dit' ... t t.ijd, w"nt
on" mopt ban je over elk .. u antwooro
gOf't<.I naJHnk.."

ft~n da n dit karnertje , met een ven-
ster, dat het, Iicht. outvuugt lilt ~n
gau)!; tussen twpe gebou weil. alt ijd
maar kijken t.ef!en de bli nde muur vun
h('lt, bUI!'. daa r na ast., neen, dat. I~ y()(.H

~HI Afr ikaander. UU\ de WI(lfll r u mi te
van ZIJn ve-ld en zijn dorpen p;~W()on
" toch te neerd ru kkend "G troost,e..
l~:ot

Do h""r Hllln.kt>IIb<>r!(. ue t w.....J ..
;;;ek-rrot,an!oi ...... ·crkt IJl ?,IJn hf\md ...1I101lWPIl
acht-i'r e,"');l1 !..('~n:s V::UI brlt'VtHI Ik
wordt. hpm voorgt",- ...teld HIJ vf'rst~lJ\t
~e<>1J Holland", .

"Mr Blankenht·r". that', .1 ,h"n ....
your name 1""1~enuln{\ Dutch."

Hij lacht, ,I ..rut t,... .>11."rkln.rt
.fOl p;all\V Hollan(i" te zullen L."X'IHu~n.

Str.k. heb .k g<-lpg~lIh",d "Jil takt
tltJ ~WOIHlpT(>01l ~RI\ dpfrljo!(! fint
komt blUntm. df\ VqOrzltt~r V[l.11 de
Gra.v IlIu~ tf" {,ond0n J)('IT..c Inns wd-
Itl'H 'd(~ prpl1lJfJors €'ell lunch .f.IHnblN.len.
ZtJ behorell tot de oudst.e 1lL';;ttllllllJ!;t.\ll

In Louden De promlero y.u(len leun·
n~n aa.n:utten aan <.in taff'l, ,,-;I;lranll
!Jok E'enmnai "QlIN'ln Res ..." al~ g-U1:ot
d.'>zf"1' I"n ... gl~iIlU("ht hPflft. (){\ ~r
B1Ankt:"ll~rJ!. 111f·t liJn gC~tl1!, l.nchend
ge-zlcl!l, ...t ..\flt ur" dp(tlge Ellge-lsman
Ix>'-Id t~ "oord maar g•• 'ft. hem I1I"t
'f'0A1 hoop. dat ipnf'raul Roth,l zal kt)-
men En Wt'~r haren WIJ .,..all "{JIlt-'t'11

B~..;;". <l., s1oe. I, _'aarop 1>IJ f,!;ez.ctell,
tli' k~"mf"r wa,ann zlJ ~a.clemtl heeft,
al Je I)Htl.... ~h"rtl1nt'Jnng('n ('in ~pbrul-
k~n H",·I Ix-Iangwpkk.'nd. m.aar h.>t
maakt op d.. Jong" \frtkaRnd1'r I(<,<,n
111druk. llt.)t-l'we-I hij bt:>1e-efd toehIL-stf'rt
en m~pr)\at :\atuurllk, d(Jo nltnoth-
glng Toal ;.!~Iwralll Botha wordf'1l O\'er-
pt;pbrllrht I maar pr IS 7.nreel te- ItlDf"ttPn

@In te t.lllln~~n D,~ pr..-rnleTS d~nke.n
t"r al fJv~~r t"r ~n ("IIHi aun tt. m.ake-n .

:\all\\~ J!t de. mIJoh("('r van de Gray Illns
W't'!l of daar komt POPI] anderf' Engels-
maIl, ook .\1 w~r {!'f'!t ("PB tJittlo(.1tgln~.
"G-uod Il' aC1UII~! I w •.lt drlIlgf\fi dl£'
IlIf'1l1,..t~n nan InmHhjpl., kJ.e.ppert de
'OChrlJfm:t<"hlll(, m.Ulr door, hel ~ne vel
na h{'lt ....l}(~n· J k houd het niet 1Ilt

III cl It ~n:'l!1 wrlf> H~rt rf'lk, met zijn
~trdk rlrtJotl'f IH'ht. lilt dt-" pipktnp~
bn Ilo~~. yl ...ch~rp 111 t,p~f'l1sU?l"!lg rnp-t
de nlt-'>"w-If>l"l:'-nwekkende tflont .... bllJtf'n

Ik ~w{)ndf"r the jOIlf;!f\ \CTlk.landt'ni,
dit)! hf't h,pr zo nistig llIthoudf"1l ;
llltUlr dr bAklaag lie tpgpltjk. Ze hlld-
u..11 .,;""llI,'ht ""U prettigt'. F11.,tl:!!;t'tiJ'1
lp Lond.>n te h",bb.>I1. maar ,'" zull"n
hltJ ZIJn, Wfl.nlJ.f"er 7...e de l1uf' M~I ,,"pE'r
naAr Zllld- \fnka k'lnnprt tf'n:tg~t\Jlll

Ik k.lu 't me b<>gr'lp"n en .. "n, hlln
<t"rk~~ ~RII ...elbekPn<J... .I",m ro<>pt
mlJIl lIaam om .e deur Hpt IS J!erl<€'-
r'a.,d nuth" ~lflcl ... dA foi.lllltlng v.an df'!
~:,,"'I~,""IksmIld In 1899 heb .k hem
nIet mwr g;ezH'T1 HIJ 19 vt'e'1 for"f'r
gp"ord~n, manr ook v£-e!. olJrlf'r, en
hlPr. ti' Illlddf.an van "IJ Il e.qz;~n men-
:wn, hN"n. hiJ nl('t ,1,.'1t ~Innu~nd ~ziclLt,
W.1IHmf"O men h("-ITI st~.ods op de
usnnpshOL"I" III 0.\ bl~.ulen zlM :JfK~
bo.,.ld )/"" l11j nli't gpnernal JI"t 1111.
tie bf"lp.eof~, ~lrmllichel)de stH.at~l11all,
hIJ I.' ~..nNaal Both., de Y.er.te
"inls1er. dit, d" drukkel"j,. pil~bt op
anch Y"Otl!olt om dt> Tra._nsvaal WfloOr t,i\
"pff.." IJlt <I.. r1.. pn>ssle, de ..lI..nde, d..
aJ'm"",dp ZIJn Ob...n "tanIl droef""",",-
ttg, I""lat pr d.. ""rst .. glans van 'bE>t
h....kerrrwn 111 "gwIoofd Zij" !I&-
bruIlId gt>lUIIL IS ,.orp: geplOOid. In
eeu"S yo..,,,1 Ik 1nf'ld~IJdpn nu..t nH !DAli,

dlO Ut T .... ,.vual b..t h."'!(ste ambt bo.>-
kl" ..d.t. "II 'h"'r p:e,...erd ,"I bejl! I
wordt .~1s g.... n ZIp""

ter kolofW:tle kou.f..,.ent,,·
,~ gwt 111t>r In LonoE"1I Het is 10
Zllld-.\fnka. bij ZIJIl land, bij ~1]1l

wik. Dat" IDA plot.seling helder
~ .. ordpn AI dat- g"]lIbel 7~tI Il .. m
filet vE'rand ..roll. .\ Is K rnp:er 111 Pari';"
tn 1900, hoopt bl) all""n. dat bet ZlIId-
AInka t",n i(o,.d.. fIlal'; komen "

011" J2:""prek IS nt('<t tail)!. De JOIJT-
nahst IS III mij d<Jo<l Ik w"n' h..m
nlt-t te Illlltf"rVleWOn" Ik w11 flak nlf·t.
V~"'" of Londen hem bevalt en ol
hIJ t"neden IS met do ontvangst. Dat
b.. bb<>n IlndNPn ",I ge.daan .. n Gypr
,taatkunde laat cl,. g:en~ral\l 7,lch toch
OIet Ult. ~Innl Ik hpn bltj. dnt Ik
hem gezl .." h"b, omdot ,ft" vluchtlj!:p
ontn\,{)ptJn~ ml] d~ W..lTf" Botha. 'll'eft
~openba.:lr.t,

Ook hl] ht'"e'ft 111 Londt'"11 gPt'1l ra(,t
~undf>l1. zor~t"n slechts, l.WHTf) Z(,r-

J..,rfl'n, dJ."' hlJ alleen mo~t dr.n~el1. ui .....
TII:<nd .h" hIJ kan ra.ldpl'i!l'" W"n-
trotJw~1I om hem h~nJ '1\-"'{"ml. z~lf~
on(1f.r do !t1tbar ...tlfl'Jl.{ln V.\J\ geJubel.
'lip" I"t Hp pik "00,..1. op ..lk~ daod,
op ,·Ik~ t ....1I: III ZIJI1 gezlcht Op hpt
o'!:..n-bltk gR~""t mp" 111 t."IfI, do<'t
mpil tf'ltll\lll",te 7;0 MJ\lll'.lf'! Jlogo's
w.H'btpl1 f'll u aNJt,pn ~ll al ... ze 7.ijn
OOtlllgtll¥,f"1l niftt m~r v<.'rtroIlW{·I1. da.
" .,. alt.. bn" dat b....1 ZIJ" """.nek
ann Lond("n ''''001- Zllld~.\fnk" ...I-ff'ht:;
b.tl ..r ..... nll( nllt zal hr~lI~ ..n nRt
DllI.j1 UI"I 0.:' VIJ"II.... " (jpr Holl'l.nd~-
\fTlka...'\.udt'rs 7.1)1\ ontwnpenrl op .~t
lJJ;pnbhk. moar ni.-l dood Gpner.,,1
Rotb" 1Il00,·t 1..... 1 7.1]11,,, ..blIjf '" LOll·

den WAakzaam bhJu:"n
MI,n ht-"'''I1t'erlll\l: voor d.. Trall"'oal""

1·;..,,1 •• \11111,1 ........ hoog !l""tpl:pn Doch
~iI:":lIk~(J~ 7.. ,1 Ik mJnt WJt.J\'lpt'lr hij te

~nllth:lmptol1 \\'~r I1ST1 hoorn. zal\t IlJlJH

ZlIId-l\fl·jku, l!f'!luklnJ( ,"oor lwm. om-
d.'lt dp7.p tiJd tfl Lond .. n n)()r rat"l\,..;.en-
k.rn<"ht.-:"n ampt'r lf" zwnar JO;;; nnll

~lP. f"f"H l\11 '"\O-Pf'!Jk. tN1nlln~te tot

Kaap'LI+<I, fW,.t ('n nortroHwen, t~ mid-
dpn Xljl~r e~en Ol1li{8nng,. tt-lIJlddf'.

ft .... bun de pro"" tlII! ~en....-.de ({fltnhrell~ en tt.
_...~ -'1 DJ ....1~ !'-'"'ll In hun ti~ 1Ie.llal:Iw ___
.. Lt ~ dot k.(.oIil·n \1.00 d,"~ ~",,·f te bt!4IL:ea--ait.
....... ", .. 8n-': ..,( IJ,. Ur...ar4W' f"t'tmY-JlI Ik

111: heb ,,-<JJDP" ti lenn op ,h:. ....,~Il ~Il
._. tb u n!lc-ur>J ..an d~;,tt"n.le ~rka1tJileO--D'"
...... ti. «..-n:w. .. r dUl.p·h,e'l "'!. Jou liJ~ P
_. _ .w.-k en tltn!!; ell wt I, pn bUil lorle'rtllD .tjll ~
Dia baao..h:a UUl ~k "'ooru !t.\l Ik RV c.. ""ft!
~d~. UI\'U' 1r:.1!..l..Il, bank: ..'&lt'LI.. ~tdlu
~a.d. blau II." ,i.o. til""" eu lnp .....ud.
• ~ urub le MlI.Ar.-n, hl"OHdl!tl~I ... kh _. '"
.......... dtl"VflM!le hOE'-Ot._ nenleuxe t ....aJ.én. a.J. no.
... k~. r1ja lu de ~"1. brud.u • .kw.a .,-ntUJ~
-..ulYere bJOo1I. &ltnmh''''' ...... kbeid f'!!1f \.~ • Tital·
• ...wb.i(P.'J.. eDA.., .on.te.a itiloeMU. ...-....na. - ...
~bilt\.

BM .tow' eT n.'"t 0;0 a." boe gIJ I!'t.. ba komt •
... Gp aan "'Jol QW lI... kte LIl.. ti: n.l dl!~_
• \oeaHNI en I, u at.gen har:..t.n pl&Ara-n -mj TU.

~ be:t.Wd door lilt) «Il ple't'ent op adJlI cl",..,-Deze Geneesmiddelen zullen
genezenat, hebben dnt.L"--" ~lOl!en rrenf'Ul)~..a.~"""""b lard b ... k~r d,,-C 'ij il'ml.c.n ea • ""-ta&I==~~~:;udr::~1~a~1l J:

1IIn_ '-"lit' .u)~u ~nD

....~~J;~~~~.~jd:r.t. !~"::ft"
SJi* lij ,••W" om ...,. Dle!!!ll:.u 'Pf, ..... Jad.lp "
•• Vacnre, dl. niel ~h·.. , d!~ aanbod.doet -.&1'"
eet ..,bUe • .e1"t cl i.la.n dil t.oe~ f!t'I prlAt ftll dS-
.....-lldddeo Itlindr. lOtlt.l;n- d:,.t ~ _ ~,
........ bftlOllh te mak~n. boeha.J1'lJ hl1self 1

sr!edt o. num. '1" l'M"'lIt~ I!!n fi!ll ~J..mc
'Tall." to..t.&nd. f!D ik £\, DliJfl UI~ bIWf, dUM:! -
...... 'wlJfeJ te doen 1'tt~h.!lll"'ll. ct~ &'lt tW'b:l .,
taai liIebbe.o ol dn;e pnee.-m,.l.it:"lll U'W '-"'- .un_
..... pa boeIt~, .-u!kn IIlaUQ 1nI.' d...oAt '--
... h.d ....... 0 lil tn&ken:r..... mJ, Il port,i U)a..bft. ~tmil."''''''-
... Dllj bOf! jij II g-e....Uo'lt "n de proef t.ba.Dd.ollD$ ..
.. Il"" ~ mlJlI )naLl.l1J. l;.'!\.>f1 bU)trt.&«u n. ~j ..

.. tU-ween P.p'""" n-Mtlltl Il.!ldc!ra dau- mi1:a .o.o..a ..

...,ie wil JO ttoe- LI! ~.rOtl '11

Dr. JAMES W. KIDD,
Fort Wayne, Ind

BU{i 567.

0. lI!.rllu .. 1eQ ... .0 01' It."t ,. -}Il ... 0IiJIr,i. ...

..... h '0(W',,;tIóit~,,11l'!!!ik ~.

O"'.Utl't •• ".nt ...

II 'ASTE" DIP
't'~ met lCoud Wl\ter
& de meest ,",-.beterde Zwavel Dip,
V.~ .lOhzdve ill de V.dil.
BoIauG:t of .. &&it nlet w'.
DMrOm aijn mjn ui,werlóngen stand·

houdend.
"t1.b ni..~of doet geen naded ~ ,de

19'0101 de glans V1W Angorahaar.
lIMb de V..,ht nieS kleverig.
~ pOOtief de BmndlÏelrte bij

8chapeo ol Bokken. en voorkomt
baar.

lloodt .uIe PIln.sieten.
Wordt nu gebruin door de 'foom&ama!,e-

Boeren over geheel Zuid Alrika.
la "Ilp-io-dat-e," mUl' geen nieu .. ex

peri ment.:a.be.te voor Schapen en BoJIken.
. 8ebnUk het _Is aa.ngegeven. en gij

lRlli ondeninden dat antie ver
klarinp ..aar &lJn en de jwm
_biiid.

JD.ten bevat.tende 10 looht.-dioht sterke
TinneD elle II Iba., l2l> gallons Dip
makenrl .. of 1,2óOde Kult voor 2,000
&.b.peu Gelieve hieraan te den
bn wannoor gij prijRn nn Poeder
Dip TMKel.ijkt.
Ki... oft SSl· in Kaap Kolollle. lID

fOl· in Orarigia, .,..acb, bet.ald.

~HAYWARD'5

EEN G~D S)fEERSEL

WanneerJ;j een goed vertrou .... ar
smeersel Il 19 heeft. probeer Cham-
berlain'. pijn baraam Het heeft ~.
gelIJk .. roor yeratuiltingen en .. rellin·
gen Jl:ell !!tuk 8a.nnel een "einig be-
VOChtIgd met de pijn balllem ta voor
een lamme nlg of pijnen in de .ijd.
of borst. bet.er dAn een pleister Het
""dicht ook mmatu'!16 pijnen en maakt
51..."p en rust mog"lik (hilr.w ver-
krijgbaar -(A.d. )

Het optreden van dit, p~ in ,,8(~eur.l.ng
Zuid-Afrika gel een 8ioot .... n de ~-
lICbeiding en ..erdient; moor ni~roenge
t-prekt'ntf.

Wij ~ijll -in bat jaar 18ó7, De 'Af-
g_,hcideno ~erlt 10 lJol1u.nd achtte
.,jch geroepen haar &A1ldl!<lhtte "ijden
awl de korIlelike en godsdiemtJge too-
st8illd der Tl'an..,aal. Aanleiding daar-
toe ...mijut ge ..._t te sijn :de Ii:orn.
pon den tie YlLD eên of meel' leden der
Afgesdbeidene Kerk die 1Iich in Zuld-
.Hrika hA<ldeu neerge.et, het geYdIg
wannan _, dat, er een tlCbrijnn
w..rd gericht 0001'"de Synodale-kom-
IDISsie dier kprie jj. Nededa.nd &On de
Synode Tlll1 onse kP.rk in Zu~Mrib.
DIP bri"f 'Wa.9 van de "olgende luhoud:
"Hoog __ rw. ell veelpïefde broecl_

ID onzeu ZllligIllaker, genade, boll'll!ih&r-
trgl.eHj en nude worde 11 v.,;n God de\!
V...lpr en .J_,8 OhristU8 onMn Heer
door den Reil igen Gée&t rijkelijk ,",I'-

ru..nilr'ul~gd ; .
In de m.....nd Juni dNeS jaant werd

I., Leiden eene Synode gebonden der
Cbnsteltjke Afgescheidene Gert!for-
meerde Gemeenten in Nederla.d.
De.,.'" vergaderinp; heeft """'" aandacht
!(e"...rt.I~ op de Tnuisvllllláclt.e ReDQ-
blie-k, {'II uit hartelijk~· belangaeDiJlg
III onze stamverw"uten in Z. AlrikA'.
west.kust , heeft Aij aan bAre coonmi&-
sie opgedragen ";"h ill oonw;pondentie
te ~ven """" de gemeente aldaar,
t.....r de inlichtingen die nrei&cht moob_
ten worden mede te deelen en de be-
re .. !:willigheid der gemeenten alhier te
melden, om cZOOveJ mogelijk mede te
werken ter voonriening in de g_telijke
behoeften der Trans1'~be Repllbliek.

De oudergateekellden, die de bedoel-
d.. Synodal .. CommIssio uit111ftkeu, den-
ken 'dat het, ter voldoening aan d..n
hl'" ~~'"On J""t, doelruatig .ijn
ZIII. wa nneer zlj één pre<lika.nt ell oon
ouderling Ill..... de bedoelde Republiek
afv.nr(hl«'n. DO',... afgevaardigden
m."I ..n op d" plants 7",)1.. " den toestand
\',lI\ 7...lk('1l kunnen opnelUE'n, om, lU-
di"'1 liIj het ll00<i7 ... kelljk 011 nutbig
"lillen oordePICIl, ~eh daar te ..""tigen
uIR v... iejI;ellwoordiger. van tie, Pbris-
tt.ItJkt' AfgescheirlPlle Oereformeerd",
" ..rk In >ofe.l"dn,nd. en d .. gellle<"nten
d... Trans,'aa:lscbe Republieok teu dien·
.te te st"..n, terwijl ""nltlBRl dl' It"-
"'''''IlSChap of' dIe wtj~ ....."gekweekt
~Jjnde, venier. zoo d~ Heere .,.-il, onze
Tb,'{>I~be School alhIer bekwa.me
per...;ou(·n 7'..a1 kunnen opleverenJ om
g.n.!" in d"", H""rell ,~ijng8nrd te ar-
00\(1611

..Hvoren" wIj .,ehter onze afl(evau.r-
d.g.teu ki""",n, hablx>n wiJ h..t nuttIg
geoordeeld c" <H_Eerw...ard" met ons
voorriemeli bekend tA maken, PIl wen-
R<'h,>nwij mv oord ""I te ..."'ell. terwijl
"""" r"adl(evin~ pn, wovPe.1 het kan
tilf-nen toot berelkul~ van ons oogtnerk,
lI\\t tnMtf"\H"'rkillJ!; PH hllip lIIpt dnnk.
haa.rhfHl door ons Il-'l,n~f"nomen zullen
worden.

"'''IJ Vt>T7...oek.en u dli,arOnt, broeders,
on:-o te mekkn of ons \"'OOrnemen,
l\'a~ rmede wij u !>hall."qek"ud gema.alct
heb"p". u"'e J..".,.,dkellrinjl:wegdr&agt ~

'T t'r1V1jl wij bovenal deR Heer .." lei-
d,~ en ,~en gevosien te behoe .."n,
ver,f;oeken \rIJ 11 teyens ons 1n uwe KC·
bedeu le Jl;edenken ell bltjven met t.-
wenschjng 'Van 'N HN"N'n genade, nw •
ltefht>blx-li0d9 hroPdem in onzen Heer
Jez.tl~.

De Rynodale Commis."ie <l ...r Christ&-
Itik~ .Hg""cbelllene Gemeenten in
"'e<le..land.
(C'.... teek,,,,dl ~. VA)/ VELZE.'I1,

A. BR UMMFALlLL.VP,
-H. JOFFF:RS

}\.mpen, 11 Sept. 1857."
n·""" doy.ebrief do Knnp;tad bereikte

un anoop onur fo;ynodale \,prguoo:rln~,
I(evoeld .. d.. ActuariUs Hyn..di zich g&-
drongen lwt rolgeod schrijven ID ..nt-
"oord Ja.vop UI zenden:
".\an de Synodale ConuTll."",e der

Chrt.~telijke .\ fgC6Cheldene Gerefor·
Illoord.. Kerk III l\ederlnnd.

;l{ooJ'óSTUK XXX.

m) AJ'SOWIjlDING IN ZUID-
1AIRJ:1(A.

(VOOl"Wetug,)

ru. HET OPTIW..DEN T.AN [)Ij.
POSTMA.

We'F."r1\" ".·N g,,".e.hte Btoe<,Je.~ III
onz.'n ZahJ;.,'1naker,-Uw8 missive d.d.
KUI"pen. dell Ilden Noptember de._
JlUI6"S, heeft de Kit" ""ta.<! bereikt na
nnoo!, ""n de z.ittillgen der Synode
der ~""Ierd. Gerelorm,,,,rde Kerk van
ZUld-Afrllw. De H.Eerw. yergadering
h_ft derbuhe geen" kennis kunnen
n...m..n vau d.." bebongrijken Inholld
vn,n "'" sclmj ..en. C'~ tbrle\ zal dUM
mOt>ten hli;"'n overligg ...n tot de ""rst·
Tol!l.ende ver~derlDg der Synodale
Coolmi<;3Ïe, alvorens gij een_,bepo.ald
antwoord kunt hPkomen op d" Vl"ajl:en
die gij d.. Synode !hebt roergest...ld.
I II l I1SSC ben neem ik de \'Tijhed li

Wel F.er ..· lbek.md te "wIlen: --
I. Dat twee der Tr"lIS'Fnal,..,be g...

m_nten r..ch oogenschijnlijk hobben
ontt rokken "ao OOH kerkeli;k opmcht.
DIWromtrent oobwr IS de Syoode tot
n('!\ toe niet in het ,reine, Zij beeft
het, opgedragen.-Jl den Ring "an
TT1II~8J"iep hieromtrent onderzoek te
doen, "" ~ rapporteereo aan d" Syn&-
dille Commi.."sle, met last aan di" Com-
mls ....e om danromtrent de nQOdige
stappelI te nemen. ,

2. De gemoon ten Li;:Jen blll'g en
Utn'{'!lt blijven "oFho"den in lamn
well;ch om onder ,bet kerkeltjk opzicht
te ,-..rkooren ..rul ooze Synode. Zij
TiJn derha.l ve en ,,'ordeu door ons be.-
Rcholl,,"d J1.I. gemeenten VIln on.~ kerk-
ge" oOt£cl1 a.p, ....ven '00 ~l. de ~een·
ten HMI u""A' zijde vn n 00 Vaalrivier.
3 De !'<vnod" beeft 'besloten "'et lot

,'Jln dP7,e ft.,JlIeenten :rich ann le trek-
ken. <In vooral der gemeenle Lljden-
burl! tIC bnlp t.. komen, door van tijd
tot lijd "''''' onze loo... a.1"8daarheen af
te v.ardigen, ten einde de genademidde-
le" te bedienen. Reed~~, Ds. Hue~
dllJlrbeen op rel' Voor nt,rocht is een
Coll~l1"'n t .aJll(1)'lteld

4. D.. Ix>hoefte" dit-r Lijdenbllrpehe
,,:em,...nt .. Zl]"Tl tI' groot. dSII dat "ij op
de'z~ wij,,,, kunn"u ,.'orde.. bevredip:d.
Zij moet "",npl1 ge ...",tll(den leernar
h..hl ...n HaAr kerker,,"" .......ft f06IIijl:e
n1M nd<>n gele<ll''' Mln beroo""brl"f in
l>!.anN) """ de ComIIl"""" t .. .\nJSwr-
.1aJ11 u)(>g._"onden met. volmacht III .ij.
"Pil no.om .,..n ..n predilllwt te oor00-
p<'n.
.5. ODd"". IJ" In de ""r,'~ b"gln_len

is pr 7"""- noodig. (}nderwljr.ars RIet
I"f""-'" j!odsT"rlleht eo 7... lfver1ooehenin~
bl'7.",ltI :mllen bi ..r •..,..r "....lkOln .,jjll.

T' WI'I'&n,- v"M'nejlende on'09J' IJl

IIIH' 1(e1_I\>11te g..t:i .. nkeu, blij.e Ik met
tot."" p.lfl'd:ung mn '" RfI(A.rftn genade,

["'. tjel'hebbend" broeder 10 O">I8n

H"en> ,Jews Chri~¥,
.\ 1'1.\lTHE.

a('ttHlrin" SVllodi.

L("el!\\-~"nnl"t., Kaapstad.
dell 19d"11 Dec. II»;

D..t ....n officleël 8,lIt·""'>I"d "1F:'!oJik
n I..t noo·ig w , dat eell blot erlren-
I""IJ: n1l out nJll;t ~enoegll&AJIl w ....
blijkt uit ..."t I tl'r piaats ..o"d. liet
,...bri]"ven tt.~r )/~ cJ'landF<eKoM kan
.. ].0 ... " blot,,, fOl"UlJlhl.elt .. orden be-
,,<,hmlW'd. 't Wa. ~ <'F1'l"nd.. ~
hk .. kell~""I"(l:, l!Ouder _r, -,bet
... n d"J)uWtie n .....r de Kaop \lO. wc __
der w,.onOOu. tew ,,"de ondersoek te
doel' "''''"'' 8" toe"tl\Jld déI' mtge"eke-
I",n III d" TI'1lJL'!'Y1W. 1I&t. dnnrde .-
ook ulet I~-en &eIn. .-oor dat W
olti " ...1 antwoo~d ·o....er kOJClmi'IIIÏe
F.UI'OII" kon bere:ïkllll-<>f de AfF:'!"""'"
d~d," der N..d",.l."dAA Afgesoheidelle
Kprs re~o In "Zmd.A"'ke ..

men
_t.en in Nede~J.an1f
ieerd. DiU
gevers onaer d,e
.... .,ndingwer'k: ,ln
ondernemen,

Na a1JIO het land CJO(M'IlJTUJl\j1S

.,... =.m 1e.-t;;~~~~:fr.
.Rustenburg ~~
nen ia .... ntaking te I!,:~~~:-~tl,.,.".,'i).
Iwn .,.n inmcht' deden
F.ent ftrklaarde bij, ."lWO·
'dat hij -geen tlCh8llring in d~ ..t.~d'wiild8-.
...erken én ~ie"er teIntiI: -zijn ".. dérland mn duraan ..._I·.L __ .. · .. _

lenen-; Ouderling W,tf.manl'l!a,
wie h.lj .......en reiede in 'Ji'r1aa~_d
en dié TOOI' 9ChetIring, 1I'erd
gMUlt gerost ~ cbw dit Y'1\rit!a:-
ring, d.t indiS de 8ruode d~r Tr-aJl&.
nalse Kerie bet gilbl'llik _1~Dge::
Ji_ O-ngen bindend sou t' biJ
de openbare eerediemt,' hij { . Post-
ma) ".ttlb in sijn ra.pport Jl sijn
Kerk iD N~d soade mOlden in
de "eMnlétiRg, .tat er een 'f ander
leraar dier keR .on llijn die~" be-
_ur ZOtt hebben op die roe!f"'aarden
1_ YaIl Ru>rten'l:Mtta k worde,,:"
Wel i• .,........, noemde dR, Nt.ma dit.
een "on .. JMr&ChtifP!' TOontSling"; doelt
ouderling Walmarans bield •• de dat
""Ijn mededeli~ V8n het g!i!proken.e
onverYaJ.te ..... rheid 10'&8 .. ~~_~aren
alleen en' hij )oon geen get1¥gen ~
roepen om dit tcl bel'flStlÏgen.":

Hoe het ook zij. ~den ...erd ""n
"reemdelilig zo 1I'..hrillend lin Zuid-
Afrika ontn.agen, eli ., a1gem_ weJ-
kOlJl gr.heten alii ds, Postma.' In een
Op6Jlbr~ IKlbrijrnn DA de ~hellrillg
dklor Prof. -Hofm&yr aan ds, Po>t.ma
!(ericht komt dit zeer duidelik. ... n lIPt
ltoM ;-
"Het ,.jj mij "erguod u te beori.n.

Ileren"-..zoo """reef Prof. H--" .... "
het ""rste voor DUj nog altij4 b,olang-
rijkst.e gc:spnlk dat ik: met. \I, Iw>b ge-
voerd op 'dien *"eOO nw den ~ uwer
IIAJIlrom8t in de Kaa ""tod ra n de
Slm ollsb",," , . . . . Ik 6Chr00nwie niet
u le ..ork.ren, dat ar waren ~dIe met
kommer IJW komst in de Tr",M-._l te
It"mOPt zagen. daar sj ,,~n dat
de leden 0""..... kerk die nog al,tijd .. ei.
geren ~ O<ozangen mede I;e zingen,
•.oodr .. mj r.oude" te 1I'eten irop>en d.t
uwo kerk :alleen de p ... lmen 'gebnlikt
tot u,v kerlqz;enootsebap zouden trach-
ten ont te ~n en door u ~t Ir""~-
d,,· wodan worden opge.nom<¥l. Ik
heb Il ooit; I'Ondbors~ beledeIl. dat ik:
~elf, dllldlt, dat de Afg_'Jlludenen ia
Nederland in hu"" ... pogingeIII om de
Tl'anovMJo.che K ..rk "an dienst. te Bijn
Giet \'TIj waren van de beget:irte hun
mg"'" kerI<geooot.sdlla.p aildaAr uit te
breiden

"U, ... antwoord op dit een en .nder
11'.... mij hoo,1;st lbe'lTt'ldigend en yer_
blijdend, en nam mij dadeli~ geheel
en al III ...oor uW' persoon en het doet
uwer oVI,rkomst nItoar ZlIid-Afrika.
Gjj ......kla~t mJj ......n de K .....p""he
Kerk le yertromren, dat zij de waar-
heid in ,It""" formulieren n""'.gelegd
"'"n harte ·beliidt en wo pODdig bereid
is die te handhaven, en d ...~ gij et>
grolld v.. n dit Vertrouwen vrijmoedig-
beid .badt haar, ondanks bare geb...,.
keo, a·ls .....ne IlU&terlt:e..k te e\'kennen.
. . . . Een ~ von ingen~heid
met ~~~ Kerk kl'nmerkt tie beridbten.
die gij van uit de K .... en S.JtaI WUU'
Nooerland boot gezoaden. In den
omgang mt>t· I.,..raren en leden on_ O.
Kerk h..bt gij u geluldrig Il-Jd. VoI-
ge"S u ...p eigen.. belijdenis behooren W
""nunige dl'r dagen, die gij onde~ ons
h..bt mogell doorbrengen. <tot de
A<'boonste en .genoeIJelij;te ""0 Il..

leven .. Gij hebt mij ""M'...lr.erd he,
gebruik der Gezangen nimmer aJ&
"oldoende reden .,.u .fsclteiding"...,r
de 'eden 0_ a...nk ;te IIIIllen be-
..eho" ...oo, en ~ .mij ~temd,
dat, ware mRar de ~rln~e leer
door de Synode iÏn Hotlland Il""r
eid p:ro.andbaald, de G!lIl&D~n geene R
.... nleidllljl: tot .f.sehei(tihg voor Il en
de 1U\"en zouden ..ijn ~"ee8t. Gij Á.
bebt ook later berha.:JMeliilt: ..an an-
deren verldSlJl.rd, dAt gIj n~et bet ge-
bru ik der 0_ Ilj!&n al.. Ilboda.nig aI-
keurt en bet .lechb wenscllelil;k ""ht,
dat enkele Ge.-.aJlgell nit ollZel1 bundel
moel,ten "Worden venrijdem. Oorer-
eenkom .•tig dit uw IJjtgedruld ge1'O&-
lell, 'hebt gij dan ook Diet lIe mifttte
."·Rrigh..id g"m .... J..-t bij Il..e openbare
{"'ediking ill de K~d, te 8tallen-
00",,·11. NatAl en Me ... , ne""tIR de
P""lmen OOIt de GEorADgElntie laten
zingen. En 1I'Rt bo"en:a,1 in mijn oog
"' ..... de gaf &An \I"'''' "erzekering w ....
InTe herbaalde betuiginl1;. dat bet Il WM
opgedragen io .. 11"" ZOO1'oolm~ik
in '....l'1Itandhollding en ...e"",niging met
de KaapAclte Kerk te bandeien. . . .

''Wat hl't vel'1JlO<'den betrof, dat
uwe S,node aao de Tnn ....... lsche K ..rk
'bepft gedacht, met 'het verlang'," om
hur eigen .Kertgenoott!Chap , .. Id.... r
lI;t te hreiclen. gij ont.na.nmt mii dit
I!;eheel en al' CIOar mij de BOO on""r-
"'schte ab Terkwilt::loeod.. mededeeling
le dden" dat uwe .trnardiglRg naar de
Tran.""al "'BIl Y'OOI'g8"loeid oit een eu
bijd.lAf~nen oDt--.lden i~
om &Is Kerk mn ChJ'istus de ,..aak der
.®vangeIAwerkondigin!1; on<1cr de Hei-
denel] te OObartigen. Thn" poging
num.eftik V.1n een ower Kerlr~ren,
om eldPl'l! Oods Kooingrijk onder de
Heidenen oit, te 'broeiden W'Il8, n:utr uw
""rita ..1 ~nltt, en nu had, uwe Syno.
dol> jteOOrdffl!ld Mn d.. bijna ~erderl()()lZe
Kerk in TrIloM"".1 ,,",re hulp ...." te
bieden in de Terwachting dot haar a1zoo
pen Iljem:"ld'eJijkn weg tot de ".,Je
kaIferstammen Wil word"'l1 ~baand.
Ik nt ... ode op dit uw be1-ieM ee1l

nieuw ~nd 'tijdJierk ,,!>Or de :\1-
Res<'lll'idene Kerie in N~lertD ...d te
m"!;en >nwaohten, te in""r t,;.,n ilr nit
"De "Banl.Ïn" ont ""rde. dat er VllO

"ele knnten in I KMk gilten """r
dA Tnn ... _l, at.. "oor de .....k der
nitbr ..idinlr ....n Gods Ko"'pgrijk "...r-
d..n ibi;"{'n~m-ftcllt; fib tew~n.. be.
merkte, d!\t I""e two<> li dri", lsatste
preeken in Nederland jteh:ouden eli
.....d..rt 1l""'rlllrt "oorlll.mehjlr t~n d....J

hart ..liil<.. belatl,J!}ltel)ling in (le
bek""rinj!" der Heidenen hij u .. e K",k
op te ,.....k ... n "
,-"" gtontlen ,.",'keo. onmjdd~ na

b". optreden 1'8 n <is. PO!!I:mlloin Z"id-
..\ frika Niem,md ve ... achtt~ ""ben ..
rin!!,. P""" ecbtfJr is di; P""tma in de
T1'II.nn:t81 of 'FAn (te ""ndio~ hoor-
dl' m..n niet.... Om.te ...il der ltfIun-
..."" onttrok 'hi, ,,jcb aftn de )(erk aI-
d...... "loot hij ,,;iph ftAn hij ~ll;",eont ...
t'Te(ienen, en .. erd de "f!och"i....;njl: .01_
trol<ke.
ff~..ro"",,r eabt.er in """lo "nlgelld

hoof".tllk.

. K.
OberL • . • ,

~ K. Y. ~ W~a-J. P. ~
~ ~~.

P. H. 7.aiaJ'e....-G. K. J. Jr ..
field, O.lUt. -.

J.. .de G. l!IberIe.in-R. 8. Oo.briak.-
~,

10 )($I.

ISDllOnna ,an Cares
IItBIIP,Ceres.

._ 1"0880

.ZUID AFRIKA. en ENGELAND .
En "wer, de ,.erpcleriar

nl beperkcl sijo aUeeo tol ~eMIl
die 't recht bebben OYer het Toor-

te beUui-, o~
de geMgde wet.

C. A. HORNE,
V~itter .an de

Afdelinga Bud..
Cerea, 15 Aprill~7.

F. W. O. Bork&loh-.J. Rubenstein-
KJutpse afdeling, .•

J. T. ~u Pr~a ell J. P. (kr~.
hals en Du Toit.-;HuMDnadorp.

E. SCbmick.........J. R. Orch8rd-Bred.~
dorp,

.KONTRAKTEN.

____ -.l..-. _. _
VJlaT.OI[I[U TAll LoJfDBW • .u.a JU.APlT.t.», ALOO.A. B.u.J ..

OoST LOWDU.

-S.S. FORT SALISBURY, 29 April
S.S_ BEIRA, 12Mei.

VBRTllOI[J[U T.U' Lo.D •• Ir.u.ll N AT.t.L, DBL.t.GOA <BJ.... I .w BBIILA.•

S.S. BUCRANU, 11 April.
ZAL TAll K.u.MT4D V.llT.UX1Uf OP ~B TB17JIll.lII •

es.s. FORT SALISBURY, omstreeks 1"0 Juie.
-SOS. BULUWAYO~ OIDIIveeb 1 Jlllie.\
p..... ien hOteD ~ aupc111id lDei MD~*".

VERDWAALD
OKT RENT de lOde April.

twee· Wilboaie VUneD, pmerkt
liDkemor nukje TU achter lIÏlt

Tan de twee Da UIl "t
All_ bij wie -ii lDOgea .. 11-

komen, gelie'f'eo ËeQJUI te genD....

L, Bradtield--T. H..rrioon. - J.
Dordrecht.
P. Olivie!'---C. J.
te.bll'l; .

s..aym ..n-Rus-

11 XE!.

HYP6TH~KEN.
J. P. C. LooUi-N. G. Kerk, Victoria.

WO!It-Vil'torÏB West.
P. 1tbrook~M. J. Dersley-Albltn,.,
M.. DaTid. - J. Molntyre (ln Zoon-

Oost Griqualand.
J. H. Webber-Grahnmstad Bou.., Ve •.
.-AlbAny.
L I. Browu--D. T. R, Weblml'--AJ-
. bany. '

J. H. Rust-Malmel!bury EX6elJt.mrs
Kamer en Trust en Brand Assur.
Co.-Ma.lmesbtny I

C. L . .K.i1"8te1l-G. Nieu'II'Oodt-MAI-
mesbury.

A. J., W. G. van Ren<m-G. C. 'faD
8ch"lkwijk Fraserborg.

A. Z. Pieteraen-W. H. Dolle,. &11 Co.
-Ui~nhage, II

C.• J, VIlfI Niek~J. G, Bro_l-
KenhanJ:t,.

G, MelJ...-G. E. Praekelt-lhlmosbllry.
W, F. Destroo-A, J. Mar ..is-Lain~-

burg.

S. C, LOUW,
Roodeoo.chjee~,

DWbaDrille.

TE KO'OP
GEOKXULBEBD£ eD ~

okkuJeerde "Limoeo-, N aar1.j~ eD
ZUUrIlmOeD ~.
Mooie 8terb 'DOmeD. geokkuleerJ

op een ~ en gesoode
wortel,die apoedig .d. sulleo.

G. A. T. D. MERWE,
~L.pud

ClA·N . lllE " ST:OOM180TEN.
KUSTlNGS .

Van Glugow en Liverpool D.&&!' Zuid ~ B&'f8U,
KaUJ1Uua en lDdie, op geregelde ttjden Y8~encle.

C. L. Kirst.en - H. D, &sson-Mal-
lllClibltry.

W. M.anning--J. H .. C. R;. :Manus, 'f.
A., C. H., R. E. .Phillip", F. H.
acx-, ·A. J', ctiispplnl-Kaap;oe
afdeling.

S, E_ TheronL-W. M. "Bisset-l.aings.
Burg.

A~ S. JOlibert-Boedl'1 O. Wrigle,.-
Kaapse Ilfdeling.

A, P. Mlrais-W. P. J. R ...be--RoIJerlo.

YetttPokken van Liverpool naar«aapetad. MOMeI ... I. AlgeN
.... 1en Ooet Londen :-

S.S. CLAN CHATT.lN, lS,938.Too, Kapt. Muepeace, Yel'tnk tt
,AprillIK)7.

S.s. CLAN LESLIE, 3937 Ton, Kapt. SimpttOo,yertr.k 7 Hei 1907.
SoS. UMKUZI, 2,057 Toa, Kapt. ~eul~, vertrok 14Mei 1907.

r .·ART,rN'.
APIO~ -It STEEL

'''OOi. u••• 1PILLS.
11ft ,._ - ... "Z:;&!P I~u.- ...
lak" -_ _ GlIP.
...... _ IINk .
'...... ~ -.- .....__ ."-",,,~- ...........tt_,..,.. ..

..... l ...... .....

fIOIl.
ALGEMF.EN. Yef't~ken van LlYe~ naaI' Natal, DeIIillg08Baal, "f~a en

MauPitiu. :-
S. S. CLAN MACAULAY, 2,834 Too, 'K.pt. Goodwin, Tem-ok 30

April 1807. ~
S. S. CLA.N SUTHERLAND, 2,820 Ton, Kapt. Cowie, ,.ertrok 11

Mei l1K)7. ~ _

M. I. P,(nlder-P. J. Keller-Olldts-
hoorn.

W. Rehbo<-k -,'!tandaard Bani< vOOl

Znid AfrIka, .Dept.-Molteno.
j\ KTr~ 16, '800

,\.. J .• W. G. ".'11 Rt>npJ)·--KoklllJaal
Goev..rnem.nt-Fra.",rliurg.

"ONTRAKT~.
B'. 1:Iorwlt ... - I':. C, K"bftIlO"'ltJ'r-

Paarl
A. C. SnllUI . - T. ,]. &thoomh<-e-

Sreyn8bllrg.
M. A. Bergh - J. R W. Cald .. aU-

K&Il~ afdeling.
S. S. F&u1It:rrer-M. P'. Marai_KAap·

se afdeling.
Y. lIerbst-~". J. CletUPIl -Paarl

"_II .........
u.tMU." ~'

IUIIUI fill • .YUUR'·
Zal van Kaap.tad vef'trekken naa.. Moaael Baal, Aigoa Ba.1 IN U

en Goat Londen. ~=' ~Ho:r:::tl~ ,
S.S. CLAN MACNIEL, 3,939 Toc, Kapt. Oli"er, nl naar aBomh-A.fiica-Guide" eD "Jlail..

Dol'eIIgéDOemdeH&1'8Ils nrtrekken de 22.te Mei 1007. Eddie""t~iedere1:-ritenIMd.Irma ...... _ aBe .áWeh.
P.8.-AI dese Stoomboten.l~ (indiell mogelik), bUmea te we)b tot JlÏt~ harer':

'Loaden eo Natal, loNeo hUD lading &&Il áe La.:Unpplaata, ~ .met Nededaod bD JeideD. Au
Lichter~ Tel'IDeden wordeD. ". orrapn 0lIl ~~

Ken~ wordt. 18P"en da, alle Vordenngen (ID duplikaat} ~ tU ID o&riee?OOr Ked.. ~ ..
" ClaD LiDe" Stoom}JC)te.o,de meiken eb het aantal riOIdeU toe
&onende, eD ,,_- .. I~ TAll DJI Va.ACB'1'BR'.VU, 1..::-'_'-

""5~ .. - ALG. ·NED.DAGEN n.naf Datum Tall Vertrek 'TU de 8tuoaabMt iDPr.Oaden
IDOeteo WOrdeD, r;ulleade aDden niet iD bebandem. werdeD pa_eL

yleIId • TOW _~m.edeD 'faD Vracht. tet

.aAMa SURIIHT·.& k........ .
. OI•• _lrll~ ....... n.

~ Tew ~~,ai t.t tIHp,_][_ Ai......

.Ita Ntr.:I.

.&XPORTBLA.D
P--lf2,

~
,HoUaIld.

Dm............. _,
lu deludi deuu.n " Co.

'DnIlQ.

da
ba
00
....e
ha
......



D E AJl'DE

(v boord~ er),

TIN

:Iog 86ll ere Over- .
winning

• "OU tA
/Door il t)

J k~ lo-er
lit hq mr-t anr u-ht. na
h ,d .!.>hll ...t~'rd e-n (at hJ Y.JJ'
... II o ru <nmo n r c- we r k ...n, dl

"\"r~~I!pt'n tr&'I n!I{!t'n

I Iti !. Tl dr-pu t.u lf' t e- h..:-nOPm6\n om rt

(Voor reobter Maasdl>rp).

SL PSON EN MARWJ0K ~S
SWINT

oofdrechter).
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Illdiea het oadel'-:P aan onuelf
ter beilliYi.llg; werd on-"""I.tetl, .011-
deu Wd, zeide sprekar, tot ~00Il .an-
Mt'8 Ioank!UlII.....Iru:nn<m !k:~en, dan., 'fen wij
dM additioneI. _tiP'f1J1g nWt. alleen aan <.l'e redaktie. vlm
het m.-t gewenste, ~ ook het m_t " ..-u A~rdaa. ..
noodsakelike is. BIJ bet ~ stan~ 'daar velen onmr 1__ , ~d •
brengen van zodanige wetgenJIg mOO-'- met bet artikel van 't "A\g~~u Ha~.
tntwee n.cbtingE'fl ver,!,ed&n "orden delsbla4," nu 7' .UJri}, 'It'lIArop dit
In de eerste plaat6, en.Jg.e vorm v"n schriJnm betrekk:illl5 heeft, ne.ea
p;oevern ... n"'I1~5 korutriile. welkt> %0 lIC)U het 10 hoofdsaak ~er. ala 'f'OIgt:-
'mmJen word ..u oPb...,~t, da-t de sui- ~:RSTE -yn..'1BTER B(1mA.
n,rb"ld vau een kantoor daanloor ~e-. . ,,,
coTtlfl('~rd wordt. er ten tweed", een .. Oil"" Jongste broeder. ~I. ~O rer-
vurordeullIg, .. narbij YN'(I.Ist •worot lV<'lkotDdede Engel!le promlé

' generaal
hm, houden 'mn ,.,k.,roeld af deposlt.a Louis Botbá. eerste m1018ter 'faJl Tran s-
om alJe plaahf.hke l:loSten te dokken valli.
Het ....,,,*,, ltOlI "nmog,'),k ultvO<':rbaar "GlorIa V,et." «:» ~ oTerwollnene."
...jn , tenzij teg"n "n"rme kosten .n eer' Y'- schreveu ..rIJ boven Botha s
bet t weede 7= hot b<>wn'lcl ,.a n ,...... ~1Je.u1ll 111ons bInd Villi heden.
d"rk"n~bNd [;..h.",1 Vl'rnJet.ijl;cn De "ll:n de ov('.rwlllnaar eer !" _.den
bcoItulllI,I,. K'Ij!.',I... v,.rJ.ekerlIIgs-wt't- w'J ~llUnell plaatsen bov"l1 de beeld~
..re .. ng IV"". "H~ell- 81'rl.'ke1'. N'T1..wwd<" urs van CIUllpbell Bauuet'man, want hiJ,
bn.'L' orn op te boU""". ten".]l de de moedijl;.... lIIAII Villi g~t kllrakter-;--
Au.traJ'_' w ..Lt"n. waarop de Ka"p'" die, toen hl) hoofd der hber.aI& oppoat-
...edercru geb,,,,,,,'rd 'Ijll, een verbete- t ie WIL'. rondUIt u the n:'~tbod" of bur-
n 1I1!: ZI}l1 vnn do En~"lse. sodat- we- ""rum," de barbaars.: wt)Z'ft. -:IUU'OP de
.... " g',..d", (oo.denog hebbó-n, w:uJrop Enl1elsen de oorlog ln Z--.Urllta _r-
WP voor"l "tet te hallstig ,"o"ten den. he;)ft )t1lbl'lLndmerkt---beeft. het
voort bou w"'" liber .. le begÏlfsel tot onsterfelike roem,

~pr .. k .... sprak I1fkeurpud over I.,. zelf fegering geg'I"'''" aan de T!:rulJl"..l
"" nsv.......,karlog ,'o[gens h"'" scbattllll("- .. 0 uog dit jaar zal de Oranjestaat
.-,\'pom welke (wIUHld"lllk behoorde bet ook ontvRllgen
,;fgf"Sch~h .<' wor-den. Ook belwo,,!t· G.,.,n NP<lerlnnder. die dit ltuotl.-te niet
pr een w"ljI:"V111~ te boot ...rn t..gPII de t.ot vreub"" 'S.
pr-nktijk ...un mbat, ..!smoo" tegell on- (\dk de overwinnaar ..erl
d.. r er-r-s•.hlll""d,,, lwl",.mIO""'" bek e nd" Het 18 volstr ..k:te pitcht dit tt! erVen-
10.t .. lllnll:"l1, doch "Jl"" werkend .. vul- uen. We'k et'll zed(,ltke moed beb~n
z..n, ol" lij IL"" van \' er band llelo>jl;~Ulg~cito liberale p...tij en hun, ml?ll<~r n~~
~1""''".happlJ<.n, ~!.....k ..r be"prak om dit werk der p',clnb.tIA ID Zmd.
dnllrop <I" K8<tp-S<> w",t. en d<> nodlj!.e Afnk .. door te 7A>tteO. Ik 00.'>dagbl~d-
Ja''''lI aan t o brengen v'lTI\Ddenngeo artikelen en uri"",," van Ton es en JID-
"" t,..h311d"ld", voorts de oo,;rh ..l'TUin.. goo" g""'7.en ,-",leden mber. .ner
d~r ver, ...kero!...u ,>[1 dl> k .. (",t te vllO schrijver. als st-ott.,..d'en VIlli toorn.
bol e1t~lIlg En ct._,. "Saturdny lWvie~" blijkt Ter·

.\ III h«t ""ude van "Jil bolgel}, ":\iJJ' d"ove .... onneneh de bu.it"
"NI '11<,1'" vu n dank aall zo i. bet op!iChrlft van rijn boofd-

artikel III 't lau.tste nummer.
Gelukkig dut de Iiberale meerderbeid

In F)ng..wnd groter is da.n di" in Neder-
IUlld en dad. uUes zich in Zuid-Afrika
"oHSQltderen kan eer weer nieDwe <JMgn..
berlaws, Miln"n en mijnmagnitorM ... n
hpt IDtri~en ga ..n.

d., g.,,,,,,n. P~ll ev..n.....ns gelukki!t, dat er <>p bet
van rI,v.... Oj!.",nbllk eell Koloniale Konferentie in

L.nden bijoon 1'<, waaraan ~ eente mi-
nlsv-rs cu voonuul,mfrt.e maDneD VUD al
d<. Brit.se kolom ... !leeJ nemen.

Want door b..tg"",,u danr be.'!pl'Oken en
o"""""l(en .utI .. orden ml blijken, knob-
tllzer rhUI OOit. dat de poging ",an Cham-
".,rhlll ..n M.iln..r om door een oorlog-
h"" ollrecbtvaard~ ook-<ioor .,.,n over-
.,omng _ hoe verpu.tte1"Pnd ook - h"t
Hon.""d. ras aan Engeland te,onderwer·
pen .col.trpkt onm<>Kelik ....as

Het _nrom 11.11hlijk ..".
Dit I. omdat men 'p""'lt met woor-

d..n "I men m'er een Brit. "Erop",,,"
;.p",ek.t. lt»n llllp<'rium onderstelt een
opp<'rmaoht.ig I(ebit'<ler. ,...en. wil wet ja

"' ..lie del8t van het rijk
Eu op d.. konferentie 7AI mlln mn,ar

te lui.wren heb""n na .. r d.. "oud.te
h...-Jer" 811' Wilfr"} Laurier (wiens moe-
.lert8A] Fnms " ~lilk AfrikR'u,s - Rcl-
llilldll die \'Itn BotI ... i.~)die ftls prelllier
"'SJI amail ...........d1Udelik ml ....n«men
"at C"nad .. 10 "It.".. be""lve io n!IAm,
.-en oJll'fhllllkel>ke .~ ...t I~

Toen hij toestand dut Cntlnd.."" aTOn-
tIlTIers - te!!"n viermaal grot ..r ""Idij
dail li., Eli gel se .01d1a.ten-mOO.e deden
.t"n du onderw"'j)ln!l der 40.000 Boeren.
v"rkLuLrtfe 11IJ lIitdrukkehk. dat hij ,lit
west.ond Olmla,t dl? ... oorl<X! ,.ijn goed-
k<mnn!t hnn. D.t mO<'ht dprhAlv" 1',,1-
,tr"kt nwt be ...iyAl-n dnt Oanada Enge-
13nd ,.on ,tellnen in ..1100oorlog. di" het
~.. ltefde te ,'oerpn

T()('n ik dit de6tJ),l~ Ift_, dacht Ik J&
"I, d'.. Tnm.v,u,1 ""0 vloot IJad i1!"hlUl.
welk" Oanada hJUll kunn ..n """...delen,
wn d,.. oorlog d<x>r "IT WiTfr,d waar-
""hijnIlk nt"t J!:,_)~,,"rd zijn.
Doch hot "" nfZe1Hlald.. i. vold""nde

om te ""wiJzen, ruit er ~n BnUt "Ia-
pp-rium," J!oon Hnt.~ II Empire ti hf:.~taat
In d.. !!",,"o"e .1lI mn het ...OOI'd. !leD
kp"erriJk ...... Iks d..IM Mn een oorlog
mO!!l'n me<Je,.loon of niet, nal\r willekear

_!ks dellen met bijdrl~m bilt
,i" k""Le" d..r ,-..rd..diJ!;lIlfZ van It"t rijk
en JZf'(-"n IUln~ngeslot<Jon H Wil"")," am
Rhein" dal\J'V'O()rvunnen bij oorlog. is
ge.. " ke'YRrrijk. muar een :leer los vpr-
bond VRn onRfhankplik~ rijk-Pn.

Zeker, "",n '.R<!T be1an~wpkk .. ndp, .... n
mooie l'l'O('fn..minfZ i. "..t. <'<'Il .oort
van .... nh~ld tu,...,n r.jkell In alle 001'-

d..n dor "'(>1',,1<1te vorm ..".
M..n noe>mp tllP eellbp~d slecht .. nlp.t

~'n il l''Jnptre'' wallt dit lR ,.oe
nwt'

Hl't nog st ....ds uit". - aristrokr.tiese
1<on;;e.rvllti""... kOllllllZ"IJkGroot-Br,U ...n-
nie mpt 7.IJn ",f ..hk hUI< d..r -lords ..n
"jJn fZnllldelg ..ndom. sl""bts ID ..... lI1ijl;"
h.lnd .. n ,hilt "ich ....n bil elUge ",pn-
blt .. k ..n blJ't nlt,,"'lk>lllokr.'tt....., .~tL.trl.l
lie ..n NI ...u •• Z.""mnd . bij CanAda.
dat m ...'" met d", Ve ... ni!t,1e St"lRn ~
m .... n heeft door ~hjJt:e belangen dan
met '&nfZe'"nd. biJ 7.lIId-Afrtka,
,Int "",nmani tot dl' \' ..... nlll:de Staben
van Zmd- 'f...ka ontwlkk .. ld. mmstf'ns
"v ..n onn.flmnkelik nl. QlIlad" .",1 Wf$-

J."I
Doze ""publlokton te ... m"" 1'ormlln

J!wn Rnl.o: k:~1".tPTTljkl ;.!.P'f'n It P.mPlff'."
D" lIfwnd ..rh!«. d..len r"!Z"r<'n

"",I ven
ZUld.Afnk., 1Rlf had 7""'''' ,.,,,1 kunn ..n

opln ... " "I d,' """waren. welk" volgden
np de on l.-d<>1<:kI II I!: rJI'r goudm.}neo.

F:.-olntJf\ hnod nlles terecht {I."lb... ('ht.
!tee" wretle oorl"g. d'oor l'!ngebnd )te-
v<><>rrl. w.l' d.I".-w.- nodig

D,e oorlog .-nll driedm~d millioen
gulden .. voor Enl!<,IIlnd """ ..ol.tr..l<t
v ..rh ... ~P".-t Het oogstt .. IU'ha.nde
en bn.at.

Nu poop:t 't "d"lmoooijl; "" hoop1',,1 te
h"I"",II1I1"'" .. at h<>t verloor Het ~
voor d.. te<'komst tf' rorgen <Ioor w&r"
ItberahlRit. door vrijhe.d ell vertrouweo

En dit Vt'rtrou ...pn zal ' .ker niet be-
,chnamd ...orde", O"n< 1 Botha en
d"" mrtnlU"·n fOoll\-ro.u ...pn V'lHI TransvnAl
pn Onln)""taJlt ,mill''' ~ zich ""If.
Tt>fZ"rende. lnyaJe hllld·Afr,kanen z",-h
tolll'n Pil cl<' vl_ V<'11 Oroot-Bntllnll,ë
al .. de 'Viag der v..rbonden Vrije 8tnten
......n

Indien g,,,,n Milners CI.,..,berl:uns.
<Rho,'.....""n .'n mlJlI.ma~aten h"t ..oor-
I~r~t wfl'P..1" 111 ha.nden 'Verkrijgen, Wo'&t
hnld _ -'fnkh. een lICoonetoekomst ~
moet

Dit '" IR dank"n aan de ~ ..pr_1 .... n
h"t hb<ol'tll .. b<oI!llls ..1 _n d.. 1Ier-
IpVlul!: .... 0 't ed8l" EngelAnd, hoofd van
,I" vrll" ,'oll«>tn dPT .. "r<>ld, rt,t WIJ '· ... n
en i1en,,·boon

_:-
Bet. rrtudi~fonda ?OQr Z.A. .tudenten

heeft &ijo VlIJeI&g over 1906 aao bet
taoo1dhMtuar der Ned. Z.A. Ver iDgtlZOn.
deo. D,L ... nlag bnngt meded"lin~"n
o.er de Afri"->se ll1udenten, du, ID Hol
laDd met beurRD ait dit Iwdiefonru.
IIlRderen.

Eu groot deel hunner 18 in 190. naar
lIull nderlalld teruggekeerd. ua buo
etBilieëo te hebben volbracbt
J. B. Gey V&DPitliu. l'romo ..eerde de

19oIte Mei. W. M. R. MaJhorhe <le 3d ..
Jali., eD C. J. Weilbaeh de 4de J.lie tot
_!noreD ill bet Romein. BoUwd. recbL
ADe drie lItudtlerden te leiden eu ZIJn Daar
taun 91.derland teruggekeerd, na le Londen
alii ad.okaat te alln toegelaten.

J ...... Vooren, die aan de l:IogeBCllool te
Delft r-;tDdeerd beeft. nrtrok in Oktober
ab! llIi)D-illgenieur Daar Z.A.

P .• w Drimmelen, die te Utrecht io de
tbeoIogie studeerde, deed in November
.tjo prol"'u80tól-e.xameD bl) de Ned. Be1'\'.
Kek hier te lande, vertrok ko,t daan'!,
...... z,ud.Afrika eo is nu predikant vaD
de Ned. Herv. Kerk te Zeorllst. distnkt
Marico.

DaD Brew.. die te Leidec .tudeerd e,
lDet de Leidae BeoTS vertrok ID J uuie .au
...... OIl4J' Londen, omdat bet bel",I_n VIlD

een HolillDlbe gnad hem le veel liJd zou
lrolIten.

J. A. Rom. wie het Herman Coster-
foaM eeD beu", ter ~blkki[lg had !!".
IIteId, Iw ... ob, de grootet" tijd "" het Jaar
U Loaden door. zodat bern de beur. werd
oomotoefl.

Tana ,tadmen DOg 10 Hollaud Oert
Prinaloo, van Vaa.lf.vier. 10 de reohten, die
iD Z.A. .>jn matrilt:olatie,rxalJleu bedt
..,daaD, mej. L A Goddefroy uu Middel
liarg, in de medicijnen ; en A A. t:;cbocb
iD de ~hlen. allen drie le Le.de)]

Tbeuull He.lrnutb bezoekt te CtTeebt het
Gymnuium en WooDt daar ten huize ....0
.. Quare, Gadat sijn ouders ID November
YePr naar de V flJ.taat w&nln terugl(elLeerd

H. D. J. Bod"o.telo te Leideo hoopt
biDoenkort iD bet !Wmem. Holl..nds reeh.
'" promoveren.

H. Fourie beeft td t;tre~ht ZIJD pro·
r;telltie. eksamen 10de Theolog.. afge

...L. H. Wagoer zet te Aw.te"lam Zijn
aedieJle stud.ën voort.

M. Uijt~mhoudt deokt weldra ZiJD tbeo-
loei- .tudJëu 'aau d~ Vfil" l'.".nHllI\
U AlJl1Iterdam te yolbr"ogeu
J. SnlJIIl&D,Jr. be_kt te ktlmp eD bet

,yIDOaRHllll eo wooot ten blllze v"u prof.
NoordtZIJ.

D. Wann.nbllrg- woont te Zwolle bij dB.
A. de llaaJI en volgt d...... de ""l"iItel:.l"8
vau bet !llmaaalUm. eD

H. J. Sleijo, van Ermelo, &8t te Ameter
dam met ijver ZIJD g"""".iuudlge stadl80
voort.
Natuurlik .Iaderen er hier te lande nog

_ Afnuander.. DeRO doen dit eobter
zooder eteuo 0&0 het .tuoi.Contis

Enkele afdtlln~6u der Ned 1.:. A. Vcr.
"anden bet fooJ. in het ut(elop8u Ja&r
toc e~n gezamenlik bedrag vaD £ó6-
Kracbtlge bulp verleeodeJl vele pn vate
,..-.o"eu. bet Alg. Ned. Verbond, bat
Hermoo- V""ter food. en de Leid8e otudeu·
un ..tdeliog der Ned. Z, A. Yereolgwg

O. K!.UIEBLINGB v....''"·p''.,
N.~.
H. J. DlOUs,; I
H. V.EBKOlJ!mBlf1N~' I
H.•J. ~ V',\N 'BJDD:B.
J. TE WINlCEL. . I' .

I

I

WORCE8~

(van - ~reqoa_-~) ,
-·1

Ilan,;eoom ....
~~I!!!!!!!!!!!!".!~

Q.W.~.
~Constantia Vruchtekwe-

kers Verenigmg.

Hoew,,1 we g''''"' park of ,poblieke
tnin hebben, toch .u!l.e<n ...e bIDDen.
kort. in dit. opzicht, er beter aan. toe
"iJl! dan ..eie ..nd6l'e do~jl. lmm ..
ontw st ..dsroad heeft goed~M;tig in-
~wll1igd, dt· of rIl8thaJl~eD' op het
pra,lbtige K,·rk1.trun te plaa~8en, midei'
'.(,orw ....rd ... da.t die banken voor Di...
mend ..1 kunn"n Yerkr'<'g"'" worden. Er
staat IIU reed. één hank; t<>rWiji ~
edel" h...,r. J. A. C. Gruff, L.W.a.
b"loofd heeft nog ro& te golvt'.n. Dit
,'oorbeeld •.Al ook .... t dqor anderen
,geVolg,J .o.-dell.

HET WED&lt.
Lang Illet ..... , bier zulk een' .... n·

houdende ell doordril\Pnd& :r<!§&D-nJ
nl« sedert l.I. Vnjdag bet ~a1 i. g&'..."""t. Oveml In d.. olPt;rek .ijD de
OOrl:ltoppen ID bet wit ,gewáad,_
h" .... r"'rt de nijpelldt' koude ODII .... -
."11, dnt ..-" ons III de ...Inter bërin-
deo 0.. rivieren BIl ....own :r.ijn-· vol
<1'11de Landerijen doonrookt.

NAAit A{:STRAm.
L.L Vrijdag iii de jonge heer Jor-

da.lII. ,"lOn VMI d...·heer .Jim .J,,",-an,
S..Ild I:hU.. p"r stoom boot Illlllr Anatra-
Iii! vertrokken, met bet doel goe&!
ondervinding. In de boerderij Ilb an-
u..nzills. op te doen. Hij "al ..mge
maanden aJUftar YE"r,toe-,.en eft, waar-
..chIJUlik via F.ngehmd '!!lUIr cijn .. ~
lund terugkeren. '

BEDA.NKT.
nr D S. vlln der M..rw." dIe eJUi!:il

t 1]<1 ~"l{odell zijn ambt ..u. burgemeesteT
' ..... rge-Iegd heeft. "chtte ZICh gedroo-
~n ook al. lid van d.. stAdsraad te
t:><,w.n k" Il. Oevol1(8l1 k zal er eerst·
daag .. ...,11 belW!elOing, en ...ellicbt. ~.
.... 11 verkle7.mg, van eel~ ander In ,.'ln
pl..k pbtlt.< vind!'n.

J).\~'\KFF.K8T.
Door d" kollekten 10 verbllDd met

het J-'urtikst, dankr.-" der Ned. Ger.
gpm<'t>nte I. de som van £449 lSs' Od.
blJ<>ellg..bTlll'bt.

~.-\A It BRED .\f'OORP
De h...,r .T. Langt'\ll~elt, RA., a!!lli.-

Lent oo<l .. r"I],_er 8BO de Jongen. Hoge
I"'.hool, gllat onS billUle{l kort verla-
teD, 7.ijlld(' hij 1<>1.hoofdonderwijller
[lBU d" ""hoot -I... BredJlll(!orp aang&-
.rt,.ld. W I' fehclt~en de heer IA~
""AAN ml't d.,.,..., promotie. di .. hij
WDnr<h" ", ho ..... (!1 't OIL" sp.jt, dat de
rlaat~like school voort.dllD zIJn ge-
..'.IBrd.<...."le dJen&-t,·o w.l lU08teJ. mIS-

\ ,.-:...d.'n \ flJd~ """rcl
m",,,,<I,JJI<so vcrg:l{j"nng
Vt.rt.nl~lnJ( gehouden.

".LJa>t lillJge nJ.ftUWC leden \\ nren
~ttk<Y.f.t"n, wt>-rd d,t, t,.oostund vau het
PIIlUl~,,"d spoor".tatlon bosprok.,n .
np (".,.u vru.a,)' "till J~ h~r ,ltl.Q Malan,
Zt-ll de n,)()r;.;'tt.e1' (do h~r lf Cloete,
L \\ \'), ,b.. <.It> Morlll~ de b"I,,r,,,,
b,,.d l"edaJlo om '£iet 5ta~lon .1I('S1.""
~0!-Á..jllkt te maken voor 't \'rtl( h~
Yerv-()ofjr ,"'on do COllti1a..n:ua a.f('~

\ oortt; w~rd ~('sproke:n O\'('>r dt~
.",.,.t1e ...1111 onbeboorhko hehalJ<I~lmg
\"1In rnon~-t~ W'Jlt op dl~ la..at."t~ehuu-
cl_.u 9f1J1lt~DloonsteJlin~ t-'Il 11l-"t wt-
brt"ld{on V-lW de 1Il1l0lC1p:Wlt..e-lt vuIL
WIJIlbt-rg 11\ (~ r)(·h-nll~ van Con t:lll-

Ua.De be«pr"klog '.111 rJ.e, pl .•,mopafl'
vltlcola kw~.m \'f'rvolgt'ns H.&._ll de orde,
vuoral mf\t 't [)()~op dt~ vra.ag. WL1..1ko
nm.'ltlt:lv,ulen IIlt'U dU.lld~~ tA~ ueru~n ()1n
de 'Llf'O.koo Ul.t de Const.antlJl. .an:'a te
trn,chtt'1l lut ta houdf~tI
0" hoor ekoot.. Ult'endt>, <.I&t d..

l:J~ktt:J 1.J('h 1,t-er "'nel WU 'n",r~prf'ld(~n.

w~(>on. .... ml!i> kilInaat. als re (""(a(llllaal op
't. K.1\up-.l(_\ ~chlen!ldand po.."tt f"lltt~
M~n Jwntl\. 7..eer I'Inrgvuld!~ te wt'rk
tt, !ZHRI\. n>orai 111 yp-rband m~t ll\(tq.!~
vTu('ht( ..mundtlli t'l1\ kISiJ(". d'l~~.II
@hh--r-; \\:ordC'1l tRru~ezond~n HIJ WilS

v;~D ~t'iVoeIPD, dul do rl~(Jonng d.
JIl"I ht m"".,t. bobbf'n om lilt.. !!Ullg<>-

t.a..."h., 'ill Ill~("rdstot)kken ~Il VTuchthol1l(>u.
\'oOr.11 IU uurpon f'n "tOd0H, tf'l ....,.

It. • UIIJI\III, ItMfITAIL

Tat BIZiPIdID

Verzekering en
Wetgeving.

Maan-dag a'l'ond w(.rd I II hot Rawen'"
lltaie. I(nrtRmarkt!flraat. te K.t.ap8tAd.
de ltide Y.1ttwg vao I",~ \.e.wk<>f\11¥"
lno;t.wut van ZlDd ,\Jnk,. gt'Opend
door <I.. b..- Job" ll11bb. voorz.itter
der v~Nnlt(llIg, lflet .."On N?'devoe-l'lug
over bof61L"lHUlnd ond..-rwerp

bpr ..ker ~on met te b..ctullken voor
de E't:'r hem bewP7...cn biJ :GIJn vp.rkw-
&IJlg al, p.. ,,,.den.t voor beot 1op<'lIde
JBAr, dat, naur hlJ hoopte, uV('ll suk-
_vol 7)JU ~IJU ab de voomfguande Já-
ren

HIJ had V'('rr.ekpnnp;t> Wt\tg,t\no¥, toOt
O1ldcr".r;J gekozen, OIDJ.ot d" ~h~l ..
verwkeflllg.,""wt'roid do a.anunrbt d._tAr-
op ,-oortdllT~nd geveo<tt.gd hield III

Bpreoker me-ende, dat, daar 7.uwcl III
dit land r;tb.. In a.ndt·~ lannf'T1 J:.oili!II Lg('
_tg(WW~ wordt voorbere,,1, dp7-"
~ijde t'an de beZLgheld JUNlr :!aud:.lf"ht
Tcrd;e,ndto, dun ~"Ike ht·t gewoonlik
~~ ~(.L het; OO~ op df" olU"'Bn~rIJ.k-
heHi V3.11 'hel onnf\rwf'rp. dat·hl ,"prt'
ker"~«'f'n WE'llllg ~ !Hopten J\.fd~a.len
.-..aar "U>!2:" MdeT>' oolallfZ"jk~ tak ..n.
Ioetr..Ifen<.l" d" w"q,;.·'-Uli!. •• plke ...",U·
TllDtlt'l aa1tgel~~nheJen l~r na.uw ra-
keu

t>~ ff"'J~rntH" of un,fLkatlt-'. b \' ,
"beerft ,~'n )l;n)C0 Inloed op lt.."" ...urontlf'l
we~t"V1t1g, want urt 1,;011tx·tp;kpnt"fl ."'·D
.wgem..n.. wet voor !leb....1 ZUid Hri'
ka, cliO op •n I1M-er hlwralH 1~'1. 7-"'J!1

~ho."111 ZIJII, dan Ik'Il pIJh'l'-o('bkt" W' t

.. a.ar~'lllJf\hk ,.au ZIJn lI.._·t rnVf't. lilt l

UIt ht"l t)()t!. ve-don'" wflnit·n. dat i'r

wrulll~ lwd .. u 7",lJn, du'" rIltrl biJ tit, ("I~n
(Jf a rt, tert-I tali ,an vl"rzt>'kof'rlll~ bt\l.\n~
heboon, t"n daar dIt nt~ t"'t'1I 7.....u..k vin
tlroot !lf'Wlcht t,t k ....nJ IS, kun1,.,"''' WH Hl

'het ~etl1f"t"ln op dew belan,\!f'o attl:\.nt

mak"'n
\"f'n-nhH.n" ):'\ d.\ar dtt k,,~tlt\ l'~li

be.t:~...hr1,!.~.. b \ , III "fOt u:'" ,It ,.\11 I.'

kom ..t~n ~1:l ....hnL!; \\~l.\rln Inkomt·'l
belast. \\ ord1:, JaL vol)!..,n" al~ ..m.(1."
b,llikhf>td hehoord.~ 'fll~f"f-,tt'Jld t"
:fIJn, y.,' .~arOin nlt.)(.>t t'pll 111111\ III et, \~

perktH I1Il(hJ('~II. dlt' \-('r ....t.lndtg: gf"-
n-oeg gf"\n-e1d, IS 7.1JIl lf'Vf'1I II' ,t-"r7A?k .. -

r('ln, tot ~·herD1i11g V.JeU h...n,
hem .1ItUl nkehk UJU, n)Qr h~t 1!~"'pAl'r-
de bt--Iu...t'"j1: opbren'llt>n, tN",)1 1.IJI1
mlndcT /,org;za.rUC huurnUlH da~r ..,\. 1
VT.jkOlllt (

.Als ~n ...lIl(l~re w~ltt I~t~ ~rh·f n,,.."'mdp
spreker dllo Zt!~p'l- I'n Llc!.>n t lp W ett.f'D,
waaro.f"P'r er 7;OVt'lt' III (it· ;-"tat1lut Hn~
ken \'oorkuO!t>-n, (lJlt cl," a.utontclttm
,.;olve op verS<·hMdeD.... punt.Pu III <lt'
.var r, ..kpn W~ \1i("1\S('!1 OIot, d&t rl<"
W3suruntlt' maAtscha.pPIJf>n worrlt~n vrlJ-
b~t£olu ,~a,u bpl.a"tlngpn dl~ andt.af'{'11
I_Wellz.e.t-T muct.. ...11 beta.-lt~l1. dQ< IJ W('
komen ~r t~n op. "at 7.IJ word ..n
.,a,an,gt\"\ft'lZ.(\'n 0111 "'pf'CJl1nl hela. ...'1. t,., WHT

!lell
Spr'('lk~ude over dA onl.ln~ .. III de

Kaap ... s!.ad rand aau d,· h8nrl ~..g",
?'en rna.J, \)et,reffend .... mUlllclP."\leo Vt,r-
,...ek£"rin~ ~l}1I aUs gebouwt>n bmnen (k
rtad, laflll'l d.. ..-~ van b:'InstllTj!:. 7'p"k
de 'hoer Robh ,int b.., !bn.IJk te V&r·

warbteo w~, d~"lt t....t"11 opl·nh.."\ar

tlch:"'ffi. d<lt 110\( ras )(e1ed.. u C""O

droev,~" onkund .. aan u., dal!: p;"I''I(d
had. hij ht~ J£'Juen "all ~~"l(lnt'" mUTlI-

cJp:t.le 7..Lk....". ,,'i'1! lnt!0wlkkt' nf' hralld-
asBuruut 141 d..-pan.om(,nt loon kUIlIlf'[\

" ...I:u-rpn Sp ....k"r p;.. IIJofJ.· ...... nl<,·1
niet, dat de brand \"...rzt,k(l'nng~ hf'lJldf'n
7dcb beho ..fd~1l OIlJ!<'TI.«I, t.. mak.ll.
want '1'0,,, ..III(;W1l ,r.. ,'Bd~ ~"i1
~rl1)()Uz.Hah.'"t. ZK'n t"'6U ler\ln~ '~an £.:tll
.. £:,0,(0) aan t{l ~a.11 mn O(Jo ~rslt'

Y\\l"h('1.t\1I t~ dekk.en
llfltN,ift"ude h(·1. uIlJt'r"e-rp YSn

r('lCht~t rt:.-e-k""'_'yt~r7~kf\r"n~-'""t~ ..lU~.
behu()ft m~n ~l("h nRuwl~1t1oo al te "ra-
~eo. 'Aa.al"Ofll dIt onJP1"W~n) ~~ert d,,,
\aAt~to paar JASr W~ z_e.f'T op Jf'! ,'(lOr
grond" getr ..d"11 H"t onderZOl'-k
n.'\Jlr ht"'t ~t uur van A Tnf'r1 kaan ......'
'Y"l,.p', ....k{'rll'~ lul n tOTPn f"tl dt~ d:lSTUp
~evohi!:df' (tT~.s.tl"''''('I ,~~tL!t"Vlnlo!-, lu~30bht"n
tI,,1, hooftlnn<l r".-'1' d .. r I!B"prpkl",n III

~,)r.L.ntlt"'-knn¥.l~1l UJtI)!:(\Jlt.l.\k't ~n (h-
be.lllllgo-tPlllllg vali bet publtpk lo\:&Ilnd.'
lt"h(lIl<!"11 Het" ordt erkend, <lat, hpl
l!.ellClmjf In de nieUW blndeD v.....1 beeft
l'\,Jg.{"dra~oo "fH ,lt' ht.,w.tn~telhll!! op
t.... wnk.kt"'n t C1" zonJt'T t wllft'1 hflill·n:t ..
er ttt-O we.rkl ..li.k ~0Ie'\ T81l ward.roll
"tOrt ~pn UPf ~root tf' t'uvelen van
1)(.""{1"rkenlk-- "'0 beto<.~h, r1n~n~1:' Wl"~

-riP le da.t het gesch.kt .... om d ...
pilbtek~ !l:eest ,,,,,n d.. uoor!zakeltk.hv,d
..all ondmJl<"k af tp 1~1,l<-1l Ret Id,,,,.
da." h .. t go(',nrtll'ml'llt ,!" h:.ndehog ..."
van tru ~, prf"'';;l~lI{t''-ll ,'n \·'(~P~;
~Ioonh'n na$;tU~tt dr.Hl)!"t ~r Vl·ftl
'bJ,) om C111j!.'C oura.t In _lA,,!, tI' ...11....

~n. I t lolJ~pruk.~r wuS 'fan nlêf\.lJ1g'. C~ W'e..
h.,t nrkTljgeD ener n ..uWO ""tj!;....lng.
ntct} In vnrv.OOkln~ zullt,tl ~f"'hr:.I(ht
wonl(,ll ti" wetten .... 0 ,f .. Y"renl..ld"
8t.a-tAoD wt fll..to\ I., D<'"",n

nl~tH{'{"'ll
J,;r w,,..d t-lowlI de r<-germj/; t,·

vr~p.ll nm t:"en \olled4J; verslag \'.Hl ue
a.anb\~ ..t)llll~U va.n d€' aJ~eva~rdl~dt'n
fl,uar d\~ OUt;teJ.ike ProVl)lf'lt1

""l JlO~ vl:rJcr~ hE:-fiprt'km.g ov,-"r
a.Udt"'I,' zaken I w(,rtL ~~lot,i\1I II l)e,9.e
\f"r~a.tl('rln~ I~ vall ~e\·~lf'll, dUit dt,
'Vf<;rkll(Jp \';10 "rw.bien eJ) ~oen.t"1J. t.E\
'POk.IUl ~ ....kweroekt, ru(~t. MndH'Ite.-nr
bt-ui, Ol.,t In d. npfm mArkt In kom-
f'<'t1~:o gebracb\ .al ....orden m.. hoe-
rou

PlOegen t Ploegen 1 C. P. SCHULTZ,
8ekreWiI.

Vu de Sucb de Vi11ien ., Co..
~ Kupilllld.

IS Kel 1107. '

WJjlen dr. Duncan
Hutcheon.

\Va.a.!' we In oen ,"orIg IHlllllnur

r....ru. mt'ldlDg ~~D van ",en "fIl-
...t I~O zwkt."" we.lke dr DUDcau ti Ilt-
• ht'On ter nede, luld geworpen, wr·
vullf'O "tl tans do droevf> pu('bt... 0111
IIlt,rio tt'! d",leu, dut .lT llut, ',lp.(){\,
{.hr~ktNlr van lu.nnbonw der Kl\al~
kolonU'. jon!'l'tletl<>n Dlnsd'4':()('bLend
L" I I -I.:> de e€'uW'lg" ru. .. t " lIlgegu.aJl.

IJ•• oy~rledpn" ".,..ft .I""bt .. oon kort
7.l<'kb,,.d ~"hlld Op Di,,·d~. 7 tle...,r,
vf'lrrwhtte hj} d~ wE'rkr..'\&mh.f"dt'Jl op
1..IJn kantoor no~ a.l:-. ~f't..,.oonlik. lH:
~rop v"I!lende dav; .ebt ..r .. "rd tliJ
wt"4.!;t"'n!ol ln~~nchil.e PIJunJl 1\a.n zIJn bed
~t"k.J.III"'h~rol om ZP'S ,talZ,'n lalpr te

b..'"-IJk,," IUln n.pp"ndlclt'"
Or Duneflll Hnwhcon " ...rd In ISI2

,... b'J Petf'rh"ad (Scbotland) ~"borpn, "n
hMI dll dl' I""ftl)<l ~""1 f,i) J"r,," il<'-
r ... ,kt lu l80H \\ erd tU] IJI);.!;t).'«:hr(,ft>l1
.1.!", ...tudent 11\ "t:>tl-arL,,('nl\ aun hot.
Ih k \ etet'lOlLry Col1~d' tt' \ bN'

d.....n. d,lt h'J In 1871 verh ..t m"t het
diplolllu van 'I",t H'Il}tland 1:11I1(~b<}II"
(tt'T1O"lt. ...c.ha.p 1;'11 pen nin ht'l Konillklik
Kf)II('I.(~' ":11\ \ t>'(-"ar1:~1l \L., Nt..tld("'nt
olldt>r ....(,'h.\IUd-e hiJ l..1('h dt"rmatR. da.t
b.-m dt. .D,ck l:I<>urs" van 1:30 per
J.lo:lr YOOr :1 Jnrt-" \\f'ord t~pk(>ntl, 0l'
Vooïwlluni~ echtf:\r, dut, hiJ ~~urPlldf'
3 Jurvn 7,o1l ~ f'lrv .....'\JlJU LIJn als .lJ'.Rlstent
\"".,.111lt. ... prlll('lpa<tJ ,'Uil h~4 kolh~-2"f'

~a. bfo'lt koUe~ verla.t,·n ~n III ,,"pr
.. ,I ... U",n<l.. v"eol rts<>n IV< li lid 'i-'" betrl'k·
lnn~('tn \Vt"'rkznwln te Z.l.ln ~eW-f>.eet, nalD
hiJ op ~ Ma.art 1880 d ........ tr<·~llll" ufil<
van KolOOla1e Yt~I.rt-~ der Kw'l)t"4 ... fe'-

De beroemde " National G.na "

ORGJon,RPJ;:J,.

Ik verlléem. dnt prof. P. K d.. VII-
lit.". s li?:e1trsa.gd IR U~E-n J t Plllde f van
de"" maolId .... n o~_lIItvoenng te
WI}llbt--Tg te g.w"n 'Het Ulstrllmellt
III d" Ned. {;.:>r. kerk I~r '-" tlIllJu.gs

I...rnt(>.uwcl,geworden en het ..al wel
y.111I welhIlClend.t<· klllnk~1l lateD ho-
n'" walInoor unY"e musikus ~ijn ..in-
I(cr: uvel de klavieren Inat glijden.

~P],;CI.\l,E DlE~8TE~ .
D .. pIl>1<.4'" bldst.oOnoMl In de avond

worden grl<'<i bIJll;.... oond Ook In de
mor~.n om 7 nul' lot half·acb.t, wor-
d"n bldstond ..n !"Jhood.,,,, terwijl de
~moollt(>- ov ...r (toeTl ,,~k door oo:n'·
.1!I('kwn oy"r do .. ,,,I,,,,k()JJ1st ~I\ll
Cbristus ",d toBgOIiproltt\u wordeu

BoEDEL

Steek Draad en Standsard@.
en 15 voet.
Hoek ·Palen.

Hekken 9, 10, 12,
Oogjes Draad en

sWÉLLENDAltL Sohrill" OZD Xlluatra.tle- en Prl}:z.en.-(V- - Uaa..,-*,q

R.M:.ROSS 'I WEESKAMER.

g('~oo(o~ KOTt na. 7,]JO lrw--n()('nJl1lg, ab
,.{)dalll~J In ht\t J~r lRSl, dPt:..d cir
H "teh""," hier . '0'" ~prd,enst.('hk
~erk In hpt IIItrO(:'UHl vno plpurapllf"l1,

monla ond., ..r on7.JO \ n~orn,..bokkt:'-n
noor 1.,]n optr..oen ..n OOQr cl" t.oe·
pa'" ng ~\jnf'f voorl:x>hO<od'middt>lplI.
H,orkw"m hij. dat on"''' \Il!tora ,ndll<'
t r~\ I Il ~VM r wprd ~ ..bnw-.hrt. du t
h,.t bnd ..n de r"!!:,,nnj!. mln dlPnslRa
d1'W1JT(l(Jr wn,nr(Ieottrdpll. blef'k wt~l
kort dna-ron. (k)Pn hpl1l ri{'! ~~cUlla
(hUlk \:ln twL parlt:'limt"'f1t ""p.rei ~t-

brn..ht tn<'t cl ... ohpnkln!! v<tn .,cn b.-
drill! nw £100. ' ..r"'Jl de '''gor .••
htl;>..rt~1l htHIl rlunkbH..;\.rhf-l,l(\ toon~!(:'<ll
rk)Hr hi-m ~n ~oud(-n horlo~fl: en kpt-
tilll! ~n k!fOte gou(h~n ,,*kt\r 61l t'{ n
dubhe-l mlkro~kn(Jp tp "I('henKf\1l

1Il 190'.1 ,·,,,1 h",m dp ond"r,.-btUdlnl!:
t,)bt\urt, tp ,,·orrlen llf'k~en 11(::-'; ert~hd
vaa h ..t Konlnlcllk Koll,,!<e mil Ye<>-
ar"t-,"'n

Op I AU)tlI<tWl 190fi ..."rd til) bu·
Ilot'm.d tot .31lrnf\m~n·rJ d'fMt.f>oUI' VI\.n
landbou" d", Kanpkolonl'" voor "ent"
lwtrf'kklll!( hij op 1 JuI,e 1906. I",rn"'.
"<,,,t opnoemd ....erd
Dr H.. tc-h",," toonde .tR<od.< ....·11 ~oh'

,",f"rkkr~H_..ht . ln ctulllstlJ'\l4r was hij '...ljl1
ondl?rg ..",-b.1k""n steeds t..n vooroo..1d.
M,,",~ d"t.( mt hij r"",l~ d... ochten<l
tt, ~ Ulrr voor <ie lf"t"ise'nfl-u.r op '7.1Jll
I>."ntoor. dat hll ....,.._t t.. 10 nur In d...
11\-0,,11. :-r.otn~ nog ls.tpr. vprhet

H •.( ",'h'Jnt ,'Cht ..r. "lit ZlJn I:irNa<tIll
d ... lant ..t\' Jnrf'n uu't lllt"PT t~en .7.;oc!a-
HIJ! wprktm ~"'l.ond 'ta 1\ .. Pil hiJ clu~
l;!t.vrnllf'1l t-» wJs f'ftC"htofff'lr vnn tt' d,,\po-
:srt>" ort,·lrI pllnlol.,be ... f

Il,. b.>jl:rllft>n .. ""I plf\l\t .. vind"11 heden
mlIIi"",!; tI' ~ 15. op ...ellw t-iJd .het .tof·
r..-Ilk ()\'"p;r ........hnt 7,•..:tl .~nnl("n w~~f'tn~
tlH'r' IJlt de wonin2' mn de ovnrletl<'-flt-.
'1~'1(,,"<d,,1... " Ma.ltllllld 17... :uw .....1
'Il d~ Pr.,~bvt"rlJl,6.n,... Kt'rk., .... !tbit·
I.""t _n korlA.' IIt.)lOOieo<t gE'hon,len

___i

Gen. Botha en de
.Antwerpse vriendep.. ~ CO.,

KA.APSTAD.
ZON-EN·,

KOLONIAJLE
MonumentaleWer~en,

,...",;--
f

R. ·CANE en

--- ---- ----_._.

Ond..",teande b".-f .....rd nur unlei-
d,"fZ ...an dit <ll'tlk ...1 !l...ch",v~n -

Am.terdllm, 18 -\pnl. 1907.
\"'" de Redakt,.·,
M",t o'......,nder lred .. eilen lu.>tenonder-

~"k<'nden de beO'ch<ruwmgcn. getitel"
"V.n Dajl; tot nog." In lo"t ".'-'g. Han·
debbl..d" mn 17 """,r.

Onderg<rt;ekPIHI<1'n njn van oord .....1 dJtt
,"",,,d .. .n. eU~nd'.('die de oorl~ in iUld-
Mrik .. ook nLl n~ doet ~I ..n. er
vnn Nederlnnd",· ""jd., jl.'WlI d.. mln\fte
aanl"ldlOj!: k'U1 beAt,,,,n om to> ~reken
van oor voor Jo1njteland, veel mmder d ..t
.. dl' &lItwlkkeling .... n cl:<> yM'Onijl;de
Stta.lRlI _n ZUid-AfrikA. min.t",u' "ven
ooa.fhankelilt Ills OIl'n:Ha," door Neder-
l",nd ..", Ic,,"nw-arel,," bestempeld al8 een
..:leut. ihtt ....11 de ove,...onlle~,n in
tllt ...cltt ",..-teld, ons • h..t edel Eng&-
~And, bGOfd der vrije ""ken·d"" ...ereltl
do.-t _ en lieAlebbcn.'·

AI de feiten uit <le ""ba ndelike. oorlofc,
cl. """1rt' offers door Nedorillod BAli Z.-
.-\.frik ... 10 mannen .. 1. Coste .. en mnl'"
aod«reo i(eo""cht, tit> a1llW11n.'dIIidelike
n,LTSChu"""gp.n. """ "Irohts (... kele d,,-
jl:tl't1 gelOON' door presiden' St..,-n met
diept weemood uitpproken ... ij vragen
niet ""Ueen, ma..- ei..eo ~all Ned.,.,.IRnd,
w uiet afkmlrlllj!: dau u'n miuste Ollt-
heodJl~ _A ~l.

De indrllk "<x.d el t., g,-,",n, dlLt met
.dli.-U<:n van d.. t...~ rang YDllr elllt:
volk eell oonijdb:.,re toekomst mud-e !lijn
w~l go. is een mislrollntng '~'tn het
"" l"hl: bog.lnsel. dnb te ..you tijd;! MJ'n"'''W'''I&~die volken, wf!l!ke opeulik .....u

Stnnd Straal
BO.

UrpSTID.

CHAMBERLAIN'S HOESTOENEES-
MIDDEL

Df'ut absoluut Dieta, dat ae!.tweUk is,
en ~oor boest, koode. groep eD kl nk-
boost hooft bet zijn w....,r!il' niet O.-v-
..I verkrijgbaar.-(Adv.)
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