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DEEL 82-No. 7,937. KAAPSTAD,

PUBLIEKE VERKOPING "PERFECTION" OLIE VERWARM,.

F. LINDENBERG, Afslager.

VAl{

.....'

KAROO GROND,
In d. In.oh'.rtte
Loul ... ~
..,., v.n' Moo........ ".,..· •• lla, ••

.meabu., Ardenng

.....:•••
".xl"".

HtHa.1
.._lim
KOiten.

IN DE

LAINGSBnRG Afdeling.
Geen Rook

of
Reuk.

DE oOd,rgetehnd. w:lMea
aan de W oniQg_ 'fan de la-
teDE ondergetekende beeft last onivnngen van de Exekutrice van

~ Boedel van wijlen.J ACOBl:!>GERJI&IlDl:8 ESTEBHUYSE, 0111 op tet veilen en aan de hoogst-e bieder te verkopen

Op VRIJDAG, de 7de JUNIE 1907,
TE 10 UuR 'S MORGENS PRECIES,

-0-

ZIJ zullen
II

warm houden.

-.-
....ralk.......

Anarlk ......
.. White ROIl"
Paraftlll 0111.

-op-

laterdag, de 8ate Juoleé t907,
TB 10 uua T,M.,

-0-

Gemakktllk
ti vInoenn.

en wel aan de woning nil de heer G. van de Vente.r, "Cabidu," .nge-
Teer ander hall uur afstands un Constable Statie gelegen.

De onverdeelde helft ran de Boedel in de plaats

" DR lEK 0 PPEN," •••

'&)..i,
I

I

g-root in haar geheel 4,i24 morgen, 415 vierkante roeden, annex "Cabidu"
gele!!,en. De hoofdweg van Ceres Daar Zoutkloof en Laingsburg
doorkruist de plaat!! langs de Groote Rivier. De onrerdeelde helft nn
de plaats zal opgeveild worden volgens grond, brief, doch de verkoping
Uil onderhevig zijn aan de voorwaarden van een zekere overeenkomst,
geJateerd 6 September J 893, tussen wijlen de heer Est=rbnj-se en de
laeH F. J. van As aangegaan, waarin bepaald wud dat de Heer
Esurbuyse over niets meer dan een zeker beperkt stuk g-rond zou
disponeren, makende de wtg~strektheid ervan ongeveer l,74i morgelI
urt, De overeenkorast zowel als een Kaart zal op de verkoopdag
vertoond worden, doch ligt intussen ter inzage aan bet Kantoor van de
Afslager, Op de grond, ook bekend als" Kalkgat," beviaden zicb 3
fonteinen en ook de overblijfselen van een aanleg, terwijl de weide
",itmuntend geschikt is voor Vee.

Verversingen zullen worden verschaft,

- EN ALl.E SOORTEN -

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE HANDELAARS.

SPIEGEL GLAS,
SPIEGFLS (Effen of Geslepen),

GEKLEURD en " FANCY" GLAS

W oreester. 14 Mei 1907.
ONTWERl'El( EN PRIJSOPGAVEN VOORGELEGD.

FRED. WERDMULLER,
Elliie Trustee.DE EXEKUTEURS KAMER.

ZAL GtH<' UDU WOBDD TB

DE AAR, .
-op-

SCHRIJF OF KOM OM MONSTERS
_. M.umelbur,.,

Mei 1907.

lOUW .1 BE "llIElS, 'hlllan.
lisolnill lOad81.1I".d IIrtll81011811JlrtlUI, ru 11I.laau.

RICHARDS & BARLOW,DE ondergetekende, in zijn. hoedl1nighcid als 'I'rustee in bO'f~nge-
melde boedel, zal publiek doen verkopen te

~O~T..AG-U,
OpZATERDAG, 1 JUNIE 1907, te t 1 ure 's voormiddags

VASTGOED:
1. Het" lfOl...EN ERF," gelegen ten dorpe Montagu, "root 300

yit'rkal\io' roeden.
II. Zeker gedeeJtt van u DE DRIE BERVEN," groot 932 mor-

gen, 500 vierkante roeden,
Op het "MOLEN ERF ,. staat een net woonhuie, bevattende

9 rertrekkeu. Het is ste'figgebouwd naar de nieuwste smaak en is
onder ijzeren dak.

Er i~ook een SI al en Wagenhuis en een Watermolcn in goed
werkende orde, en de grOllj is beplant met een aantal uitgezochte
r rucht bornen.

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

HUISRAAD, enz.:
9 Stoelen, 5 Tafels, 2 Bedden, 1 Wastalel, 1 Klerenkast,

2 Stretchers, 1 Provisie Kast, 1 Water Vat, 1 Hang-Lamp, Breekgoed,
Keukenzereedschup, 1 Kruiwagen, 1 Bijl, 1 Zaag, 1 SchroeI,3 Graven,
I Stal york, 1 Pik, 3 Molen Stenen, 1 Schaal en Gewichten, 1 Grote
Balie, I Trolley, 1 Half Bushelmaat, ens., enz.

J. H. N. ROOS, Curator.
VAN ZIJL • HOFMEYR, Af.lager.

LANGESTRAAT 131 EN 133, PUBLIEKE VERKOPING
KAAPSTAD-

EIN VENDUTIE VAN

Belangrijke Kennisgeving.

MORRISON & CO.,
De Welbekende Lakenverkopers,

ZIdN WEER VRld.

VEE, PRODUIm, BIl.,

liTERalS, 8 Jilie till,
De bezigheid ii weder op touw gezet eu wordt nu gedrel'en ala: te, g.'egenh.ld v.n d.ope-

lik ning v.n d. N.G.K'" .Idaa,.
gewoon' .• ALSOOK:

ROBERT BROWN M0RRJSON en JOHN BICCARD, zijnde de enige I
Bestierders als voorheen. 26 nen, gelegen In De lar.

DAMES IN DE BINNENLANDSE DISTRIKTEN
ZWIen, wanneer zij gaan vergelijken, bevinden, dat onze reuze. Verderê informatie il Terkrij,-

grote verscheidenheid bur bij de ondergetekende.

N:mUWE SEIZOEN GOEDEREN T".'I Zina•• ""k .mutt WII'IIn.
ongeëvenaard ·is wat betreft waarde en prijs.

Monsters van alle " Dress" Stof/en gratis per post oersonden.
De verscheidenheid dit Seizoen iu " Dress" Stoffen is eenvoudig

verbijsterend.
Onze Keuze is wel waard gezien te worden.

Drultweetll, Nleuwlte Smaken, tegen 1/" 1/3, 1/6!, l/llt,
2/6,2/11 per yard.

V,'vlt .. nl, populaire schakeringen, 1/3, 1/6, l/ll! per yard.
Louis Velveteen. beste kwaliteit, 2/11 per yard.

Zwarte .. Dreis" StoHen, keurige verscheidenheid, 1/3, 1/6,
1/11, 2/11 per yard.

Duitse Voerchltz. li Kwaliteit, nieuwste patronen I ~1d.per yard.
Horrock .... 1. Calloo, 36 duim breed, 16/9 per stuk.
Fln .. ,'1 belte Linnen afglwerkte " Sheetlng." tegen de laagste

prijzen in de Stad.
Cre.dlGn'. Ca"e"" No. 2, :1, A.A., B.B., C.C., tegen groot·

handel prijzen. ,

UIT DE HAND TE KOOP
--TE--

SOMERSET WEST DORP.

Twaalf Erven met geriefelik Woonhuis en
Buiten Gebouwtje, gelegen bijkans op de Heuvel.
Prachtig uitzicht.

Het Woonhuis bestaat uit Drie Slsapkamers, Eetkamer,
Dispens, en i. naar deVoorkamer, Badkamer, Kernbuie en

nieuwste smaak.
\ly' ater is aang-clegd naar H uis,
Erven zijn geheel omheind met Draad.

Doe aanzoek bij eigenaar,

Wij bieden nu wonder volle waarde aan in Dames Tweed M&Dt.ela,
Kostuums, Kostuum Rokken, Bonten, Laken en Zijden M.antela
Meisjes en Kleine Meisjes Ma.ntels en Rokken, Ta.bberts, ens:
Nieuwe Golf .Ierseys, Winter Blousas.

OPGEMAAKTE HOEDEN, ENZ.
J. ~f. M. BASSON,

Oudtshoorn. Voor beste waarde en verscheidenheid in alle
opzichten:

'-OORWAARDEN BILLIK.

UIT DE HAND TE KOOP. IJORRISOI , CO., PIBI~Straat, n_II'.MIIb.I~K."":

£15" 15..oDE heroemde en welbekende plaats "G ROOT SOLOMONS-
FONTEIN," groot 3,18R morgen, gelegen in de afdeling Herbert,
geschikt voor Groot- en Kleinvee, met het daaropstaand woonhuis

, -net 6 vertrekken, ook drie Buitengebouwen, een van 5 vertrekken,
\'\.:11 twee 'fan 2 vertrekken elk. Heeft 4 tltandhoudende fonteinen
eh zaailand voor 4 mudden zaad, ook SO vruchtbomen, en ~
klipkralen. \" erdere biezonderheden te verkrijgen van de onder-
getáenden. of 'fan de beer O. C. MAREE, Exekuteur in de Boedels
'fan wijlen L. M. en M. M. MAREE.

T AN NIEKERK BROS"
Agenten voor Exekuteur,

Niekerks Hope, Hay.

PLAKPAPIER
LAAT.TI MODn,

I"ft WAAIDE gEWAARIOIID.

Verf, Olie en alle Schilderwaren
tegen laagste prijzen.

1.) ~!ei 19{)Y.

GUSTAF AIOEISOl,
Lang Stra4J,
-KAAPSTAD.

EEN UITSTAPJE NAAR EUROPA. . KOLONIAAL MAKELIJ, G01l:D AFGEWERltT. :

EEN Rcis~ezels('hap onder ~eleide zal op de Sste Julie per
"GOORK HA " van Kaap tad v~rtrekken, dat Engeland, Schot,
land, Frankrijk, Duitsland, België en Holland zal bezoeken.

TARIEVEN VANAF £135
(Ingesloten alle Onkosun vanar laapstad en Terug). .. :.

Schrijf om een 8pecioal programma, waarin volle biel:onder- Drlk,lrs·lutsc.a,,1I lal f'l saaa 4. "Illars • CL,
heden gegeven wordell, aan BEPE~.

BARNETT'S,~~~~ " DE GOEDE .HOOP, "
MaruttleliluJ BW

8u~pt1ea1eohta.6l- pel'Jau

TROS,. qOOK en ZOON,
TOERIST:EN A

ZUIVER ONDERLING.'EN ZUID-AFRIKAANS.------..----------~---------------
ALLE WINSTEN BEHOREN AAN OE POLISHOUDER

GEEN AANDE£LHOVOERS OM IN OE Wl~STEN·TE OJ::LEN.

..
Algemeen K.9rt Verslag van Vooruitgang:.

Door de Maatschappij gemaakt,· sedert de laatste Verdeling yan Winsten 'op dl 3lste Dec.

T I LlYMIIftI'I hUlt. la WIt1tlnv
.T I LiY..annIk v....... retnI
T_I JaadieDI.~
T I·......... Vonllrln .... bid ....... ..., dan
,1 1Fondi"

'AAa..,..
&1.471.122
n,"
114,000
111,410

LEVENSVERZEKERING D·EPARTEMENT.

Bonus Ja.ar, 1907.
BIJde LAATSTE Valuatie (1902) werd een surptua van over d. £'20,000 verklaard.

Oe AANSTAANDE VerdellnQ van Win8ten vindt plaats op de 3-l8te December 1907, en aUe
Polissen uitgereIkt Jledurende het lopende Jaar, zullen aanspraak hebDen op een

Bonus
~

van Een Jaar Y

DEPARTEMENT VOOR ONGELUK EN ZIEKTE ..
Omatreek. eGO Vord.1'Ing.n voo. Ongevallen en ZI.kt. waPeien doo' d. SClIU,r.HIIII.:~1

LEVIN. AMOCIATIEul~.I~ In 100.8.
~, t •

,n.POnd•• ziJn.nlg. voo ...... ld.ny.n Vord.rlngen voo, Ono.".n.n In d. Kaap, Koilotl'l"l~

18099
16146
16845
16468

Trein oDt.epoord-gebrok811 beeD
Oaceluk met drij'feD-bEn .. gebrObIl
Knie getroffeD door Crickel Bal

••• Bij het wakeD van IIt&ldak-genllen,
bezeerd

•.. Cricket. ape!en-Yenltnikte enk.el
••. Geechopt t4!geD ann door PMId
•.. Paard op hol geslagen_,une-se heap .. rue
.. ~Mpt door Paard-4pierm nneltt

Spieren van. been, verre kt bij het hardlopea
... •• Van lIte.igergen.llen,_.{nwendig bezeerd

.. Rijtuig ongeluk-lrneuzin.g ••:

... Bezeerd door het vallen nn hout en beseerd
been .

•. VemJlikte enkel hij het vangen van eea echup
Vinger door InetruQ:.ent gestokeo •••
Hand door rollen gepakt-vingen Yerpletterd
Motot" Rijwiel ongeluk-t-I-de dij
"Vinger ber.eerd door verroeste naald
Van pijpen gevallen--epiema ..-en-eltt
Van Ri1',riel gev&lLIID-gelmel18d
Katlléhleten met windroer-linker oog

P.P.D.
Het toerusten no oondelUl6r-rng nrbrand
OYer een Driewiel gevallen ...
Vaneen W~ ge-.aLlen, leteel &aD het knie
Rijwiel botaing~letael om hetOOlf' .
Het vutmaken van bonten-vel nil de nnp
Over spoorweg bedijking j!cvallen-tlChok
Het beslaan YIn purd-rug verrekt •..
Steen gevallen op teeo-nrplet1erd

... Kar lIitplaate olJll1lvalleo-verreldrillg

... Van paard gevallen-a1gemoeu ·1etM1

... Vu Rijwiel gevallen .• '
,.. Van purd geworpen-geJmewtde ....
·.. Steen op voet ge'f&llen '

•• ••• Op teen rua-pt door purd .,. .•• ••
.,. Van paard gcworpen-op de grond terecht gek-
.. Tegen Mot.or geY&llen-gebrolt.en rib •..
· Van paard geworpen-breuk van luer, noodlCltti.r .

Het verwijderen van timmerbout-viuger beseerd .
Tennia spelen-yemnikté eDkei ...

• Over .omheiniug epringen-nratnikte enkeJ
._. Gebeten door kat
... Van Rijwiel gev&lIeo-YI!l1ïtuilcte beu~
... Gevallen in een fonderin, pu~lmenallg
... Het mel 'foetbal-been

Diatn"1rt.Bereep.
•

~eg KOIldukteur ••. Parow
Prodákte IIaIldelaarJ, Kimberley.,.
Geneesaeer G~t.o~
Boer )(a1meabury ...

Ingeboekte Klerk
Veearta
Wink.e1ier
Eouwer
Kagiatra&t
)(acbini8t
IOerk
Brou.werij Beatierder

21771
17176
20694
16006
18460
20975
13898
17996

15M8
17778
14962
1!1966
lM76
21540
16791
21680

16li87 Rigger Kimberley
20690 lbgi8traat. . . Teomo
112129 AfIenriDgl Klerk Obtlllr....tory ...
23142 Landmeter Victoria Weet
18292 Klerk Ko.stad
16.206 "oklet' Grehamoto,. 0
lOM I Smid Cathcart
23297 Timmel"llWl ••• • 8I~ ...
17460 Aigemtllle lIaIlielaar ' ... Port EIizabetb
23863 Korporaal,I.M.R. .•. Elliot... ...
2·~CH Boer... ••. . Swellendam •••
28897 Hotel Bigenaar •.. Bargeradorp
150~9 IDgeoieur ••, OlareroODt
230M Trooper, C.K.P. c.tbcart
2ml Korpona!, C.H.R. ... Umtata
23661 Braadmeeater . Kimberley
18662 lOerk ••• • MouDt Frere
17712 Hotelbou.der •.. ••• Umtata
2211 0 )(oleD Bestierder ••• Molteno
i"2.ao Gu Fabriek Beltierder ... Port Elizabeth
i8II« Fitter .. )bleking
28804 Boer ...... .., Swellendam
18869 Metaelaar •.. .. Kimberley ...

_1~:..:7709..:..:..--,-=Arbei:..:..::.:..· der oost Loaden

,. Graham.town
... Oost LoDden .••
•. Boodeboecb ••. •.

Cot.berI( •.. .•
Boam_' JUDktie••

.. Midclelbnrg ... "
Kimberley
Kup-tad

Afalager
TudeDdokter
Molenaar
Prokureur ..•
Telegraaf Li_aD
Hagazijn_ter
Klerk
Zadelmaker ...

Voorbeelden van Vord.rlng.n
liCompeneatM .

BetaaLd.

------i -------------------------~--------------,------.--~,-. _.• '
21666 Dokter ... Ilazehm ••• .t 50 .'.
22849 Molen Eigell&&r Do. .•• 100
24364 Bank Klerk ." Scharlaken KOON .100 .
22880 Algemeoe Agent .... lLazelen 50. ,.,
22580 Ti!DDlermao ••. ln.p ...ande KOOTtII 10
22182 Fitter Do. M
21639 Bank BeAerder n.. ·1 1002SJ46 Chemi8t Do. .:. 60
112066 Drukker Do. ••• tto
22171 Timme.rtnaft ••. M.azelen 100
1.8761 do ScLarI.&ketf Koorts 50
1.1879 Amalgamat.or Ingewand.! )[oortJI 60
12866 Timmermao Do. 00
~ ~, "'1· & ~22378 M.ijnwerker .. ' Oe. 110
21464 Baugeerder De. 60
22720 Electricien .. , Do.". • 50
22913 Timmerbout Werltmu £'0. 50
22870 Tobe Molen Werkman De. 50.
23219 TimJDeI"llWl ... ... •••,Do ,.' 50--_ ...._---_--- -_._ .._-------- ----_._-,_. __ .-~----

Polis No. Beroep, Aard no Zi",

GIJ staat iedere dag bloot, dat u een ONGELUK kan overk.omen.
Waarom verkrijgt gij

NU
niet een

SOUTHER·N
",F..A.VOURITE"· FOLIS?

Proapekt~ en alle andere i:afonnatie kmmen' ftrltregeJl wor4eIll~1
op aanvrage ~ het Hoofdkantoor, de. Taklten, of Agentac.happen
geheeI·Zuid-.A.tnlta. .

HOOFDKANTOOR:,.



.)

D School
EEN GoeYWIIjImte ~r de AS

S.bool te Bodekleigat, ! uren
van MaIme.~, en 2 Ur8II. na
Darling. Salaria £60 per. jaar
met allee. Trij. Werk te beginnen
met het volgende lnJartaal. Doe
aanJIoek bij di ondergetekende.

N. A. BLANCKENBERG,
Rodekleipt, ,

P.K. Malme.bury.

ONDERW1JZERS of Onder-
wijzeressen voor. de. volge~de zes
Scholen in het dlst.rikt U Dlondale.
Werkzaamheden te beginnen na de
aanstaaude' J uuie v:lkBdltiedagen.

RONDEKOP A3.-Principaal
theer). Totaal i!&wis, £ 100 per l~' Gedateerd te

BRAAM RIVIER A3.-Pnn- 22ste Mei 1907.

:~l:~,i~~~~j~~~e). Totaals -C-H-OO-L-R~A-AO-W-E-T
! GROOTFONTEIN A3.-Prin- ,
~ipaal (01 Principale). T9wl
alaris, £ 100 per jaar.

DIEPKLOOF.A3.-Priccipa.a.I
(of Principale). Totaal wans,
tl00 per jaar.

ONGELEGEN A3.-Princi-
paal (of Principale). Totaal salaru.,
£90 per jaar. VERKIEZING VAN EEN LID

KRAKEEL RIVIER A3.- VAN SCHOOL RAAD VOOR
Assistent (of Ai!sistente). Tota.al HET SCHOOL DISTRIKT
.aI:lns, £90 per jaar. VAN SWELLENDAM.

Gecertificeenle . Onderwijzers
(_en) vereist en kennis van Hol-
lands zal een sterke aanbeveling
zijn. Logies kao verkregen wor-
den in elke plaats voor omstreeks
£30 per jaar.

Applikaties d. ondergetekende
te bereiken op iJ vóór de 81te
Junie 1907.
JACOBUS A. L. DE WAAL,

Sekretaris.

1todaklei~at,
15 Mei UOT.

BENODIGD
GECERTIFICEERDE Onder-

wijzQres voor Pri vate Boereschool,
Leeuwriet, werkzaamheden vanaf

, naastaand kwartaal, aalaria van £60
tot £65 per jaar en vrij logiés.
Applikaties met Getuigschriften ~
te zijn bij de endergetekende ,oor
of op de 12de JlIDie lW7.

FRANK LOUW,
Sekretaris.

School Raad Kantoor,
Calvinia, 16 Mei 1901.

HOOFD ONDERWIJZER
BENODIGD

voor de Sutherland A2 School.
SOLLICITATIES worden uit-

genodigd voor de bovl'ngemelde
hétrekking en zulleo mgewacht
worden door de ondergetekende tot
M&llDdag, 10 Junie 1907. . ..

Sollicitanten geheven kopieën
'an Certi1ikaten en Getuigschriften
in te sluiten, ouderdom en Kerkge-
nootschap te melden, en te ~.~ggen
Of z.ij gehu_w~ of .~Dgehuwd ZIJn, en
o ZIJ gewilhg ZIJO later dil kost-
inrichting op zich te nemen ...

Salaris £240 p.a. en 'nJe wo-
nine. Grondige kennis van Hol-
1an~8 ,ereist.

Werkzaamheden tebegiunen met
het Julie kwartaal.

B. RUDOLPH HATTINGH,
Voorzitter.

Sutherland,
2 Mei 1907.

BE:tfODIGD

School Raad Ka.otoor,
UnionJale,

8 Mei 1907.

Scbool Raad, Somerset Oost.

BENODIGD
ONDERWIJZER of ONDER-

.wIJZERES voor de P.B. School,
te Rietrivier. Salari. £60 per
jaar, indien ~ecertificeerd, .en
.£50 per jaar, lndien ongecertdi-
coord. Kenni. vao Holland~ en
Engels vereist; konni. van Mu-
siek eeD aanbeveling.

Twaalf Leerlingen zullen de
IC hool bijwonen en de ver~t ge-
vorderden zijn in Standaard II.

Applikatie., met getuigschrif-
ten, moeten geadresserd wordeD
aan de ondergetekeude vóór (If (lP
lG Juni. a.I.

J. C. VOSLOO,
Sek.retari •.

School R~ad Kantoor,
Somerset 008t,

21 Yei 1907.

GEVRAAGD
E.I!:N Gecertifiooorde Onderwij-

zerea voor een Private Boeren
School, om onderwije .t.e geve n aan
acht kinderen tot biJ Standaard
VII in het EngelIl en Holland8.
Maziek te ~eveu &an drie kioderen.
Handwerk een vereiste. SrJaris
£60 (zestig pond) per jaar (_muzi?k-
gelden ingesloten), ~n. VlIJ logl~a.
Beginnende oa de Iume vakantie.
Doe aanzoek bij de onder"ete.kellde.

A. J. WALTERS,
Rooi7.and,

P.K. Botersleegte,
Diat. CarDIll' , ••.

School Wet.

lI'el"den.:ge~ en
'be ;·V;ie., ..... ,. uni voonr~ dOM de nad pdp:

de beer Le Rous, t:IMI'OP keu",
het volgen&, aLt - on'-t~Jl De' ",ia-Iule reblliDpa ,_..
~ut.ie, yoor, dat 'aJ&-~b ~, ..,.nr' vd: Het lU!nOO N'"~
nomen .erd: "n.., "lIqp.deriDg, nr, Ili .. M. Wino..._ A2 tdMJioI, SIS
nOfllell hebbende van ·bet treurig lot "'- .
n.1I de heer N. Ferretra, lid'.,...· 'dece De ~ werd --I._ M:wiIlit~.1

<0 bet .&terYen \'lUl t.:oree S- W·...,.__. -kt mitll dMe hau -.- boeken, -, YOGI' eie ·.1. .InO.lleroen, -w- - , e.D BehildJ*D-u liCIJOl,en M t.U&-
~ik!, I!)'mpatbie, ell .~nemi;'lg ui!..'· ...- dieD

F.en ,brief 'V_ de IIoor &dibers .re nen fio' ..... ''''' MIl. ' de
. Ho.ttent()u '.Riyier ,lIChooI~boa ..., .erd De.~ lII'ér'd .geI-t .... .
gelezen, M de teléretllri& ""erf! geluj. t.e VledIoiIwlliolpaon.~'"
hem te I!Cbil~en. dat de raad; hem ~, dat de kindereD, die ~.112
£18 per jaar betalen uI voor het ge- een ~de, prija de.lIOhool. ~ .
.b111ik van rijn acboolkatner, en da" :o~~ =t!:~JlC)hoóilJlulb•. Of

. jd.n Dj:n belendend' !buis be.lJ"Onen De PIM!~ wwd pIaoat de heer
. ."O&tleerlin~en innemen bn t•• A. Gerieka de _ V1III 1&.4d.

";jten prIjs en de onderwijzeres .
voor :£36 "P.... , en indien !bij dit unbod reiIItro.tes nu ~ddelbUl!g
niet ... il aannemen UI. de nad een te betalen. . • ., .
aJu.6e !Klhool ·oou'l'81. De &e~i. wwd. gelaat de relnining

'Dt\. ouders van .kinderen In de ooren Van de :$&Ddt de ViJ.lien
JCMlChillll9Kraal a.rmesobool 'werden 00., 1IOOr £2 1:26. CIël'! '"I0OI' bet
ontslagen van bet beta'len "an sdhoof- __ een ondehrij1ere6 ..,oor
I!:ekt~ op voorwaarde dat ráj de on- de \'erloren Wrier echool, te betalen.
aerwijseres vrIj logiee bij de.1b.eer G. De rudi be&I.OOt bij de 't'OI8ftIIde --
van To.nder sullen verschaffen. gaaeri.ng "'-. miNi.,; u.n te .tellen voor
Op 'Voorstel De Vms-N. PelTei.-., de venc.billende armMChoien.

.. erd bet plAn va.n de beer L&l1}precbt Biet oprichten nn een A3 tlCnool 00
met betrekking tob' de vergroting -.0 u- Hott:<!ntm. BoiYier werd door de
(bet Witkop schoolgebouw voorw..a.rde- raad ~eurd. .
lik aangenomen, e~ ter verdere voort. op -&&nLe.eJing V1U1 de beer L W.
zetting ill hnoden VlI-n het dorp"l"l- Ferreira besloot do raad de onbetaAlde
stuur van de raad gelaJ ..sn. schoolgelden ill ..,.b&nd met de Schild-

M.ej. 'J. M. Campbell en de heer padbeen pr. pl. IICbool.yoor·het a"lo-
C.• 1. R. Strijd.om werden tijdelik door pen kwa'I'tIUIIvu de lijllt t~ schrappen.
tmt depertement ~oodg"kelJrd at, on- iDe heer RemeDe gaf bnni6 Mj de '1'01-
derwijseros en onderwijeer van Klip- gen'" ~ri.og te zullen TOOrsteIIeR,
fontein en Bu.ffelsfontein: priv ..te dat leden niet meer dan eenmaal anr
plu.a.ts ""holen respektiev ..lik. laetAIelfde ondeJ"\V-6rpmUon knn.nen spre-

Op voorstel St.>grnann-De Vries, ken, teiWj met verlof VAD de voo.r-
werd de ....kret&ri .. gcla.~ C'irlruláire
brief "II>n de versohitlende onderwij ...... 8
(sen) te zeggen: (1) dat indien .ij
verxuimen om -do kwart~ O">l1;n.ven
jler('geld "'n bijtijds naar het ~p"r-
tement te ,,-enden, zij dan !mt vprlies
daardoor veroorza.nJ.t. IInllen moeten
lijden; (2) dnt '''''j in 't vervolg de
sehoolgelden .." n d~ ver""'llillende kin-
deren moeten j·nvorderen en mét. de
...ereiste vorm, behoorlik ingevuld, aan
de sekretaris van do raad voor de vol-
jl~ndp datums in elk kwartaal, 1
MIl,"rt, 1 Junie, 1 &ptember eo r
D<'C<'n1 bar .
De sekrehui. 'W"rd ook. gelul. per

cirlrulaar" brief diá vel"l'lOhillende be-
st.ierders van private boerescholen er
op te wijzen, da t fiij verpliabt zijn cli<
bl:lIl'k kind ;n hun vanéhiIlende soho-
Ien op! te nemen dat de school wenst
bij t(> wonen.

De ""kr .. t<lris werd geinst rnoj.
(1"ll1pbe~l te Klip/oDtein te ",.a"",n
,.. aJlrom de oJ'llaaf voor het eerste
kwnrt .... 1 nog .nlet Ran lwt d('pAI'ta-
ment ilewl1d ..lI iK, "n haar er op te
",ij? ...n, dat, indien de goevernement;;
~laal( voor die S('hool daa.rom tenJ".
g",hQlldpn wordt, "ij dnn het verlies
?,UI mOl'teu lij(lt'n. De gewone vergadeJ'i.ng werd I!ftbllQ-

·Een veT'l'..oo.1r..Inm het dep"rtement d"n op de ade Mei, 1907. .
om de Nn:hoogte 5<"hoo.lte hP-srhou.....n 'l'''.genwoordig: De 'heer •.J. C. ',i.
al. (verandord v"n I :'I/ov..mber 1906, (voon.itter), els. H. p_ VlIJ) der Merwe,
"·..rd toejlest..'ln.Il, op· voorw3.a.rde dat dr. 1.. W. Steve,.., en de hl'ren Jonlltl,
'Iwt llcparter.1E'lIt d.. toel_ • .a.g voor die Kopper, Mil Lherbe, Van Zijl CD Bru.
"dJOol ."" di" datum bet",len MI. wer.

Op voor"tel De Yri_N. Ferreira" ))e notuleD van die vorip yersad ..
besloot lIle rand op een brief vn.n de ring werden gelezen, .g~td· ..o r.w.ff·R .. inet OlOhodl.ruad ontrangen ondertekeod.
te ollbn>orclen, dat de schoolrunck-wet Vrije lICbol.ieren..-Brief hi ... OIlI-
in. ,'<,rband met priva.te boorescholen trent werd v'&11 het onderwijll den"r.
zo b<,Jloort veranderd te worden, dat tement gelezen.
de h.?stierder Viln elke pri ......te boere- Boslot&n, dat de beren Jan? "n
ROhooI e<'n wa.a.rborg ... n de raad zal V lUl Zijl met de komrni.8flie van de
g."ven, dat, indien !hij ~iD ochool OJ>- McGregor.A.2 'llChooL ",I raadpl·4;Pn,
br .....kt of reden Dpge<>Jt ·dll.t ..ij opga- met betl"eklcing tot een Il;'t vall nil"
broken zal ....orden voor ~jj gein spek- eo ondersteunde r;cholieren, doo.1' heil
teNd i., hij dan aan de rand terug ml gezonden, YOOr d<, over ...eging en
betalen het salaris va.o ,.,jjn onderw'ij- goedkeuring van de rood.
z.pr door dE' r&ad betuld vn.naf de Additioflele Ii~n VOon vrije ~cho-
la.atsto> ilu'pektie, min de sohoolp:eklen li,,""o, om <le K.J.aa.s.voogdll Ri,·i"t .\:i
i(...Jurencie <lie t'ljd van zijn school ont- en de Hoopsrivier A3 ""hol<'n reseek-
vangen. tie .."lik bij te wonen, ·...ero.n .~'g ..

Th, .....,.<1 b.... loot \"Crder, dat «lie pri- kellrd.
vate boere~cholen, die ond(lrhevi~ fUl.n Besloten, dat df> som yan .ca 5,., '·D..... "m.
d;t voorst<,l, oj>!Zerkht worden, too~e- lájnde de helft der onkosten YIlD ee
.WII 7.lI11M word ..n. ombeining bij $ McGregor A3 !Klaaol

D" <ekretari. ,,-pr,1 l!eL...t de oud"r. ....n proltuteur Nel. r.a.I betaald wurdom.
,-all kinderen in 'Zandvlakte en E..n- BrIeven VBn het ond<lrw'ijs depart&-
drucbt scholen te ""brijven, ®t, ;ndil\n ment, betreffende "".hooibeurzen en <1."
z''; wp.igeren (llP.n kommis1<t;p te k.iezen, vnra.ndering van de naam ";t.,-a",:"
df' ra.n-e ~D ACIl kOlnlll.i .. ie voor ..Ik whool" werden gele~n.
der ""holen ui moeten u.an.stell"n, er Beslot('n, 'n4 de finan~iële staat
dat d"raaddUB aan d,,band j!eert<Io.t..." de Stocoell Oorm.escbool I(OI_n1---------------
zij li('v<,r ?.elf """ kommj .ie w.Il ...n ki.... zijnde, d ..t de .... "",boat door de read
","n. VlIona.f de !ste Jttlie zal overgen ,men

Op nanzO<'k von d.. h.,.,r Van d..r .. orden.
~nllij u> Rietfontein, hf..Loot d" ra.rI<I •.\ ..nbeyolE<n, dat een .'\lI sch 1li e.n
.ijn ,,<'hool ovt'r tp nron,," rnna.f 1 niet een private pl_t.s cllool, ind.ien
\of "i l'lOi. "ijn ol1d..r,';j,,('r ~oor ~ mogelik, te OO'ldmijn .....1 g....tjcbt \1'lr·

h"lft ',.11n bpt k1mrtanJ tp b"t,t!('n pn de.lI.
•C'hool!!eldpn te lawn I",talen roor de Ckle?.en Irorrecpondontie met lb.. t
helft '-un h..t k.....rt_1. onderwijs departement, betreff:en.d .. <l"

DI' l'lI.aJ besloot d .. kinderen van de ~rgsteld .. bogC!lOhool., nieuwe geb<m...
hp"r M. Fprr"irn te Y",ndrat'.ht tegen ...en. en ook 'brieven 1'a.n de :her"D
h.a.Ivp pnj. d.. ",honl to> Jaten hij'l'onp;n CoII'in pn Clifton, betreffonde kOl!ten..
"n ,lip '-".11 d.. lo •..,r }[ark. n.l. uij" S""loten. dat deze <Ioor de ho",.
sc-llOlipren. komnl.i ... io "uilen bebandeld .. oi'd .. n .

OP kindeTPn ....·n d" h""r .J. Knoet.... lf ..j. J~ICOba. du Toit, nssist9Dt on-
t" Koppie A Ik-Pn ,r"rden OOIt in die d .. rwlj,,er ... , MrOregor A2 ~ê'l:>al, werd
<;(·hool tOl'jll'I.ten I~I. vrijp I<Choli.. ren. dri .. """ ..oden rlof, 1V"lI''''18 ziek'oi,

FRn hripf v8.n .11' !,Mr Mllg:;!lpswn, f.oel;l"k"'fld, te indigen op :le 13Os:p.
<I .. rlUld tp kl'nnen j!' ..vencle, dat ,'0 JUllie, 1907.
\" rna.o:l t .. k"nnell ",p,-eode, elat UP Brief va... het onderwijs deperLe.
',..", '-Rn d..n Berg. Smjt.k'r •.al. clp meot. ,·el'ZOE'.kende dat de privn:'e
·;rm",,·honl aJda:1l' hij lu-t .. indl' ,'an plaat ..... hool Onder !'Jor.... alB ~on Al!
lit k ...nrtaaJ <rnat sluito>n, werd gele'Rn AChool .AI gel'&ngse,h.ikt. ..orden va "f
~n nil> b<-!<or..kin", h.>,loot dl' rn.ru:l d .. d~ ht..> .Ianua.rie 1907, geleun '~I.jllde,
onden~ij7Rrp" "ld3ar £.36 per iR.,r ...erd pr besloten, om te vCi'T.oekf"n,
"onT logi". te h..tnl ..n. dat do vnrn..nderiD& in het r., ..,.glICbïlc.

Een bri~f Van 'hl't <]€'!'lRrt"m ..nt rp ken yap de 6<'..hoolYOIg.ne .Ie 0'"""
,-"rdeT" o..~rtr"kkin" op de 1>... 01<. ,.rrd e<>l\.Stemming met bet d6!X'rteme,,~
i!plf01Rtl on ter bev;a.rinlZ' geplaft~t.t. ,AI gen'kend ....orden '!' .. nAl de I

R..t rapoort Vllon ihet dppartement April 1007. .
op d.. SC'hj.Jdpa.dbePn ""bool "'E'rd ··.. Ie- I':eo verwek Yall de kommi.sie vA'!
""n, ...n da"r .... ...,D n)e"' .... ""hool lI'''- cl." Bu ..h", ..nsriváer .1Jl school, 'foor bet
ooulI'd mOf>t,...ord..n. werel dl' sekret ...- bouwen '!'nn een nil'u .. e oehool op flPn
ris <r"lit.t, IUln d.. ·h....r .T. S..."nppo<'l m.,.,r ('enlT ..l" lig,;ing, en e"n .....nb.lj
te Kpurfo'lltf'in t... "'--hrijven, dat h·lj yoot' het kopeD van bet tep;e1\voord.ige
h.. t rinkpn 8C'hoolgehouw, di" op "ijn p;.. boft ... erden ,-erw~o 113&rde bott ..
T>1"a~t.... -taM. en nil aa·n el", r ..:uI bt>- kom miEsi e, om door bpn beh,,"d ..ld te
.hoort .. Mn dl' ',....r I. W. Ferreira. van \voropn.
Srhi.luJ'l"th""" mo..t oVf'rha.rwli!l;po. Baslaten, ,lat de superj'rtf!n:d.mt-

R.-t rnpport V'!ln de Willo'lnllnr .. ilTm.ê- ge.nerll.ru I"'a.n ondflrwip bericht ~l
.chool "'Prd jl;elezen "n daar mlrere I'(\- "'orden, dat.de raad de weige.rl!!g y...n
p;lratiR' Mn het ~u.... no<,.u:&lr'elill~11!et oodennJ!i .....,.~ent, om Vlnr
"ijn. "".Ioot 00 raad een ja.kbalsproef- onder<boud, eoz.. toeken ningen op ....t-
dl'Ola.rl met ""n doorn draad bovcnMn ,...lfde begiruoel als vroeger te {>etal_, "
rondom het ,,1'1 U. spannen met rinken roherp gevooit, en dringt ..r cp 'la!!
of hooten traliën nan 00 voorlmnt. Rei d"t beta.lin)l; toewske.nd ,..al .. orden. '
oitt"Oer.m lUel'Tl\n, te""",en m..t h..t ~:r werd. be!Jown. dat op de ",lg ..:._
hou_n n.n t.......bl1iten kantoren (\Il 00 vergader.iug de k·.. es;t,ie of ;',et ~,t.
andere rep.1t.,.ti"" RAn net nrtll"""hool rei.ken van prij:asn door onderwijM'"1
lI:ebou .. 'WflTden in blInd .. n ....an de ,,·h.lOl· Mn I;Cholieron iR ·hun klassé.n wc l<oIdilt
kommi!l8ie lI:'flI .. ten. i'!<, , ... .1 OO'env<>gon""oro..n. '

De sek.ret:\ritl ..-erd gelut op ""n hrw'
'rlI.n het d"pAI'tement re de g<>t>l'"rn'-
ment~ toc>laag _n mt"j. Thurtl'U, f\!~

lOl"", dl--.J< fan cIo...la,1ift kwal.__ oe dl_de _.kInI: faD al d1_. Jk:-r~rel5n,"-"mdioonFip.er...., dltt .In ~
~. JJsaln,,·nn.,.,.mensloel""'9~_lon.BeecluIm·'PIIl.- ,!i~- _mL-·- nl'''' •• n '--'r be""c'd' _n-", te.. _yd uj, d> .,..~., wq. mU.k di 'P1~ bo_, "JM. .. ~ ,..... u - nn~ ""lJ wd""

nntwoor..wn. d.,t het p:ebeurd is VooT

GEEF STELLIG FEBLIGTING do overname Tan dt. !<Choot, ..n ,l'Rt der I cr t' r.i.ch c.l'aannee nu niet kM ,nlate •.
in alle ,&falIe ran GalactiJhyd. enlo"''''. n ICes I. ft"l E..n br~f van het del' .... erd gel~ n,

en Lewer Kwale. ~~ meldende. dR.!; de honn, van df' h r
8ocIYm' JIIDt do.! "-ttf B3rn;ml 00 Eendr.acht ..,hool r.nJ aqre·

Ui nitslek_ ......1.."'_ ~ dl .. ~ik ~"..n.. ~ .. beoOi_dil' J. A'l numen word ..n, indien eT "nigo Yera.ndl!-
~a....lle~""aIl';"l!ï.~I.::"d!:!..de "":P ........ -;.. aDNWiBc oodlg. nl Ting. .....,..hogin!l: of "",""inde.rillg in nin

~
1I!ii!iWaordaoi'-aii!·I~aliilni1DoM1ail.t!·iJlf07S5!1t/ët~. E(MlipIJIe!i!' -ellllC!UëelEpI)!Ele!)·ee·ti:..·~oal.·ri. P:eDl.uk:t wordt.1.: D" Mla.d besloot w..n op 'I"OO-,t ...l le

ROlU<-J'PrNlim, om bij de vru;.g'l"teldc_.;;...;;.. ... ... ...,. __ scha,.1 te blij~en, 0,.1. .£126 p<>r j"ar. .

De .rna,d be4;Jot op aMlbl>.,.<il-in:z nn
de W.IIQwni('.... A2 ""hoollmm..:J~s~·:
(H <)m de vnl~'I1dt" k:rnd.>"",n ..I..
scl>oli ...... n toe te l...ten in d... .\2
t.> WiJlo"'Jll()re: Ja.matl.en Willis Clal'ni....
Maria "frret.s., Magdalen .. (llol~ke "n
GOOl¥e Big_ge.
(2) Dd de ~de kjnd~ren: de IIChool

1>11&11 "'1.LIlu,n br~en Mgen s5.
kind per maand, MJang "'. in ~ta'n"'lI:Md

zijn: Ga:vie ~ou"., H~ R",de-
"*'YN', M~xet Nortje @D l,dri.3n
JOJ(lre.... .

(iJ) Dat. ilr_keling;mde-rw:ji ... ,,.,~-~,.,
~1m9~dftn :znl~en beh~Ten

.t!l<~'-·

"

GE~URIG bukken b.~j 't W~k,. Afmat~nde S~miDg op'
Rug, Jrwelling" te 't'8e1 V.rmóeleola, Kouden eD R,Il~ aU., mlD

dikwijls oorsaak van Ni~kwa.al. of Urine Oogemakbn,
, RheUIII.tilJDtl en Neuralgia.

DOAN'S RUGPIJN NIEREN PILLEN.

mij in mijn
zullen worden

m••H8"'"- op de ge-
unie 1907.
in gcschri1te

VIlI_l'UU· natie kunnen

EENEY,
t.erende Beambte.

No. 35 VAS 1905,

ALS GEWIJZIGD DOOR
AK'lIE No.25 VA:\ 1906.

Overeenkomstig de bepalingee
VILlI Wet No. 35 van 1905, all!
gewijzigd door Akte No. 25 van
1906, e. naar aanleiding ,an Pro-
klamatie No. 245 van 17 Mei
1907, waarbij de Nominatie Tall

een Lid van de School Raad
van het School Distrikt Swellendam,
bepaald i.8 voor de Veertiende dag
,an Junie 1907, maak ik miu
deze bekend, dat nominaties voor
de verkiezing van een Lid 'oor
,anoemde Raad d~r mij in mijn
kantoor ontvangen zullen worden
tot 12 uur des middags, op de
genoemde 14de dag van Junie
1907.

Nomioaties moeten in geschrifte
zijn en overeenkomatig de nap-
noemende VorDl. Vormen van
nominatie !runnen verkregen worden
op aamrage in mijn kantoor.
SCHOOL RAAD WET ~o. 35 VAN

lOOG. ALS GEWIJZIGD DOOR
AK.TE No. 2b VAN 190&.

VJI:.IKlE~ING VAN LID
SCHOOL RAA D.

VORM VAN
LID TE

'iOMINATIi': VOOR
WORDEN VER.

KOZEN.

Op de l~e Feb. 1907, zeid~··
Men. Caroline Rogen YaO.
PUkin8OD' Cotta;lfel, Kent Weg,
Wijnbell' dat .4J nog ..,ri) was
ftD eemg teeken van nlerer.a-
kwaal en in staa~ baar beroep als'
zieken-oppaster op te volgen zon-
der eenig herhaling van de pij-
Den waaraan liJ leed voor4at zij
Dou', Rugpiln Nieren Pillenr
gebruikte. Hier is de oorapron-
lI:elijke Terklaring. van Mevr.
&geril, gelll&akt op de 5de Feb.
1903 :-" Ik ben acht-en-vijftig
jaren oud en voor de laaute
dertig jaren ben ik een ziekeD.
oppastet. Voor omtrent drie
jue" leed ik aan zware rugpijD.
Ill: kon niet bukken êo waoneer
ik ging liggen WAS 't £olte~.
Een korte gebruik VI\n Doan ii

Rugpijn Nieren Pillen bracht
verlichting. Ik kan niet genoefr
tot lof van hen spreken, want zIJ

hebben 'een wonder, zOO'Yermij
&aDgaati~" Men. ~
beve.t.igde'haar verklarin, ftD'

Feb. 1903, voor een tweede maal
op de 12de Juni 1904, eo weder op
de Iêde Mei 1905, terwijl b,aar
laatste verklaring bierboren. 'g..
geven, gemaakt op de 14o!leFeb.'
1907, volkomen proef is. dat voor
meer dan nel' jaren Mevr.
Rogen gezODd gebleren is door
Daan'. Rugpijn Nieren Pillen.

(Geteekend)
CAROLINE BOGERS.

Doan'. Rugpijn Nieren Pillen:'
worden verkoch~ door alle Apo-
thekers en Winkeliers, of direkt
vu de FOIter-McClellan Co.,
68, Loop St.raat, Kaapstad,
(P. K. BUI 1287), prij. 313 per
doosje. Vergeet niet de voUe
naam te gebruiken,iDoan's Rug-
pijn Nieren Pllle.n .:

Wij de ondergetelr.cod~n
nomineren mita deze (a) .
(b) ww (e) .
tot lid vaD de School Raad voor het
School Di.tri.kt (al.. . ".

Naa.... Ad .
1.
1.
J...
6.
BOYenstaa.nde oomina!.Ïe .. ordt mita

deze door mij .angenomen.

'ii~dt;;k~~i~g::
Oetoi'ge ..
(a) I'um van geDomineerde voluit;

(b) Beroep van g~nomineerde; (0) Adrea
v&ll f(6nomineerde volnit; (d) Noem
oa.am van ~chool Distrikt.

A. FAURE ROBERTSON,
Uitvoerende Deam~.

Gedateerd te Swellendam,
op 25 Mei 1907.

GEVRAAGD

PllRLSllFDELIIG SCHOOL
. - - Rl ID.

SLIT ". IE'WL l2 SCI_L.
• I

APPLIKATlES aet kopieën
van Getuigschriften V80r de be-
trekkinl!' van Auiaten~ in d. Slot
1'&Dde Paarl School sullen worden
ingewacht tot de 12de Junie, door
de heer D. J. Retief, St. .Martin,
P.K. Windmolen, Achter Paarl,
van wie ook alle informatie 'ver-
kregen kunnen wo.rden.

Vereisten Hollands, Engels,
Naaldwerk en Muziek. tonic
Sol-ta een aanbeveling.

Salaris £ I 00 en de M uziekge);den.
Logies 1'edtrijgbaar voor £30

per jaar.
Werkzaamheden te beginnen met

het Oktober kwartaal

MELT VAN DER SPUY,
8ekreWis.

School Raad, Vrijburg en
Taungs.

HET

OUDE, OORSPB.OJK.lLlKI
en.WERILD~BOEMDI VERST lB.
liNDE 1llD L ,oor deLON~ la ut

un 0 IUDGE ,oor .

HOESTEN eVERKOUDHEID.
GEVRAAGD

Voor de A3 Scholetl t.:
TWEEFONTEIN,
GROOTBUITFONT&lN,
LANGERAND,

En voor d. Pri,a" '1Hb
Scholen te:

WATERPAN,
KANKARO,
DOORNPOORT,
DLA UWBOSCHKUIL,
VOGELSTRUISNEK,
SCHOLTZFONTEIN ,

Voor de A3 Scholen, geeertifi-
ceerde onderwijzers of onderwij-
zeressen, salarili £120 per jaar;
voor goedgekeurde ongecerlifi-
ceerden, £100 per jaar; logies te-
gen £3 per maand. Voor de Pril'.
Plaats &holen, gecertificeerde
onderwijzers of onderwijzeressen,
£j 5 per jaar ; ongeeertifi~rd,
£60 per Jaar, met vrij logiee.
Degelike kennis van Holland. \10-

wel als Engels in elk gevul nood-
zakelik. Applikatiea, met ge-
tuigschrift(>n van bekwaambeid
en goed zedelik gedrag, lull~n
door de ondergetkende ontvangen
worden tot op 30 Junie. Werk-
~aamheden te bellinnen met Julie
Kwartaal.

J. C. FOSTER BOSMAN,
BW! No. 1, Vrijbllrr.

Voor hft eerst in Engeland vernardlgd en
verkocht in 't jaar 18H,·heeft zijn verkoop

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

Wannecr u een geneettmiddel wonBt te hebben voor Eiekten
ontstaan door klamheid of koude, vraag dan OlD "IWIIIIDU "
en laat u niet teneden BtelieRmet eni~e plaatnervanger e:-
....a. Dit is de be.te, goedkooPSte! 'elli~te en _kente ... ,

tQt heme.
H et "uktes en de lUel toenemende vraag verbon-
den aan het gebruik daarTan in Zuid-Afrib en
andere werelddelen veel &aDverandering onder-
hevig k.limaat, leveren het b.ellie bewij. van zijn

groot nut.
,atrljpUr tIJ II.. ...........,"1MhrI.

1IIIIZ1l-

22 April 1tof.

PRIJA ui OILOO1" 811.1"..u;". :_
IJ 1'. , .... 4/1 .. IJ;· per bottle.

_d_W.T.OW.RIDQE. M.P••.•
Apo ......... Hutl, IIngefattd.

1.0PrDaOur.

School Raa~ Lady Grey.
GEVRAAGD

VOOR de Private Plaata School,
Waterval, nabij Lady Grey, eeD
Gecertificeerde Onderwijzer of On-
derwijzeres. Werbaamheden te
&an1'8arden met bet bea-in 1'1ln.an-
staand kWartaaL Salari.
per jaar, nije koet en inwoning.
ae!f::aties te worden geadr ....

G. S. CLOET E,
Sekretarill Sch'JOl Raad"

Lady Grey, A.N.
u C.lifornia Syrup of Figs .. i. een positief 1'ertrouwbaar en
terzelfder tijd het lD~ aangename hui.middel voor Verlltop-
piag, BIecht werIr.ende Lever, Galachtigheid, Indigeetie, NMr-
alt.chtigheid, Koortsachtigheid, gebrek aan eetluat, Hoofd-
pijn en .11e 800rtgelijke ongesteldheden en brengt opoedig
gezJndheid, eetlust, eoorgie en een goede gec.t terug. "Call-
fOfDia Syrup of Figs .. i. vel'1lterkend en kracht aanbren~nd.
net I belpt eD ondersteunt eenvoudig de Natuur, eD haarGEVRAA GD resultaten zijn eea gezonde ~Imaat en beTrijding van
gevurlike oozninrheden in bet geetel. Verkrijgbaar bij

VOOR boTeogenoe .. de ~hool, CheJniatenen Winkela, in twee g1-oott.en.
een genalificeerde ]'hsiek fD

ko 0 d .. ~ FIG aYRUP co. I. ..._Hili, LOrI E .
Schilder n!!t n erwllzer~el!). Iti i.ïiiiiiiiii .
Salaria £120 per Jaar. Applibn' 'Ill!
moeten melden wanneer i. .tu' de
werkzumheden te aaD,aamen. Alle
applikaties, vergezeld 1'&. Kopieën
1'an GetuigaclJri£ten, moeten. de
ondergetekende bereike. niet later
du Woenad.g, de 12de J'II'IIi~ C.I.

S. D. CLOETE,
Sekretaris, Publieke Scbool.

Bnt.stown,
13 Mei 1~7.

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

Britstown Publieke School.

tY~~JYAN
HOOFPYN•. SLA'J:LOOSHYD. iNDIGUTI,

TUGE LEWE •• GALAOTIGHYD

?•

lfrleu Illul Trilt II AulruUI
batsea.,I), .... rtt.

Victoria West School Raad
GEVRAAGD

EEN Gecertificeerde Onderwij-
serell voor de Private ~ren ~chO?J
te Kraanvogeiblil, DlIIL VlCtona
WesL Salarie £50 p.a. en alles
nij. Moet bekwaam zijn onderwijs
te jl'eve~ in Holla.uds, Engels, eK.

Werlo:aam.bede.n te bêiinDen 15
Julie l~i. .

.Applihties met Kopieën V'llIl

<Get~~n re worden ~ezon~en
.un de ondé}getekende nIet I.a~.er
dan 15 JWlie.

J_.Mo MAR.AIS,
Sekretari,.

Onderwijzeres yoo, de Goe·
ye,nement. Stad. School,
BethuUe, 0.1l.1(.

De eoderll'etekende, daart" ge-
BEVO:i:GD om i. Standaard V lut door de heer J. G. DU TOIT,

en V [, inaluitende Hollands, te biedt aan uit de hand te .-erkqpen
onderwijzen, en om leerlingen in sijD Ert, gele,e. in Blo.k T, &ab de
Muziek (Hoger Piano) op siclt te K:erk Straat, vr greener, groot,102
!lemen. ,ieru.te roeden, bevattende een

Zangkunat (Tlleoretiea en Prak - Wooah.ia met 4 kamera, ,eorkamer,
tie!!) en Franl een aanbeveling. zitkamer, di.pena en kODlbuia, ~er

vr erkzaamheden te beginnen !la ij.erea dak. Annu la een dabbel-
tie Junie vakantie dagen. nrdieping huis met Zei ..,ervekken

Applikaties, ouderdom en .aIari. ~TeD Ml twee ODder. Vemr I. er
verlangd, opge1'ende, moeten v~.r." .tal en eea "tuk t.ingrond. De
gezeId z~n van oorspronkelik!,~ 1.'"'1.".'-. ia zeer goed, lijnde nabi~ de
tuigschriIten, en de Sek:rétaris, Kerk. Doe aaDloek; bij
Bethulie School Kommissie,·· niet
later dan de 8ste JIlnie )Q07, D. BL!.ND,
~reiken.
.Bethulie,

S M.ei 190i.Victoria Weat,
21 .Mei 1~7l3

EEl ERF UIT DE HAND TE KQOP,-

UDlYerBItett YaD de laap
de Goede Hoop.-De vergadering werd d&arop &e&l~

ten met gebeel. I

C. !H. G.ROVlI,
Voorzi ttcl'.

J....,. , ....
1I Its .........

ROBERTSOX.
DEU ni 1'er8.uita Raad vraagt

Teodernoor de yolgeode werkezr.-
op een ~'peciaJe vergsdering, gehou- A. Granieten Voorhof Muur.

den irr et.rmen van seléue 60 ..AO 1I't!t B. Bet veraclui.ften van '1'eI'flChei-
as v1I,n 1906., op de 14.de dezer,-ae .. ,I. deae ~ inaluiteDde
gende leden teg..mvoordig ~ijnde, t ... : Tafels, StoeleD, ~kek:uten,
de hoor J. C. Gie (voorzitter), ds. EI. ens.,
P. van der Merwe, dr. L. W. Stel' ~S li ..
011 de heren JoneOl, KJopper, MaJher. C. Het 0 'eën en pohlsten van
bo Bruwer en Vw Zijl, ""erd .er be- vloeren.
Rlotelvom rvó6r te besluiten of de ;n- D. Het Tenchalfan' van Elek-
voering v.n ged ...·ongen ond.enrijll in t.dea..icht t08belwr;en.
dit dic.trj'k.t, op een 'Vroege .d..turn .•
Z.OUde AAnbevolen worden, V!IJl :l."~ TelkeniJl12ea.• .pecifihtii!D .eD
onderwijs depUt.ement te Vcrnlllll\fr., l'biiIie.ttA!!D -.,yl boe~eD T:oo.- :de
in bet gevol dat het departement ..1- granieten .muur 'bmnim verkregen
dUll zou beslujten, of het in .slioo.t lUo. wordeil a&D bet Kantoor van de
zijn all. de voLle fin.anciële buLp, in arehi ....;w- de heren Hawke en
termen vaD de we·t, te ge'-en. ...... ......
De v..rga.dering verda.ngikl wt Dio, .::=' "Rhodes Gebouwen,

dag. de 11d.. Junie, te 2 nur n.m.
Tender., ve~ eD geëod08-

eeerd. .. Forecourt Wall," .. Sundry
Fittings," "Poliahing Floor" of
" Electric <LightFiUiop." SOIl.. het
ge.....l mage sijn, moeten bij de
ondergetekende ingediend wordeD,
aa1l. de Uni"eniteits Kantoren,
Hugelloot Gebouwen, Queen
Victoria Straat, .la volgt :- .

Voor A, B en O. nie~ lAter din
op Woensdag, dl! tNle JUDie kI 12
uur deA D1j~., en Toor D, Diet
later d.1UI Doudmlag, de hte
Auguatua, te 12lJIlr de. midda.ga.

In het genl Tan D, kunnen ten-
ders gebueerd worden, of op de
plannen door de Architekten, of
op de plannen Tan eeD clergelijke
aArd dOOr de teDd:eraan 1'oorgelegd.

De raad ¥'erb.i.ndt &iclt niet de
of enige teDder aaD te

. 'p<'ciale Verg,nderin

W. T~OMSON,
.RegiJtra&eur

Uni~teita kantoren,
Kaapsbd,

2S .M.ei 1toi.

~ondeg&t Prt"te PIa&t.aSchool
GEVRAAGD

EEN Geceriificeerde Oaderwjj-
serea 1'oor bofena-oemde School.
De plaat. &Dd.... i. .gelegen
OIDIVeeQ 8 mijleo ftIl de atad
Clanwilliam (Jp de Hoofd Weg n.r
I.aapetad. HoIlaDda en .IrIuzi.elr:
nreiat. Salaria.u. per jaar.
Wubaamhedeo. te aanvaarda met
het ~ Tian net Jalié ~wartaaL

A.p~tj.ee, met Certifibten en
Getuiglchriften, te wordea ~8-

Jeerd UIl de oodergetekende tot de
ao.te Jnnie 1to"7.

P. ALBS. BRAND,
Sekretaris,

School ~, CluwiUiam.
Scboolraad Latoor.

26 Mei 1907.

'il-

School R84~Clanwilliam.
k. _____

BOYENBER8YAUE I A3 SCHOOL

hLA.PMUTS u&verkoping, "" ·Klapm.utll
op ~derdag 1.. Junie.

P. ALB8 • .BRAND,
• Sekretaris,

School Raad, Clamrilliam.
School RaadKan.toor,

Clanwil~ . ~
. 26 Mei 1907.
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Onveranderd in Kwaliteit.

VOLLE GEWICHT ZONDER OMSLAG

De "Illustrated London
N'3ws" zegt:

"H..de. ~.,....uakerel1 ... pote
L.bneken en IruLo!:aL1}nen ..aD de
M.uaw"uee Thëe MaaUl<'happij.
&perkt, ta :\ew Cr06B en Tower
Hd~ mooel-fabn..J<an Hn c-garu-
... t le, van de laatli!.e en beste
LU~~hoden val! fabrikanten, l'er·
p.>kklng an distributie, hygi:enies
Tulmaakt en wen drijvende op
,rute "challl-·aan het pnbliek eau
"",rraad der hjnste, geurigate
.he",," van Jndië en Ceylon, t.e&-
prlJU'n, welke ze verkrijgbaar .teI-
len voor ..!le klas.en, vaD de Societé
....we ,n Belgra 1'u. t.ot de naaister
'" &thnal Green, De verkoop-
umenl, de pukka-me1'8, ja alle de-
p.aH"teUielLtell Laten mets te wen-
:-.en uyt"r, om het publiek te ver-
~kdrl.'[\, dat _ll.a,z.nW8ttee Thee in
volmaAkte konditie en tage. bil·
ltk.t_' prlJ:t..eu geieverd \vorut."

De " Onboker" zegt :
. E.r .. uletS twiji ..lacbtig ill de

.'I( ,LZa W ill""" Thee---bet fij.n,-te, pro-
dllk. vin Ceylon, hetwelk DVer de
~abclc \\ i'felL! ren.ondl' u wordt.
Zelfs t. ... rwIJl wij -...chnJ"i"eo, wordt
't'r ~Il ..;r"l~ \-l.'rz.I'lldlU~ gezonden
WLar 111>t UOf\l W.wf de u-pktHUende
Z'lJl ha;tf ~I rUI,AU w,-rpt. over de
H.uckW:''', [\lod.J111 d~ \';ereld, tot
bijna haar l}or'prvnkelike plaats,
W,I[\' de IIl1'tht'Kh'n yan .\1a.z.awnttee
b.·hbt·1l t""n l'roa.lug mengsel ge-
p[l)'!111~'rdl u.ll hpt. mededingers
J1 .. l~ I\.·l,t)\·n. 1Il~lar t..e'k.er 2e6(J ge-
~JJk ~·Il.

De •.Graphic" zegt :
!Jf' jr hlt,,·,·t} vali de .MaT~wattc~

\t..l..lt-..l hJppq, uet vuorun.alfL'ite
Thl' .......!rl ....}!"<lzljn "an ue tegeDwoor-
dl"':~ ""11\\, ~tolt Ut> berekenin~eo
\".\11 l"'_'~) .!eht~t In df' sch~Lduw.
()y.'r,1I en'(1 populair z,l.)nde., in
~,llt'll,". bJnnt>-nland"'e herellhu!-
7)1:'[1, h.,lltJ, ... t;.>11 "cot~€',." hoolt
~t.jL,.I.'A·.Jt',,~, Ilt.~t boog.<.;tt' pUIlt rUil

UIttil J~ltl'Il\lhpld b.o-ha-ald, PIl ue
v"rln,I.lrd,· [I,lalll, Jl'€' Zlj draagt,
k~j.'1 1,lJlllll'r \-re't_':-. V;.tB tE"e:enspre-
k.II,":, UVt-r hl't gph('le Yercni"?6
h.l)' lJle.r1jk pn 111 h~_.t Croter llnt-
t••tJje, dat nl11tt:'n uter ~t' list,
)-1ot~ 1TI""rd worden, al.s ~n ~~"'IJoS
V.LIl uu rPliZo st...lppen. uie In de
l1ta·~te JJttf"t1 g{"uom~? ,.ijll U' de
voorlllt~al1~ Y:Jn thee.

" Black and White " zegt :
"0. v,'rzameling w Tower Bill.

,j"or' d. :Il aza..-"'lt.,.. :llwtschapP'J
bJJt"IIoI.-'n);.!;ebrlU'bt, I,~ zeer in het me~-
,...1,kH belang. Het IS ~emAkkelik
00 uorzaken la bt-gTiJp"n, welke d"
naam "'an ltazawattoo tot een
bUL....,like .prelll< g.""aakt bobben,
nu.t aUeen in h~t ,. erenigde
Koninkrijk, maal' ook in .\merïka.
ciA K!lloniN;n, en LIJlla dk UNI "ua
J~ f~",'hnafJe woreld."

De ' Sketch" zegt:
liD. ~ew Cru ........f:lbrt~k&n, .rn-

l'attende vier "cre~. zijn ruodel·
len van lJCht, n'lnhcu.l, ~f)ode veD-
'dat,,, en ull~., wal het berle do
~('ZJJTIdhPtlds rn.aatreg~l{\n verze-
hrt, omdat Ju ~la"a,,'a.tlee Th.,..
MaJltschapplj ten volle het lelt
flrkent, da.t geeD DH)('ltt~ te gr~ot
kan 7.ijn om perf.,ktC'. zl.nv~rbeld,
."• ....-1.1al, fijno kWilhtelt 10 een
,irdnk. zo.nl."l thee. tA Terz.ekeren,
"",.[k" 1....de rT!Pf>",t DJltionale WP.6lde-
dr.LIl\.. ,'n dt.~)!;root~t{~ behOt"fte voor
al!.. kl,1. .. -..t'Tl 'DE' 'frel1~de uf'r
du,n).' .., ,~,~ ,·rll'lIL1in d.>r JIIodl' 1ll.Jak-
,it,'r'"

. liPt Vt,rt)rlilk "';Jn the4:" ~ JlU 7....0

~r(,Ol, .Ld. 0111 '''('rl Wt·lh.t·kAnd.p Uit-
o!rllkJ..ln~ te loll'hr1ukf'n, pr ook ....an
b"i ~:!lL.!;elS{'kn'll gezf'gd kan WOr4

d'-Il, dat pr 2;~'n a.ndere drank
d.L:1 t hffl I ..... t:-ll de l.f:.az.'lwat1.ee
:'tl..ut. ... happij haM prnfetPJS i.,"'< " Bystander" zegt :
. "1':0 to ....·u ....IJ van hJljar ol1uer-

~minjQZ~~t ~eh()ord hf"bbE-on, Ta.ft

hPt enormf> :Iantal wprk!ieden, du:-
zij fllfIlploy,'tHt I Vali de llltgf'''ltrekt-
h.. id ...aarover d~ ~1a.za\V"lt_ lI{..."t·
foO(.b,'lppij d.a Vf'rkool' ,-.n thee 1I~t-
strek1, n,ot 1).11",," in n"UAnJ'"
ma"r ook in .'JlIprlk.a. :;..lno.kten W~t
e1t1l "u'bt ""lUI lIIorp.le Told()f:-nln~.

MAZAWATTEE
THEE.

Vraat om IIAZA WATTE
Ein III8Xlmum Kw.nteH.
Ea een mlnlm.m PrIJI.

tltru,.ftml.- W'8'J11 de .. \antie dagen StJtIUeDIK*,.~
werd dese wt!ek tilt!C!btl aodcorhaivll dag 7''''i\tLo ... '.... J~~';~tl:a~::;1
..erlloping gebolldeo. Het gewoDe ge. el
middelde ueortimut werd ungtboder.;
medediDgiDg wu tamelik goed .oor alle
goede kwaliteiten '; doch ..oor orciuire ee
p_ne _tell werd Diet. omrzieD eo·de
llrijseu .W'I'IlD lil" ~balv~ btmd.ipnd
..oor ..erkopen. Uit de band we.rtl e.igelllik
Diete om'_'" Ket 'l oog op de .... U6
.oorradeb i.er beeloteD eeD extra nrkoop
dag te bOUdeD (V rijrlag) UIt dat de hoe-
'Peelheid UIt op bet normale je ~u~,
De totale hoe.eelheid 1'8reD verkocbt op de
lJIunicip&l. verkopingeD brachteD :£7,617
19.. lW, op eli woog 2,2991111.5 one.

Wij llotwea .. -.oljpJlde ale _Irt-
pril- -:

Per lb .
f I. d,f I. d.

Pri ..... extra .np.
.. Goed tot 15 0 0

&ente wi.tte .. , 11 0 0
Tweede.. 7 0 0
Derde.. :2 10 0
Wij~ get./grijtl 11 0 0

ee.. le ••• 8 0 0
tweede... 4 10 0
derde ... llOO

.. grijze... '10 0
rancy .... 6 10 0
St a art, ere n ,

witte
Staart .. e r e n ,

liohte
8ta&rtveren1 g<!Jd.

en dou.... 0 6 0
Zwarte lang II 10 0

" middtllm.... 1 li 0
.. iort 0 10 0
.. IOhraal 0 1 0
" vloe 0 6 0

Vale, lang I 10 0
middelm.... 0 12 6
kort 0 2 6
lOb.raal 0 0 6
.108 0 6 0

SpadoD.... licht... 1 16 0
.. donker... 0 10 0

Kuikentjetl ..eren 0 0 II

,,20 0 0
,,16 0 0
,,1' 0 0
" 6 10 0
,,16 0 0
,,10 0 0
.. 7 ) 0
" S 10 0
.. 8 0 0
.. 9 0 0

1 10 0 S 15 0

S 0 01 6 0

" 1 lt 8
" 5 10 0
" 2 10 0
.. 1 0 0o 1 0

1 5 0
4 I) 0
1 0 0
o 6 0
o 1 0

.. 1 6 0

.. I) 0 0

.. 2 10 0o 2 6
Wol. - ID deze markt i8 niets nieu .. e te

berichten. Een HiDke .raag blijft voor
alle goed gekonditioneerd. ~Iijen, doch
zware eo afval partijen siJn moeilik te
..erhandelen bi!hall'e tegen lage prijzen.
Op de publieke markl van heden werd eea
beperkte hoeveelheid aangeboden eo bleven
p.rij.zen o01'er&llderd.

Wij noteren de .olgende &l. markt
prijzen "oor:-

20
18
16;
16

Boeeuwwitte, extra saper ....
superieur

" goëd tot snper
.. inl. en Illeobt

Vetwol, snp, lange goede
conditie grasveld, speciale
lmit-1a •.•

Dito, dito, dito
Dito, Karoo .••
Dito, g-:lmengd veld •••
Vetwol, licht, zonder fonl,
middelmatig graaveld ••

Dito, Karoo ...
Dito, kort, K&roo ...
Vetwe1, licht, I:J1utief, kort,
Karoo

Vetwol, kort, foutief en
.Iecht

Vetwol, grof en geldeurd .,.
Gewueen, grof eo geld. •••
B~to vetwol kort
Vrijllt&at gruveld vetwol,
.lang en in ~oed. condi~e

Otto, dito", dIto
Dito, midd. lang, licht met
weinig foateD .••

Dito, middelm, kort fontiof
en BIecht ...

Dito, middelm Karoo, lug
en g~e conditie

Ditto, middejm. lang, licht
en met min footen

Dito, middelru. kort, fontief
on olecht ...

9. .. 10
II 9
7. 8
6t 7

5f ..6. "
6

6i "
si
4t JO
sj6,
7; "
sj n

6

6

ADgorabaar,- Er i. 'n flinke Traag voor
goed uitgegroeide Eel'8teo vrij van vlekken
eo oogeveer 450 balen zijn gedurende de
week op de open marltt verkocht (waarvao
wij 210 boleo tegen 14d. verkochten). Er
i" ook tamelike handel gedaao in Zomer
Bokjes tegeD 17id. Up de publieke markt
op Woenadag werd een grote hoeveelheid
aangebod~u. prijzen vertoondeo weinig of
geen verandering bij die van de vorige
weelt.
Wij ootaren de yolgende ...-:

&It~ee, .nperlijn 17'.. 17.
Bok168, &lgem""n 16 .. 17
Bok]...., superienre 14 .. 1';

,,' inferieur 13... 14
.. kort ... .•• 12,.. 13

L..og bl. O.RK, haar, 8upernn 14 .. 14.
Gem, " haar, lf'lmid. IOOrt 11 11.
Gem. haar •.. ID .. 10j
'£'weede en grijs 8 9
Derde 6 6
Wintarbolrjee (speciale knip) 0 141

.. (goode ordinaire) ... 13 14
Winterhaar 11 " 11,

Vellen. - Wil' verkochten IIChapevellen
tegeo 7 td. 1"". b, in bundel. j pelt., 6gd,
Kaap"", ta. Od.; beschadigde, Gd, elk;
bokveljen, h. ld.; beI!lcbadigrle, 6ld,;
t.ngoru, 9td.; gOlOhoren, 7d. j t>-::ba-
digde, 4jd. per lb.

Buiden.- Wij verltochten son gedroogrle
gne buiden tegen 9d. j bellChadigde
Gd. ; drooggezonteoe, 7td.; beIOhadigd.,
6td, per Ib, ; M.adag&8e&rhniden, 7d.; IJ.,-
ochadigde, 6!<l, per Ib.: en derde BOOrt3;d.

H~ren. -Wij verkochten partijen tegeD

3id elk. ~~~~~~~

Spporwegontvangsten.
Spoorwegontvangatao van de K, G

Spoorwegen over de week geeilldigd ~5
IIIei" 1907_

PM.agiertl
Pakkettan, enz"
Levende Have
Goederen en

Miner&lcn
POlterijen, enz.,

'-' ----'---
West. Mid. OOIt.
.£ .£ .£
12552 34ó~ 3924
1177 363 307
1077 412 517

II a90 167R4 8364
lH! 697 468

£28145 £217a £13580
Tot.alen geeindigd ..oor de weel< 25 Mei.,
1907 en de overeen.wmmer:de wekeD van
de twee yoor&fgunde jaren;-

1907 1906 1906
£ .£ f
199'\4 1983ll 18959
21)47 1782 2173
2006 t348 3016

Pa.sagi~rtI
Pakkette~ eoz.
Levende Ha ve
Goederen en

Mineralon
Posterijeo, auz"

3ï I:~R 42884
:.1314 ~'lOO

£63439 .£69052 £64234
0. cijfert! duiden bij benadering &.ande

totrue ontvBngsten van de K. G. Spoor-
wegeo, zijllde de bedTIIgen ..el'8chnJdi~d
&all .,..,.,mdo regeringen on maa_hapP'Je.
woggelateu.

Konstrulttie nrvoer begr"p"n in boven
.taande; 1907, £4; 1906, £357; 1906
£178,

RTUDIE IN BOLLAND -Aan degene"
die inliGbtiDgeu . wensen betreffend;' d.
lItodje ..an Nederland8e HOgMCholen, wor
den deze ltooelOOflve.strektdoor de volgeu.
de kommi08ie voor inlicbtingen, samen·
gemeld door de studenten-afd.eHagen val,
bet AI~eDlee~ Nederlands V~rbond: Voor
de RijD Umvenutelt te Leiden ea l'OQr
.ugemene inlichtingen; A, Weloker, Haul.
strBat 53, Leiden; Voor de Gemeentelik.
Uni-.e ....itoit te Amoterdam : C. M, Kleipool,
Aml!tal 49, Amsterdam; Voor de Vrij.
Universiteit te Amsterdam: lI, R. Wol!]ru,
KaiMn!gracl.t 495, Amllterdam; Voor de
Rijk. Universiteit t.. Utracbt: A. Lugt
JaDilveid '9, Ulrecht; Voor d. Techu.
Bogeocbool te Delft: D, W. van Dam,
Oude Delft 70, Delft. Mea wordt verzoohl
brieven te richten &all de MT1Itg1!noetpde
te\'en. vertegenwoordigeDde de atud •• teD
afdeling Leid.m der Ned6l'llUld. Zuid. J
Afri]o.aoee Vereniging, I

. Vri~wu".. ~bDtie,. Bijna
lODrfiecleo V&II bet d«p' IliligeD
dq iD bet "eld doorbrellleD In ....lCbUl(i..
d. partijen. Zij baddea een be.tl~llelfk
Inoól. dag, ea geooteil Datuarli'k
Ilap~. heel ... 1. op Z&t>erdari ten
... n de' T1Ig8Cl, lat -eea ,"01,8 ICibare
yoetbal.pelen alh.ier te besien. SI"lIeD'
bosch I gllf hel Z. A. KoUege een pAk .an
9 pneten tegen geen. Zolldag .volid
preekte da. P. G. no der Mer," albier, tin
Doemde het uen!!ll ander ol'. betrel'lIDde
bet Brits- en Buit'DlaDd. Biibd~en()()t.
lIChAp. Het wu iote'_"t, en, wij .. meD
hopen, niet te l'erleef.. Onl8
]ernr ,,'u un SteUeDbollCh afwezig,
dewijl hij op een reu iD 't Ondenel.-J w..
..oor .. keD. ,

Wie moeten wij,,~loven? Bij de Hozn ..
bru" beeft de nlDDicipaliteit ""Jl bDbi'"
ge,iug laten plaataell, te lIenDon gUVeD.de
dat de ...eg I lIHeO de brug fD Coetzeul>urg
een publiek "ad ia. Honderd treden ..er·
der op, wordt dete door een bell ..ersperd,
waarop duidelik te leAD iltaal "(iUIl Pub-
lieke Weg."

De municipaliteit ia ij ..erig mflt k~noi ..
ge.ingtlll ol'(,ral op te pIaklIen. Bl'. nabij
bet ke,IIhof, bij l'apelluiberg, i. or ééo,
...anrop kelHlia g"lf"veD ....ordt, dlOt nie-
mand aldaar !Hag worden begra .eD, sonder
toestemming VAD de St.aderaad ! !
Op Vrijdag. ~D Zaterdag .. ond in

week zal de Uuie Debateverenigiug eeu
draruati es ~ opvoering van de klucut
u Cete" roerdragen. Op 14 en 15 Junie
..indt plaat. de mUIillale opvoering, onder
leiding un Berr Eodler van Badynl
"Schepping," ....aariD 160 spelera deel sul-
leo nemen. Het ie ook feil soort un
narwel aan 8<rr Eodler, die, naar ",ij
vernrmen, biuaenkort naar Europa gut
vertrekken op een bezoek.
Gi.teravond in het ".preekuar," song

mej, K. du Toit een lied " Danie ea Lenie,"
gekompooeerd d.oor de heer Nico Hof-
meyr vau Pretoria. liet i. eenvoudig,
docb zeer aal.,trekkefik en mooi. Wij ver
trouwen dat dr, Viljoen, aan wie de kom·
ponist de taak opgedragen beeft, zonder
veel moeite zijn 500 exemplaren van de
baud uI kU"llen z"tlen. Het lied dient
een plaan iu te li"rnen. .amen met de
Engel.e liederen en zaogSJultklD die in
bijna .J~ Afrii:aantie zitkamer worden
aangetrotfen. Het gehoor gieter. vond
vond bet uur hun .1Daa~, en riep om een
berhaling, die het ook kreeg.
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KLAPMUTS

VEE VERKOPING

Due ~ k1IUP~ WOIdD.bij álle IIp-tc>>-4&te -...mJllhou4er'l.
",.. • f :....~ ,. : .... ' ', .• ', ',.-, ' -.

,:ALLE f:K)ÓRT:E::. '.O~r,.:nq'CJS' KATEI!!YA AL ~ HE:fCK:El~"
...... .... _,O • ~. ' ...... "" " '1 •

~. ,ld......_ .... 'BQ'" Hft ,.. •.,..- •
• , ":. "",';" ,~1 ~. • '~

De It CYCLONE, " ~~ ~ Qmhei~~l'6B BaatscbAppij" Bp"..
POSTBUS'IUf.· Bm_G~QB'l'·8T1U.AT, ~PSTAD.'

, .'. " . ". ~';.. ~.'~". ......

ID de lDIol... Boedel' 'QD

1.400.u8 .D. W.uL.

AAN .ZIJN EXCELL'ENTlB,'
DE EDELE 8IR,WALTBR
FRANCIB HBL~.BUT.
CBINBON, . ..,

Ridder Grooti-I:raia ftQ de hoog.t.-er-ebeid.. order nil ijt;.·
Michael el! SL.. ~. . GOmIr-. '.
Dear .. ~bber .....
Zijll )b~ia l:oIoaie de Lap .
de GOede Hoop, eD na "-
G:roDc1PbiedeD ea de ~
beeleD a..n.o. ellS., ea., e'"

VEE VERKOPI,NG Publieke Verkoping

.... ~II.Im','lTlnE, Het EiglRdtJlll.,. ,bUd ale .
" ROSE - -.'ARM,"Ol'

4
. t

NIEUWE OPGEMETEN ERJEN
Donderdag,8 Junie t901. .4LIoo'l[.

.... d•• I1..... dech.ppen,
YoeftUegen, en..-

TE HOPE, TOWN. •

,DE ~ al pér
Publieke Veili.ag ft!kopeD ill de
Kralen nD de herea DIXI. & CO.,

•• O-IOUP. OM 1. vt;a
'8 MOaGU8:-

50t Auteel Sehapen (AlribaDder
eD Kaap.) .

25 Atribaader ell Kaapae
Bamela

70 Boerbo\:ken
"8c~ .. ell ,
1 Bok

100 Kaapte eD Bastaard aamela
30 Menno Hamela,
60 Kupie Hame"
2 Kerrie DoDkep, mri Vealea.

60 Afribuder Hamela
111 BeateD (Ollen e.1l Koeiea).

E'II .at Mfl ~ tw Vw1r.opmg
INJl g,brac~_rm.

• •

DE Eerw. Kerkeraad in overleg met de Municipaliteit heeft be-
aloten Hope Town ui~ te breides, ea beeft doell opmeten seker ptal
Nieuwe Enen, waarvan het Generale Plan eD Kaai1en te sien lijD ten
Kantore van de ondergetekende.

Aangezien het water van "Groot Rivier" binneDkort in het dorp
,.llopen en er geen ander nieuwe opgemeten Enen te bop zijn, moet
ieder, di. een Erf in het bloeiende dwp Hope Town WeD. te besittea,
deze kana niet lAten voorbijgaan. .

Met nieuwe waterwerken, nieuwe dammen en vore., nieuwe regu-
lstiee, een nieuwe Bibliotheek iD het verachiet, .ns., wat OIItbreeJrt
nog om Hope ToW'll te •• ken tot een waar" LWlthof?" Net een _,
"nieuwe bezem. om de Municipale stalechoon te vegeD." Kaar zelf
Rome werd nilt in (-én dag gebouwd.

De verkoping al plaats viDdeD nD Erf tot Erf,

Op ZATE_DIG morgen, Olll tO uur precies, de Ide JnlJe 190Y,
lpekulateu .. , .. ach.... en

Y••• ""'n vergeetniet,

DOIDIIDI8, 8 IBm:tlOY,

CHAMBERLAIN'S HOESTGENEE8-
MIDDEL

Bevat .beolunt niets, dat achadelik w,
en voor houst, koude, groep en kid·
hoest heeft het sijn ...eerga Diet, Over-
al verkrijgb ... r,-(Ad"·l

7
7t
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6-1 Kantoor van de Kolonia.le Sek.

Kaap de Goede Hoop, 23 Me:, 1907,
In verband met dt! onderstaande ver-

miote pel'8On<Jnwenst de onder Koloni ..le
Sekreteri., K aap8tad, ga.arne euig. info,.
matie te ontv ..ngen vaD personen, die iD
staal ~ijn zullt. re dou" .

Vermiste personen.

De Enen zullen opgeveild ea aan de hoogst beidende TerkQCht
wordeD onder gunlItige konditiea w.t water en weiding aangaat.

JAC: I. THEUI'SSEI, Alllagar.
Prin. Albert,

25 Mei 1007.
VERGEET NIET, 6 ~ULIE 1907.

8
7l

N~EL JANISCB,
Onder Kol. tlek. PAUL J. VAN COLLER,

Kerk AgeDt.

E. LOUIS VAN COLLER,
ApSLÁQBa.

lij 1. Jordan, EdlllllD<l D·E..~eter, ongevHr
\) jaar gel.deo nit Engeland onar Z, Afrih

lij l'erlrokl<en. 't Lutst werd van hem ge·
boord 'Jit T"mbulo.nd.

61 2. Brown, William Morri. (of Peter
Ch&lmer. Brown l, vroeger van Dundee,
Schotland, navrna,iI gedaan door zijll zuster
Christina, vroeger van Couuty Mineral
Wat6l'werkell, Loog Wyud, DUDdee.

3. Lehmalln, Hiehard, eeu kuilIer, van
BerlijD. Duit.land,

4. ti,·hmidr, Martio, van SoNioemurHie,
eeu Zc<lUall, dieneDde bij d. Westelike
ProviDci. b<reJen iofaoterie tot Allj!ustu8
1902.
5, S~eDger, Heinrich Anton Au,\u.t, een

schoenmaker, v..n Konig_. Duit.land.
Veronderstel,l omstreek. iD1885 uaar Kaap'
.tad le zijn ".komen.

6. Dyer, MeTT. F. W" veronderoteld 6
of 8 maanden geleden in Kaapl!tad te zijn
gestorven.

7, William •• Jame. Vaagh ..n, gediend
onder de ~charterdo company iD ver.chil·
lende veldto< bwn, VeroDdersteld zich t.e
Belin!l:w.,-oabij Victori., I. hehb<lIlneerge·
zet. 't Laat.t bekend' adr"" Po.tbus 189,
Klerk.dorp. Alg.me6n bij zijn I<&meraden
b<lkend .1••• BU8ter" William •.
8. David8on, franle J. 't Laatst werd

TaD hem gehooru in NovelUl,er 1906, un
Komgha, Woritt verouderet.eld Dur Oo.t
Londen te z-i 10 \'ertroi.ken.

9, Scott. Charle. 1:1.. laat.t beleend aure.
POOltbu817~ Killlberley of CAmmercial
Hotel"Old M .io.tre.t, ,,'iru hcrley .

lo, Siel/fned, Loni. U., oog.,'o.r 7 jaren
geladen UIt Amerika ""l'r Zllid Afri~~ ge·
kom.:n, en J ie in het b:ugeise ISl{er goon·
rende de llo.reD oorlog, D"dH de Daam
van Lew;. ti, ~.aford diende. Word!
veronde ....teld I'll'er dan I jaar geleden
geMtorven te zijn.
II. Robin"on, Fred. V.rtrok van Enge·

IImd per "Rivpingbam Grange," Daar
AU8tralië eo K .... p.t ..d op II Julie 19Oti,
wordt gezegd te K ....pstad aau wsJ te zij"
geguo,

Hope Town, 27 Mei 11107.

1907
BEHANGSEL PAPIEREN

Schoon.

•
De Paarlse Boeren Vereniging an het

Stellenboacha Landbouw
Genootschap.

ZIJn DE boveupnoemde Vee Verkoping
zal gehouden WOrdeD te

K1.APMUTS,
OP Levend. H.ve, 8oePdePlJ·

g....ctechappen, ena.
I OIieD, 1 Wagea, 4. Ploegeo,

Egge, 2 Kulti .....ton, 18 Buebel-
maDden, Sptden, V.arkeu, Pikkeu,
Zenz8D, aantal Werbaigeu, 200
Haver Gerven, 5 Mudden zoete
Pat.atu, en het gewOlle UIIOl'tÏlD8Dt
Huiameubelea. "

SCHRIJFT OM MONSTER BOEKEN

BROS.,DAVISWHITMORE DOIDIRDIG, 8 JlJlllt901,
TB 10 URE V.M.,

Eenrt.e Klu .A.merikaaDIIC Muilen.
Paarden (EDkele eD nullbele-tuig,

en TrekpMrden).
100 Vette Slacht BOkken (in goede

konditie).
Jene." KerrJ_ en :Friealand Bullea.
A ynhire en HoIland~ ~oeien (IOID-

mige biLDen kort te bJ"ren).
20 Oprecbtgeteelde .A.meribaDlle

Vfittt .~hom l:IoeDden.
Melaan Kapkar, en vencbeidelle

Stellen Nieuwe Tui~ ....
Verdere inechrijvingen sullea

ontvaDgen wordea d.or de berea
.A.. B. D., V £LUBU &: Co., van de
Pl.rl, of door de ondergete'keDcle,

PAUL D. CLUT.EB.,
Ahlarer.

BEPERKT,

GROENTEMARKT PLEIN, !{AAPSTAD.

~ _S_OU_~~_~!~_'A~_~~_EN_S - "DB DA.TUM nBB VaBltOPllIfG 18

'RUDIG, de 3tate le11901, Registratie
o
J(

G
li:.
L
U
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T. 10 UUR V.X.,

IJ •• Jlaats".SE FUI."
VAKATUREN voor twee enel'-
gieke Reizigers voor Bulten

Dlst.r1kten.
Doe aanzoek:

.. AgeDcy MA.nager,"
Postbus 42, Kaapetad.

L
E
V
E
J(

S

-A. H. CLUVER,
Enige Trustee.

PAUL D. CLUnR, Afslager.
Zijt gij Anaemisch 7 SteUenbelcb,

29 Mei 1107. SPORTSLUI 'BONUS JAAR.
TENDERS.

TENDERS zullen ootvangen
worden door de' ondergetekende &Ot
()p de l7ate Jwe LI., TOOI' laet
Bouwea van ".eII JOIIgel..inp zaal eD
v.or de Reparatie Tan de Ned.
Gereformeerde Kerk te Carnarvon.
Plannen eD Speci6bt.ies Yermjg-

baar bij de Architekt W. H. Louw,
Upper Paarl, ubij Paarl StatiOIl.

Het werk moet preed zijn ea
af~eleverd worien tegen bet einde
ftQ September 1907.

De BOIJw-~uie .erbindt
zich niet d.e laapte of eni,e TeD'cler
aan te D.eme,n.

37836
Tl!>I

AIl.aemi.n--Iwtwelk gel.Tek n.'lJl bloed
bet.eeke"d- is een geva ..rl;jke en bijron-
dar h,'('rsch,'ndA kw"al, onmiddellijk \'er-
oarznakt door 'outen in nutriti-e, en io
het bijzonder .Igemoon bij vrouwen
tUsseH 13 eli :JO jnren, De onmiskenbare
t.eek .. u.en V,ln ana.cmi" rijn bleek .. ge-
1aat..kleHT, wit tandvlee..cb, g"zW'Olien
OOi2:ell,kort ,'demig, hartklopping, en ,,1-
gem ..ene zw"kte, AnlWIllia is vooral ~
v""rli,ik IJl bet late ",ajn."r en winw,
dnar hij vPTwnarloo,áng, bet koortsen.
teri np: ,'n ""I'il I'evllllrlijke tropische
l.i .. lct,pn kAn v""<,,k k"n.

Rile BM", "ijn eell ..pili" .. , d"gpJijke
en !O.pt')oQ():j~(' p:'ClJH.zing voor nn:lR.111ln en
bloedkwaler. Bil" Bf'an' verrijk"n h..-t
bl"",d door cl" 'pijwerteri ng'· ('Tl opne-
mi rUlROTgnu, 'n tI" \Yf>r",t(lorkp.-l1. dn ...'\.rdoor
V'e'J'7Rk"rende ,J..1t voed..el wordt omge-
Plet in rijk, rood "'toefsel.m"kend bloed.

M..-j. J.... i.. lIflldfaster, woooochtig
t,., ZwplnBts, P.K. ClO<'olan, O,U.K"
,_;eide: _i'Th W:l!' altijd T'e-nu(X'id ('n 8]8-

pe~, An I., BIO<'<le om eEmig werk te
doen . .Jarenlang leed ik op rlez.e wijre,
l...hnh'" dal ik Z\\'ar" tijden '':Ul ziekte
ha<l, ~r,,!!pld~ hoofJpij,nen, ~ll v"r·
.chrikkelijl<e pijnen nan indigestie,
Pui",; ... en vle'kken v6'MlChem'n op mijn
hnid "n all,. kll'ur week uit mijn gelaat.

"Ik probi,<,rdr vele pillen ~" mOOicijn,
maar ru.ts u-nf' mij betcrschn,p, I-.ende
VRn het !It' t, dat Bile Beans deed,
kocht ik ",,'Il voon ...ad, Spoedig was er
vprlx>terin~ in' mijn geJ',ondbsid mm-
buar, 'twpLk ."nhi"ld totdat ik mijn vroe-
1!1'ff' ,1[0<'<1" ,:e7J.lláh"id terug had. .\ I. ik
nil " morgen~ 0p"ta., i'evoel ik ll";j ~e-
h.pl fTl",b, Ik kAn ftOC'ltjkverklanm, dat
IIIijll ~J) Il rllnm! 'mn da"" bett>r i.. dan
ooit, lbln.k f.ij a!loon Bi,le Boons." Bij
nil" medjci)nvllrkoope.r~ tI'ge:n h. 7;d.,
of 3R. 9<1, po'" dpos. TIJF ]Cer.te Prijl8l1 ea Zilnnm Beker, Jobuneabarg Te.to.oMlliDll',lM7.

De enigllt. Eente Prijs Port Elisabeth T.nteolldellill(, 1907,
, {V.,ut .. MJ lie ''''DYn.,.,. ..Zalrll.. ,. ~ .. ti•..

.. r d. 81'oe'iun4iel aU_ .ij
DOOLITTLE 4. MIL'WARD.

Poetbu. 413, KAAPSTAD.

Worden vriendelik ui~ cd
ons te beaoebD en te - besiditipn
oue grote voorraad

~DRAGENDB HAGBL
GEWEREN.

KOMBINATIE GBWEREN.
RIFLES, SPORT EN MILI-
TAIR.

PATRONEN, I{ \GEL E~
KOGEL.

Rooklose Hagek Patrooen. 11J8.
de beste lS/· per 100.. Lee-~
Aeld, 16/6, ilaDllCr, 17/6 per 100.

·4DRE8:

HiHsdon & Hillsdon

Zijn en waren altijd I)E BESTE IN DE WERELD. PrijzeD,
~ie overeenkomen met leders beurs; vanaf ACHT QUINEAI.
Zie onze Rheebuok tegen &7 att •• ~ ..

BEZOEK ONI OF ,ICHRIJF OM KATALOGUS .

RALEI GH RIJWIEL AGENTSCHAP,
BURG STRAAT 20,

J. .A.. VISSER,
8ek:ret.ri.l,

BMw. KOIIlmiuie.
CarDarvon,

22 Mei 1907. ,................-'.......T.. .A.a.ouuu,
aUlIGlTllAAT le,

.KAAPSTAD.

KAAPSTAD.
TE KOOP

GEOKKULEER·DE ea <>up.
okkuleerde Limoa-, Naanj~ ..
Zuurlimoen Bomen.
Mooi. Sterke Bomen geolrJruleer.l

op een lD~ode eD gesoacie
wortel, die .poedig dragen sullen.

C. A. T. n.,KERWE,
~. Lo Paarl

De Ko~ VaD eeD Hilladoo Ge-
.weer ot Rifte betaab alecbta eeD

wintt; het restant van de
ftQ de .wapeD vert.egeDwOCJr-
dê meeet Beoefende Dandear·
ea de al1erbelte III&terialeo.

... ~OOK ~
VA•••• O.S

., TABAK ." SIGARE'M"EN. EIKELS TE KOOP.

RILE
E.'" ~!"5 I

ILIOlJSNESS



.... I·.•UIIi.'... rU~' ..CI&Ir .'t. .,u
'. . '. M iD a. floliti:'

1Jt.~ • I' Irq; .~'~ .... t· (IIl1I g.,Dd,
. Zaid-Afrlt.- D&&io-'litai~ .. .,oel,

merkt bij Ik .Traa~ !Pnmli« 1._~Jre~oell.
liOePDaaaIId DieI8.,u ~ j;>6Ja-om~heid 'lO

. Daii-, lbw clufpYUriligd .• 1vap

~ Ya. koopbaDdel 'faU d. Ttao'-l
Dot( oDlaD,. MIl de dae ,ele&4 op
lUtIt ,ehoDdeil' lwaf_ti.. ",~ at be-
tmt mlj. partij iD de Trul"aal," liegt hij;
" wij m,I1l11 t.raobt .. ou beIt.'f,e aoeo
Zuid·Afrikaan_ra. léD diD' bn 'meo
YaD OD. ,,_.obt.e, ea d.t i. dat wij on.e
beci-Iea Di., mlleo verkwan."JeD bij
eDige ~j iD Z. Afrika. Liever: sou ik
badlDkom du d. gelIODd.· begiGMIlen nD
'D Zllid·Afrik...... n.tioaaliteit/ prijll
geTID. " Het i.bij hem ~iet te doeo om
in belug nn de Ttalll!vCi&1 .lleen te
werJr.,o, lIl&&I' _I.,u ,~, Zuid~Afrih.
Znid- Afrika moet nog ééD diDg leren ,en dat i!
gedaJd-sei hij. Niet io één dag 'II fontlin
maaD of in ééD dag all. ~rliezeD; niet
de eDe dag boven eli de andere onder
rad der fortuin. Dat i. voor bet and' een
'floek. GeDeraal BOTlB eo zijn partij
auU llicb "langsaam bauton" eo alleen
doeD at sij mllll8ll uiteindelik ie belang
YID bet gehele laad te &nll~n z.ijn.

Generaal Bo-rUA'S verklariogen sijn even
welkom al. de t.erngkomllt van zijn perscon
in 't vaderland. Geen wonder .. er I<eo,
ID&I( tocb veel wordt VlD bom en zijn
regering verwacht. De toekomst zal
openbaren of &ij hun boge idealen getrou"
zullen bebben n.g..J8lIfd en. buo baginll6
len g.baodbaafd. IntUNen "ien wij de
toekomat boop.ol te«emoet

Na het lezen v&ll 't bovenstaande kao 't
niet &Dder. 0&11 onze losen pijnlill aandoon
om kenni. te nomeD 'faa r.ek8l'e berichten
ait ADitralië. Volgeoa 'a Reu.te-f bericht,
zou de heer TuoMAS BENT, premier vaD
Victoria, verloden week de volgeode
woorden h.bben gebruikt Daar aaoleiding
.. n de hartelii:e wij.., waarop' Generalli
BOTHA in E~land werd ontvaogOO:
"Wij Au.tr"lien zouden ODI voor he lil

oiet h_ hebben gescbreeuwd. Wij woten
OOI tlinge.n te berioneren. ;V ij bobl>en
een aantal houten benen, mannun wnd.r
armen on treurende wedu wen OIU one te
heriuner"n." V"'1'r hen, die gebeeloabe.
Iumd %ijn ru.t de Ito!llltanden io AU8tralië,
moet dit bericbt bijna ongelooflik zijn
gewee.t. ArID Australië, met wika leids·
lieden! ~ij willen niet kwaad met kwaad

'fergeideL, maar de vrug kOlDt tocb dade·
lik bij ODI op: hebben de Traou'ul en
Oran~ niet honderdmt.JJ moor recbt
OlD110 te apreken? Bn tocb verneemt men io
Znid.Afrika nit de mond van 'I volk, dat
110 bittar z"aar heeft geleden,r'lN,6n zulke
woorden VIlnhut en wraak ~o bret,erheid:
De Australiëre, die naar ( Zuid·Afrika
kwamen om te vecbten, dedeh zulks niet
ter verdediginlt van bun v~nd en
alles wat bun dierbaar 6n heilig WIU!: zij
kwameD omdat se er lost in badden, sij
ontvingen '0 besoldiging bijna tienm&al zo
hoog aU. de ge"one soldaat, zij hadden 't

niet nodig zicb te mn gen in de strijd
met de Boeren,-'t W&II niet 'n strijd tUMen
Transvaal eo Australië. Bleven se thlli.
eo mengden 1<6 zicb niet ia 'a .trijd, dio
bnn oiet direkt .... giog, dan badden ze
tan. geea .. bouten benen, mannen zondor
armen of treur.nde weduwen" om de oor·
log ven in 't gelleugen te bood eo eo hun
voormanDeD aan te .poren om gal en alsom
te braken, wanneer &ij bet jingoieit.e in
Engeland Tenangsn ";en wordeo door
eoberbeid en recbtgeaardbeid. Aa.. pre·
wier Bi:S'T 6n zijn geeat verwallten kan
meo dne zeggen: Die houten benen, 6I1Z.,

zijn uw eigen schold; maar leer dur 'n
Ic. nit: mengt u niet in ander maDS
aken, I....t Zuid· Afrika alleen, zoal. dit
Awrtralië zijn eigeo heil laat uitwerken.
Deselfd. geest., die prelIlier BllNT ademt,

viDdt men ook in d. An.tralie"" perd.
In de u Sydney Evening NeWs" loe.t
meD b.v.: u IJ.ót ia niet dnidelik of, toen
premier LoUIS BOTliA ziob onlang! '0

'ijveraar 'foor de eer 'fan de vlag' ver·
kl•• rde, hij met due nitdrukking bedoelde
de Union Jack of de Vierklenr." Voorts
gewaagt bet blad in dit verb&nd van "Je
, Jliimheid' van lommige uitdruklUugeo
un de Boere.politikD8." Ook vraagt 't,
of er geen dubbelzinnigheid in 't epel i8,
...anneer gener ... 1BonlA verlclaart., dat zijn
landgenoten Ilullen tracbten "een groot,
vereoigd Zuid-Afrika te sticbteu,"-<lf hij
>wubedoelen 'n " Imperiaal" du ...sI een
" Dntcb." Zuid·Afrika? En dan vervolgt
het: "N.tnurlik zijll BOTHA en zijn
... lenden, daar tU! nu de politieke overband
bebben verkregen, voor 't tegeowoordige,
-of ten milllte geven zij voor te zijn-
seer tevTeden. Of zij dit echter &allen
blijven, dat .taat te bezien. Britae in·
wonera in de Tran.vaal menen vast, dat de
dnur nn deze naat ..an kalmte beel on·
waancbijnlik ia, en dat er w"ldra van bun
belangen geen notitie genomen ui worden
dOOI'bon Boerereg(lllfden."

.Iem.nd die Zuid·Afrika goed kenl, doch
tans in Auustr ..tie, woont, meldt io eeD
pri.aat IChrijvee &aD een niend albier :
"Ge sondt 'ferbaud uin yan bet gew jingo.
ID8D116naLhier te YeTDem8D, die ~ggen, dat
se gaara. Dog _ oorlog wudan wiilen
aen, llij het du maar om zien te wreken

~_;"n-r:urol"'-Se kl...l'k bij de poeterijen,
oy., bon 'ferlie&eD." Dit Jingni.me wijt <.10 :-;",wland•• werd Ma,andag gedag.
bij un b"t gtibrek ,n.tl kanoi" mat do wan. ."ard vOOr UP .. Stidolph, a.r.m. til
u>edracLt VIlO aken iu Zuid-Afrika. Hij Clart',nont, \~pn h(,l "..-pr-]0l"'.n -.an

(,,.n Jjllnt op d.. "P'lOrlijn te Plum·
~ beslist in de m.."iug le .t"ad, waar ..uJk... v rlu"ien is. BE'-
~"rk.eTen, dilt de pen in AustTa-- ><,hul,J-ilitdekwaD1 r D1<lt. oen waar·
lio o.~r bet algemeen \I uitl._ ...._h_,_,,_''1_·n.:.g:._e_n_ee._n_~r_=_a._nu>g_·__ :l_f_. _
Jobaoue.bnroz ...ordt Rtiospi:reerd wn op
r:iehte van Ztlid-Afrik.al\Jl~ aangale~en·
hedeIl. \' ....r men lOk io .Ault.r<iliëgw,

'\:~.. ..

' ..~

Binnen 't bereik van Allen

MITS deze ~hied, k~
'riag, cw Charl JácO~ ViljoeD,
nOD Britat.own, in d~ Kolooi~ de
Kaap de. Goede Hoop, op de 30Ite
dag ftD April 1907,- un he' ~.'
tool' ftD' de l..oloniaJe SeJmtaria,
in K.uJll!tad, ged~eerd b~
eeD specifikatie 01 lDaUument 111
~&e onder sijn' h~dteke~
n~, in het biesooder om~brij.,ende
en vaststellende de aard, no de !JO"
legde uitvinding en .p 'lfelke WlJl'e
dezelve bewOI'kt moet worden, en
dat ftD wege I~auir, d~poe.it, de
gezegde uii"indi:ng mtslw.t.enQ aAll
bem wordt beachermd en .-enelterd
'foor bet tijdperk van de o",,,olgen-
de 7.&1 "lender maandea; en ik
maalt verder bekend, dat de p-
zegde Charl Jacobus Viljoen,
!lChriftelike kennu gege"en beeft,
aan mijD kantoor • .,an eijn voor-
nemens om met zijn applikatie voor
Patentbrieven voor de gez-egdt!
uitvinding 'Joon te gaan, en dat i.k
Donderdag de 4de dag va.a J cll'l
aanstaan~ om elf uur ill de voor-
middag, aan mijn kantoor~ bepaald
heb, om de ~ezegde applikaue en
alle objektiea daartegen te horen en
te overwegen; en ik verzoek hier-
mede dat alle belanghebbende per-
sonen, die objekteeren tegen de
uitgifte van zodan~e Patentbrie-
ven, vóór die dag, biezonderheden
van bun bezwaren tegen de gezeg-
de applika~ie in geschrifte, in mijn
kanteor, te Kaapstad, zullen laten;
anders zullen zij verhinderd wor-
den om dezelve te berde te brengen.

Gegeven onder mijn ha~dtek~-
ning, deze 238te dag van Mei 190,.

VICTOR SAMPSON.,.
Prolrureur-GeneraaL

Het B8r8ikt~·BlUBL te LaodimlUh,
Jl.K.. op z.tud&.IJ lIADliddag, de 18de
d_, DA een sielil:led 'f&.ll alechu veer·uea da@en, OD. ~iflfde .oon, Peter
)lelt, io de ooderdom rIln alecbb 26
jaren en 3 _den.

.. Zijn lIOngiDg onder ter"ijl bet. nog
dag " ....

De bedroefde oaders,
P. M. BRINK.,
D. C. BRINK,

geb. MnUer

VAl(

nod.

"" ....T,._.,.i ANGBN
I

~ J)1,lUK

ill£lI££I m tRIllS", .,
ta "m ~Dan., f/'t.L,

• ,;~~!.._J.'

Ladiamit.h,
21 Mni 1907.

2/1 PQIITVllu.

-• t- BORCIlARDT,-Z&Oh~ ont.elapea. op
de 25ete Mei, op aijn plAats" Kuolfoo·
tein," en ter aarde besteld te Pa.rl, '7
Mei. onse geliefde broeder, Willie, oud
32 j" ..n. 11 ma.o.t"I"

-~------- ~
DU TOIT.-Plottif.hn!; overlodon to

AUB, Duits ZUid WHIt Afrika. op de
lSd,· Mei 1907. Helena Maria J\_.TOIt,
woduwe n.o W. C. Lof t.us. van -t>ban.
neabnrg (geb. SmU18). '

Diep b.. treurd.
Zij ruste "eilig in J, ... ", a ruié n ,

W. IL LVnl H.

De Standaard W.4TERMEYER,

VAN

Goede
I:OT'fE~ -Overleden op de 20dt.e

Mei, na een smartelik ziekbed van bijna
2 maanden, mijn dierbare ~cbtgenote,
Stl!!n.nna Elw.betb, Geb. Scil .. o.ru, in
de ouderdom van 37 jaren en I maand,
mij nalatende met 2 bulpeloze we.aan,
om dit onherstëlbaar .. rlips te be

-
De Standaard i

""'!lIen.
G. J. lOTTER.

De Doorn a,
23 Mei 1907.

VAN8ADlE.-Aan bloedverwauten en
vrienden wonlt bekend gemaakt, d..t
het de Hemelse Vader behaagd heeft,
om nit on. midden door de dood .... g te
nemen, op de 17de dezer, na eeo lijden
van 9 maanden, onze dierbare en ge·
liefde moeder, Anna Bophis Elisabeth
Sadie, Igeboren De Mejander), wedu .. e
van wijlen F Alben"" Sadie, .. Klip-
'fa.Uei," Vredenbnrg, in de onderdom
van 69 j&ren, 11 maanden en 2 dagen.
Diep betreurd.

Uit na.am der gezamenlike kind~ren.
HERMANUS SADIE.

Uitmuntendheid.
PAUL DE yILLIERS,

Prokureur voor App1irant,
Wale Straat 20,
Kaapstad.

-
*OM •. .lAPAM.. VAM

Jingoisme in Australia.KlipvaUei,
\' redenbnrg, ~3 Mei 1907. Belangrijke Kennisgeving. Da 'erl1DBldeD

'Te Strelen,

~KISIOIBIIRZEl(, KIR~
PETTEN en Il TTKN

ALLERLEI.

BOEREKKECHT,-EeD fliDke, jonge
Air i.kaner, met rijpe ondervinding, biedt
z.ich ....n al. Boerelrnccht. Men sc.hrijve
aan Lomba.rd en De Klerk, Weta Agenten,
Tulbagb.

• DIK IUPELII VEIIWUIDlID. •

Eell Lu.ce VloeTbedekkillg. in he/-
cUr rijke Kleuren.

MATI" :-

12 duim x 30 dui",
2 voei x 4 voot
J .""t x li voot
4 v.et 6 duim x 7 voet ...
6 voet x 9 voet
V voet x 10 voot 6 doim

D881JurdllBOMEN TE KOOP -Ee" grote
voorraad 'mn de beste f1;~ënte Vrucht en
Citro" bomen. ook een kollec~ie vnn de
beste Pri..,l "ruif, gei"nLe stoki:en, ver·
It.rijg~a"r bij de welbekende boomkwe·
ker, ". W. Joubert, Boven Vhu, Wel·
lington.

Te Vertroosten, 1/4.
4/9
10/6
18(6
':32/.
55.'·Da ZWakkIl

8TAM·BOEK v ARKEN8.-Te koop.
Enige Jon!!e Beer Varkens van iDge·
voerde OhIO, Polen, Cbina Raa. G&-
teeld J Illie 1906 en Maart lu07. VOOF
prijs en biezonderhedeo doe ....n"""k
J. T. Hinde, PI.a18 Goedj'evonden,
Cerea Weg

Te Versterken,
Da Iracbt1aeD STUTT'A FORD

GEVRAAl;D.-Een energieke Hol. Willem. Rivier,
land.e vrouw yoor bet gewone koken. P. K. l'{ ieuwoudtville,
Wedn"e lDet een of t .. ee kinderen 25 Mei 1907.
boven de 10 jaar zaJ da voorkeur b..b· . _
ben.. (Jood loon. Doe ruwr.oek bij 8. _U. --._-

Mol~eno, poatlrantoor EI~n.

Te Voldoe n DE zum-AFRIltAAN.
nn.NIGD lOT

DRINK ONS LAND.
J. DE J O!w, Ha ndelaar

VARKENS, Lower Paarl.

Montagu
ID

Municipaliteit.
DONDERDAG, ~ MEI 1907.lijst voor 1907.Kiezers

lOOPT IU iESEI DE UASSTE P8lJZEI. Welkom. LOuis Botha!KEI'{ NIS gesclaiedt bij dele, ia
termen van Se ktie 32 'fan Wet No.
45 van 1882, dat de Kiezel'!! Liist
voor het Jaar 1907 voltooid is, en
ten Municipale Kantore ter inz.ge
zal liggen voor een tijdperk 'fIln
Ze "en Dagen vanaf Z ...TERDAQ, de
hie Junie 1907.

Een Hol ter verhoring van
objektie3 zal ten Municipale Kan-
tore Montagu, gehouden worden
op :M:A..L'iDAG, de lOde Junie 1907,
te 10 uur 's 'foormiddag8.

Op laei,

J. G. LINTVELT,
Se Irretaris. NECTAB

Deze maand zuHeo de £Il perce·
leu verhoogtl worden tot £ 10. Montago
&1.\t6 Co., Ltd., St. Georg •• Straat 83
Kaapetad.

Het Tran"vulee parlement hegiut op
Vrijdag, 14 Junie aaa.taande. Generaal
BOTU.~ komt heden te Pretoria terug en
UI dna maar 14 dagen tijd hebben om
lilDen met zijn ministerie de werkllaam·
beden V'&Il de &au.taand" _ie iD orde te
Drengen. De eer.t. ses.ie waa in hoofd-
&aak formeol, en d" ee!1!te TransvllAilIe
p~mier lDoeet zieb bUBten om bijti.jda in
Londen te li;unnen zijn, wilde hij deel·
nemen &&li al de beraadslagingen van de
konferentie nn koloniale premiel'll. Dit
uja de redenen, waarOlD Generaal BOTfJA,

• aawel bij zijn -.ertrek al. bij aijn terog·
komst, Diet in ODza boofdstad kon ver·
toeyen en d~ ere· gaet zijn op oon grote
maaltijd, welke IDen bem saarne h.d

PROBEERT,

-Opvolger vali wijlen de heer
P. M. R08BMOIl'T.

INDIEN GIJ

L. J. DRUlFF, alzichtkundiga,
IDDEILEf IYWT 111, KAAPSTAD.

DEoaEl WOIDEIlUns I£([m.
Muncipaal Kantoor,

Montagu, 27 Mei 1907.
--.... IlO' --::.::'- .

Municipaliteit van Laingsburg EENS .. illen aaul,i~den.
Dinsdag morgen beette de burgelDoo.tcr

bem, n.wens do inwoners ,"aD. de moeder-

.led van Zuid.A.hika, bartelik welkom
bi] zijn te,ugk""r naar zijn vaderland en
die welko<ll8tpoet z~1 iu led"... bart
weerklank vinden door g"beel Zuid·AfrikL
Het a.r'8, dat de Tran.vaalll8 premier
tijd.me ujn vertrek naar Lonuen w&8
'foorgelezeD nallieua de K....p.udse Bood.-
manneD, werd bun tantl, in fr.&aigeïllumi.
neerde vorm, ter h~nd gesteld door" O;,rlJli
JAN," die Bamen met 11Iev.HOFM&YReD een
vriendekring reed. vroeg in de morgen
naar demailbootwasg.galln OIU gcntraal
'BOTHA te ontmoeten. Voorte werd hem
een adree aangeboden doar do Liberale
Aoeociatie. Op deze betuigingen vaD eer
en buide anlwoordde de prelllier in een
pittige en kracbtige toetlpraak, .....Ike e....
diepe indrnk op al d.. &&Dwezigen maakte,
en duidelik doot zien, wat LOUI" BOTt14 ÏB.

Hij verkl.t.art ODder de o.ertlligiog te
varkeren, dal" zijl! bezoek n....r Engelond
nel b....ft bijgedragen tol een betere
verstandhonding InMen de bevolking
van Zuid·Afrika en de meneen die
6,000 mijl VIlD bier wooen"; en vaet
'te geloveD, dat "het Britl!e volk 't goed
meent, niet alJeen met de Tran8v(la!, maar
met gebeel Zuid· Afrika, en dat bet Brit.!
..olk alle pogingen za.! IiAnmoedigen om
een .terk en verenigd volk in Zuid-Afrika
op te bouwen, dat dezelfde volle mate
van vrij beid zal genieten alJ!da bevolking
'fan C&IIada ell 't Geme.neheet van Atl.I·
tralie." Generaal nOTlu's per1ICOnlike
te«en ....oo"digb.id,. zijn mannelilt, kalm,
beudigd doch vu.ooradeu optreden, zijn.
rondbontige en rni'tertiks verklaringen te
LODden, dit allee Iloef~ op .( verstand en 't
bart VIlli 't Britile \'01 k een difpa indflUt
g-em.... irt. Genera ..1 BOTHA stond dur Ala
.ertegen ....oordig"r ~3U ·1.. gevestigd" be·
volking vaa luid ..urib. Geen wvnder
dus, d4t een bet,,,~ ver.ta-t.dho~lillg b.el

STEMLIJST. ZVLT GN
t'MnJsalJl'" Hu~ la luid A'rlo

VOOR

l ..iIea la L.'W.attM. H.". , Klett_
" ....... mwerW ....

Noteer ,kcAl, lut Adre • .'

.a. Mih.1.ER&.Zor:ZM.
Lu:a_arltf aria1127, (.... tlla. 1111)

I(AA".TAD

KENNISGEVING geschiedt
hiermede, overeenkomstig Akte 45
van 1882, dat de Lijst met namen
van personen die stemgerechtigd
zijn, ,"oor de .M uni~ipali~it nD
Laingsburg, voor Inspektie zal
liggen aan het Municipale Kantoor,
",edutende bezigheid8 uren vanaf de
I ste tot de 9de Junie a.anst.

En verder, dat een hof ter O'fer-
weging en beslissiog' van alle objek-
ties en aanlpraken 1:&1 gehouden
wordeu op DINSDAG, de 18de Junie
aanst., in het Municipale Kantoor,
d~ "oormiddage vanai 10 uur.

Op last,

J. G. BORCHERDS,
Stadsklerk.

ALLEEN

gevolg daar",n i•..
Slechts nVM twee punten, op do

ltODrereotie behandeld' liet bij r:ich boren.

NECTARBENODIGD
GECERTIFICEERDE blanke

OJiderwijzer of Onderwijzerea voor
de P. P. School "T~eefantein."
Plichten te beginnen met aau.t.
kwartaal. Salaris £60 per jaar met
VTij logies. Zend Getuigschriften
eu Kopieën V1IonC('rtifik:aten aan de
beer M. J. v AN DBR WALT, Twee-
fontein, P.K. BrandllPruit, Steyns-
burg, op of vóór 20 Junie 190i.

J. F. ROUSSEAU,
Sekretarie,

School Raad, Stey n.burg.

DRINKEN.

-
Municipale Kantoor,

Laingabug, '27 \1 ei 1907. Voor Alle Natien.
Stellenbosch Municipaliteit Voor Alle Klassen.

BENODIGD IIEZEIS lUST,' 1107.
EEN Onderwijzeres voor de

Private Boeren School, op de pla$ts
Jackal!water, in de Afdeling
Prieska. Kennis nn Hollands eea
nreiste. Plichten te worden &&D-

vaard bij het begin van aan t.aande
kwartaal. Salaris £45 per jaar en
allel! mj. Doet aanzoek bij

J. J. MARITZ.

DELICIEUSE

KEN N IS wordt bij "deze ge-
ge"p in termen "lUI Sektie 32 van
Wet 45 V•. O 1882, dat een Ahchrilt
van de Kiezers Lijst "oor 1907 ter
inzage tal liggen op V rijdag, de
31ste Mei 1987, gedurende kantoor
uren, e.n voor een tijdperk van
Ze"en dagen daamL :

Een Hof van Objektie z:al ge..,
houdelI worden in de Stadzaal. op'
Dinsdag, de Il Junie 1907. te
9.30 ure's morgens, voor het doel oml
eisen voor invoeging, o.t bezwuren:
teg.·n de 6Czegde LijlIt te horen~
en da:l romtrent te bE-slulten.

Op la.~t,

H. J. LOUW,
Stads.ld"rk.

J ackr.lswater,
P.lL Nelllpoortje. NECTAR

GOUDEN MEDALJE. • THEE.

OVERAL VERKRIJGBAAR,~luniól'3al Kantoor,
2i Mei 11107.

ALLE.RLEI.

Chafle. WiIlif.ma, ook ~nd at. •
A.ader:t-, die _ig .. .lfa,pil ~1ejlti_D ."~
~ .. trd.j,u .erbaDd ~ ae ~,...
te J~bnr" ~gde-. f'OIl,io:g _.tot
mOOrd, ~ l)juaaag IU'lWt ~tate tM~e
oeIe hof ~buldi~ UI bet~" 14 ·upa
""!Juden.,.... iDbre:i:én .erktQlgID ft_
DIadeO re<01_.' Nadat tillleh. 6ilII ,.
liadf~d cim get!ligotDop te roep4lll om .
.te bowij_' dat' de iD !lijn DUi, 'Kevoil.dêu
voorov.pen hóm 'niet to"l>bhoordeo, .
verdere de bebaqt1ellu-g verdugd tot ....
Vrijdaé· .

Maandag k~ Caled~tr:--t
litiebof doe _k V~ Wi1ldimrr4100, die ZAterdag .,erd,

op 'bei!chnidiging in . p0-
ging tob mooed te het:'l;>en·l[ell)leI.Q
een .politiedienaar, tijdens .
nillg v&Il zijn d:ien.t. BliJ'ke.ns
tmegra.t'i- inlic:hti.ngen tall". verkl' ....
gen, moet. '-'huldigde on ....ettig dra.nk
Ban kaffers hebben vei'kooht, en toon
bij dllMbij gesnapt werd, op <;e_~ poU'
Hedienaar hebben eschoten. Hi) word
3 maandeiio l..oor te Heilbron ~r",,:'
werd doch .hij 'li'Ï$t uit de gevrutgen.rll
te o;tnucb1.en. De zaak .. ~rd u~
steld tot 3 .Iunie, bangend."! de M.ft·
komst v"'o een geloide ukt de ·r.,.n..
vaal,

Or de "ergacl'ering ....on de Zwpunt
mun.iClpale r-aad vroeg <I" hoer J. A.
Rijnb.olld do llllndurih DP oot. grpte
on erief dat . v.(·.roorzaalrt we..d ·.... n
k('~gangers, ''''.gen;; 'bAlt gerDA '.. dat
VPl'OOr108akt"'erd door het _I rlJd.en
der tr:lmkn,rren langs de k·erkf!"'bou·
.....0 gedure.nde d.e dien ten op de Zon· GE'&r£'NGD NIEUWS.
dag. Hij !i't"jde voor, dat aan de ~
tramweg a.utoriteitC'n hieromt,rent g...
."breven rou W'Orden. N.a.dat de heer
Gibb~ erop ge""wn .had, dat over ..1 ENlGSZINS BKTER.-Giatera;'ond be-
roet borden. n...ngllge'Ven wa , dat m"n riobtte OlIU J>aar'lae korreapondeot onl,
rA",r zn"bt zou rijden werd bnt voar" dat h.et met de heer Jan N. ReyDike toeo
stel V'.ln uo hoor . Rij'~hOtld 3Jln;gen.. ie!Ji bt!Lergio • M.tlO hoopt, dat hij lpoeJ'g
men. De heer J. M. Stephen Jill ?a.t geh"'" ben,teI zal rájn.
hij kennis 7.oU geven, dat. de kw.,;ti.,
omtrent het verrnionderell ",a.n de spoed I KONF&RENTlE OVER HOGER
op cle 'hoofdweg moest besprokon wor·, ONDKBWIJS.-;-Al. aflfe~aardigd D naar
clen .. Er WM vnn, ongcluklron gehoora, jde lI.&.Dstearule lnter·iolouial konferenbe
('u de.-mad moesten meerdere on~e- over hoger· onderwijs cijn rJr.ORn door d.
vallen trnchtan te voodromen. Kupllil Univerti.teiU!rud. iiir C. A~r·

----- . ,oroOlbie Smith, vice kanll6her, en prof_
Het goavernement hee~. de v~I.! flOTenMoniaoo, Ritchie en MAcfayden.

....nde bijvoeginge>r> en W1JZl_glogen 1J1 I .' , . WALTON kan '00
cl., Tafelba ..i Ibavenbestllnr regu.la.ti.Il8· DE ED: E. H. . III ::..l
oed:gekenrd: Hot volgende ill ge8t~d ·'t ~k n~et beli;hgen over. ge .

~n do plaaUi n.1I k.Lausu·le (d), betTef· ~U ·titels. H:u ooch .'" wn~. OONte ml·
feude de dokgelde'fl voor scbep"!,: n1~ter" wnd .. KoL .&elaet.n-ns, wnd. i:om-
"W'J;Jl:oee.r W<:lder biunel1komendt), btn- mUlSM'I van ipU·bl.ieke <werken, ~nd .. s&-
nan 40 dagen, n.l' teru~keerd te ~ijn ~ vU I..nd~"" behalve UJIl 61ge~
van oon AD.dare ha.V'ell, voor <!(In we- umbt van thes&~nenal, da.t hij
derbinn .....nlopen ~leebt.B !'d. per tiJn daa.rbij 1I'll9rneeml.
per dag geheven .,al word.en." De QU- "D '~rwo""'" L W V onder-"l te
d .. . . ,..eJk eerst met 11 r.' """,..., Yo.ere Wl}utg1 D£';n, . e OtleOOll een b&dkn.u:r, dAAr ll.ij h,jden~'
Jurue lt) werking treden, hebben be- . kl ta Q.Il.IlVU \"lUI rhe:u:m.atiek.
trekking op oot 1:wde.n, verscbe~n, Hta~~~:edU!'eIlOO enige dagen blij-
ov-erdlepen ~ a.f.levenng vu,n Cugo, . J .". . .. !nats tern •
1 k I"-n op goederen en diereD en v..n, voor hl] naar zaJD p" ~
(0 ge..., . ' L..~at dan lai; D'1Iuue vo!inma gl'\I1~'bet I_den en ,'erscbepon val1 d,eren. - '. .. ... .,....-' _"' j-ren .nl Up! voor w> _ 0' e _le

van bet parlement begint.

VERVOER VÁN S<lHAPEN 1E.c~LAM·
ME&EN ..~Ret departemenIl Tan d"
~ goe'Jl'ernem!!-Dts . spoorwegen
maaIct. bekend) da.t de bepaling, dat he~
m&Ximum ~t.a.l scha.pen en lammeren
in een kortoe truck 42 ml r:ijn, 0I! en DA

& ......-st.e JW'ie I\.. • weef VOU1 l<ra;cbt
.ru ~jn, en dat alsd'nn d., regulatie ver·
valt waardoor het ma.xi ... nm gesteld
-.erd op 60.

Di: I'EST TE KI:-iG W1LLI.UIS
TOW!>:. - BlijkeI het ruppMl ",,·r
h,n, uitbreken \'an de pest to' K In~
WiUi.ams Town, ..oor d .. WN'k g""""
digd :ui ~ i, [H op U dezPr •.3-n';lft..
g(<!n.&11 ,~(Ul een gel-a) hlJ l"I(1'n \. r(\lJ~
welike Europese patiënt, welk" na...-
bet petit h.~pitll.8l ijl ''('':''oerd. l\r ...
g"vallen bh]ven tan get80l ....rd. \' a Jl

t\E!U groot a.$.ot..al ratten, muizen I'n
katten blelr.en twc -en-vijftig ,."It,·"
en twee muiu'n geinfekteerd te ZIJ"

De opstand InChina.
fn onze vorige uitgave publi~ 'lfij 'n
&..ur IeleRram e.yer de optJtaDd, •• Ike
uitgebrOUD i. op drie 'ferechille~de plut·
lI8n in de provincie Kw.otung ID ChiD.&.
N~ 't beet, tellee : de opat&n4eliilgep
3O,oeo, elO werd een Do;tee, _dinglt.tie
venrieJd. Ook wnrdt gemeld, dat al de
ai viele en militaire beambten te W"ng.
Koog r:ijn vermoord. Latere beriehtea
beWe.f6n,dat de oo,,,"1t: van de opetand
i.. de zw..... ·drukkende heluting, en
dat de opctandelfngeo besig sijn
enige rijke dorpen &all te Tallen.
Het BObijnt, ,lat de onlusten beperkt sijn
tot een gering deel van de renzen bevol·
king vaa Cbina, en wij vertrcswen, dat d.
opstand ondardru kt zal worden door de
Ohinese regeriug soader tn88llnkomst der
W esterse ,,,ogen.111~d8D, die dan wee. '0

vé:-oat&('hnldiglng mllnn hebben om uun
voet io Cl.iDl\ te planten. Men h~
iDge~ien, dat bet 't belte is om Cbina "ijn
eigen heil te doen nit ...f.•Iren. De inmen-
,;inl; van buiten IIn pogingen om dit laad
onder de mogendbodan te verdelen voor
exploitatie, bebben bij de Cbineea een b.. t
opgewekt voor de WMterliag, en daaruit
ie de beweging ontetaaD .. n "Cbina voor
tie Ohinezen." Wan noor er du! zulke on·
lusten ,.ijn, is bel leven van de blanken In
de ollIgeving ,,"ads in ge. aar. Wij 'Oe'·
trouwen, ,jat de onillllten onderdrukt zul·
len worden, voordat zs zicb wijd en zijd
kunnen vel'1lpreitlen.

De inter-koloniale spoorweg·
overeenkomst.

Do In ter· kolon io.le Raad werd eer·
gi.tterlm te Pretoria goopond door
Lord Selborne. De administratie dor
spoorwegen van 1Ie Transvaal en
Omugia ,'onnt het oolangrijiulte dool
vali de werkzaamheden van deze raad.
In zijn openingsrede hield de hoge
kommisaris zich dan ook hoofdzake-
ik I"'zig met dit <lnderwerp. Allen

r:ioh nog dr. Smartt'8 ta-
met Nata.l en boe men,

van Lord Selbor'ne,
een tijdelike iotar - koloniale

"'1!t1uii toen opzicb te van de
ln,ool'WI~l!e'n toestemde. In Novemoor

zal de tijd .... n d_ o,"ereen·
komst vorstrijken. De O.R.K. heeft
ecbter nog geen zelfbestuur. (Wij ver·
nemen, dat de konstitutie vao
Ornngia over enige dagen gepubliceerd
7.81 ....orden). Het ia dUI duidelik,
oat de nieuwe regering van Orang'!a
"óór November niet good op haar
dreef ....I kunnen lIijn. Het spreekt
dlls van •.elf, dat een inter·koloniale
koof ..rentie om .poorwegzakell te re-
gelen niet vóór November gehnnden
kan worden, want de tijdelik" o.er·
ce.nkomst werd getroffen jnist om tA
wacbten tot Orangi .. op gelijke voet
zon staan m.et de andere kolon ioon
met y",lfbeatnuT. Lord S.~lborne
meent, det d... intar·koloni"l'; "OI,d
Orangia en Natal lIal vra.gen d" oVI'r·
eenkolIlJit enige ma»nden lan.ger te
laten dur,,", totdat een beboorlike
kO!lferentie kan 1VOrd.l. gt'houden.
Dit is zeker zoals 't be.hoort. WaR
er niet zo een buitengewQ9n lange
veTtraging met bet toekennen van de
Orangia. konstitutie, dan konden
spoorwegzaken wel geregeld Ecijn te-
gen November aalUl'.

De I<.>cl .... v",n de Christelike JOl\ge'
lieden Vereniging in verband met de
N. G. Kerk te Observatory Weg, beb-
ben besloten een konS2rt te geYen,
ten behoeve v",n oon pi&DO fo:rid~, op
Ma81ldag, de 3d.. Junie 1907, de~
",vonds om 7.30 IIur, ;n de N. G. k",·k·
..a",l. Cdllingwood R.oa.d, ObseM'~,
nabij het .t""hon. Toegnllgsprlp:en,
met pr"h-.:nmull:t, z'ijn: gere!lerl'l~rde
zitplaatsen, Zs.; oogm;_rveerde "rt-
pI8at.."Iln, 1. 6d.; lcinderen, tot en
met 15 jaren, b. Program.IU1tS veJ'- MURAYSBURO. - Op Vrijdag
IrrijgbnJl,.r -hij d.. h..ren Fiek en I..ou .. , avend. de 7de J'lDle .... nst. " .. d·
N. G. Ke.rk gebou ,,:"n, Kerkplein, loop van de landbouw H'rg.d<'flng
Kaapstad, o1.\smooe biJ de deur d,,'r zal de afgevaardlgde naar bet (','0'
mal, op Ma ..odag avond. 1 !>Taal Bestuur v.w;lag van ~lJn '....n·

. 'ding doe:n. O~ddelhk daarna. ""I
Dinsdag hield bet. Kaapstadse p~r·· er een vergadenng ..an het D,strlkts-

le:m .. nuRTe kie70tlrs registrati.ehof '.]t· belltl1-ui gehouden ....orden.-A. J. de
ting in de Mtlrkhams ge~,ren om de Villiers, !!Ckretaris.
kieuers.lijst finaal. t~ berillen,. te amell-
deren ('.n Vll'>'t te stellen.. Nada~ ver-
llCheidene objelttie. W&re.l11 gehoofd,
tekende de hoor J. W. Donovan, na·
meoo het bestuur der Z. .,.. Liberale
AssOciabi.e, p.rot-est aan t.lgen ~
o~rogelm"tighedeo, gepl~ b~~ Mt
opma~en der voorlopige 11)st. HlJ ver·
lrlaarde, dnt een ruurte-I hrievenlie.;tel·
IeTS naar het ..egistrabie k3ntoor ...a-
....... ()lJtbode.n om tE> ~n of ..,keTe
peT!<onen, omtrt'n.t ,,;er verblijf .i:o
Knapstad de registratiebea.m-bte llu~t
.:eker wa.s, nog bier wOO.nden of niet. l\I.EU'\VE DIAMAKI'VELL-_, (;~~
ZOO·r hij dit vernam, bad hij de hoor PROKLA.M:L'E'RD.- rn d."! "Qoe"ern,-
{'ssh geBproken, die hem med.e~eel. ments Gazette" komt een prokiam ..u ..
de, dat hij de personen. !lOU IITrJgen voor nUl Z.gxe. de goeverneur, .ra.a.rh'j
om de nodige papieren in te ..~&n. ..orot keunisgegevM., dat met be~ OOI;

Rij 'ha(! ecbter v"J'Staan, d&t de 'f0l'- op !let feit, dat di:unlllt«n rijn outrI ....,
mell ni ...t. \I"-1lJ'entngev.dd en wenste de 1 H
framen" de. a.ssocia.tle te protestel"t>ó LIUl&!, de Va.al.rivier "P 'p Ilakoen .

4 26,~. 27, N.W. 1, 'N.W. 2 en -".W. 3.o tefl:en de wijse, ...sarop dece nAlllP.n op in de afdeling Hert...rt, ell da.a.r hPt il'"
6 .I" IrirJRrslij.'!'tI waren ingelo.~t. bleken is, dat diamanten in dit' plast.
8 1I!60 \"'oo~komen i.n betaal-ba.re b<l<>V'OOln,,·
3 Op ,le Ma.on.tlng ~houden vet:gade- den, is bel. lan~i l. ngs de Vaalrivier b.-
l ring van de K.aapst....d""f kj"'er vlltll doeld. VllrtJ1lA.t"d aJB een .n.1lnVlo.ledk>lr~·
3 kClOpba.ndel .. erd een brie g-e~'n vau rij onder de' oaam van d.. S"hmidl'
o b..t. Tnfelb .... l hnvenbestlJlIr, IlAnp:e- Drift Proper Delverijen.

vend.. do t.e..LiS>ilDg, genomen -t.. :n op-. .
lt ZLcht.. der dokbelastinJ;"n. De h~r! KlEeW STADHljLS TE STI;;Y""-
o Wien.er <Llcht ,dllt door de aa.nn.emL~ Bl'll.O.-Verleool1 wool< weru el' I<-

2 "3-Jl het, jong-ste besluit .-un de ·pr""'· Steynsbnrg llO'n nipu,," st:Jdlmis ~P"""
o d..nt 1'001. sdh.-we zou ,,:O!'de" t.oege- De heer j. C. van Rooy, L. '\\ .V., d ,.

bracht iUlIn dp haven. fil]. st.;lde deT- deel nlUD !\lUl de ve.rricb tin!;,,". JZ-"lf ('n -
halve voor, dlllt de kamer. 1llJll good- S" betangrijk .. getallen op hetrpff'·nn,·
k<,urtng h('cttt a.tl·n bet nl""''''~ tarwf d.. groe.i der sbd. Hij reide, dat 1,..1
V:UI het. haV'elloo..t.11Ir. Da bf?"r L~. .uulhnis met al ~in toebehm-en "I'
berman., dIe het voor ..t.ol st.euodf', .•,.,1- £3,.6;)0 kwa.m, en d.a.t ht>t a.anjtenll.a.n"t.·
de, dat bet. be.tlluT f'en .tekort .,·an .. rva. II W'lI • ëht de t...IJlStin.goot.. ler. ",,·t
£~O,OOO Villi 'bet. laatsi~ ell nm £13,000 I" Lig geval'len JZ(JlJdenworden om er ,,,,,,
van hpt tegenwoordljle J3-1Lrm.oest ul.rthin!l aan 'hij tA drogen, want, dan.
d"kk"n. DI' hekt:stlT~g vaD 25 peJ'O"ot zij de voorafgaand .. muni<:iprue ..osl,'n
•.ou np aapn g..hJlrook drnkkpn. De ....... er een •.ake.r ~""Ite V'n-n twt ,no
h"",r .l.,,~er wa.s vun opllue, d,1lt een komen periodiek VOOrdit tI.ooI op ?ij "."
rednkbe moo.,<t p:emankt .. orden voor I)~
nll.. .WJOUl boten, die langere tijd ,.j.oh
in d~ dolek ..n oplt.i",lden, pn staid .. voor, CALEDON. _ Het booft bier gry,,j

d",to " .. n red1lktie .nu word n inge- I geregend en bet regent nog gt.<>ed" hiJ'
..oerd voor stoomboten, d·ie langer dan I na rooder opbou den sed"rt 'Vri}da~
8 <L~n blijven l:iggen. Bij stl'lll.millg na.ob.t. De boeren kunnen ;i"h nil
werd het n.rn"ndemenl vali de b... T verheugen, dat '" geen gcb""K in dit
J3¥,P;J.lr, <lh,m.ede <bt VJl·n de lw<>r 'V..... op~cht is. Het weder is ......r ku"ci
ner aan·f\f'Doou,n. . ..n ik zou me niet v"rvo'onderen of "'IJ

--- "Wel .. eer 8n_U.... g .... n hebbt>n. zoal.
D wi'lkf-liers t.. WoodstO<'.k, Zout- \'(lJ'leden jaar. De vang" week is~'

ri~r en O'b,...:rVllto'ry Weg wunien d Caledoo"" OOI'8t.e ..-oetbal "P'
La"t:;;t.- drie weken verontrust .. egensl tegen de Paarl eli Wellington 11:' ,
h..t grote aalltal winkel., waar inge-- "pelen. Zij verloren tAgpn Po·,,·
bl'<)k.." woord1.. :Siet mind"r dan. 12 genoemde, maar rogrpraald ..n 0\'. r
dief. bAlen h..booll In die tijd Pl<UltBlllLatstgenoemde m..t ..... pn~i.,'n
gehR.d en Mn kler ..n en scboenen 'Werd Twee w..ken geleden gaf d" ('....I""I"n.'·
voor een bedro.g van £160 gpst.oleu en, voetbal unip 'u konsert in 't stad
nan ~ld ontVT8emd llOwst voor trn.! buis. DA" dramati.8 persorue " n"
G-f('nd:Pl" en slpten w""den vprb'ri}- t<lgenwoord.igden Vla.a.t&elik tnl,·,.:
,,,,Id, dpuren. "" ·ramen met geweld f!e-I pn aangezien' tlAX'r weinil)en ran 1,..,
opend, good ren gestolen of in d.el· pubLiek van' d" gpl:N>-nrt..'n,. vpr ...."tlc·!
"':lr gegooid ('U laden gt'ligt. 0.. ar ..o, werd het kon ... rt !!o<'(j I".i:.:'·
dieven schijn ...n tot één bende t.. !wbo· "OOnd eu 't fonds ran de e.v. {'",.
ren, die systama~ie de winhh 1D erd met £10 gP-SLijfd. - 11:11 ;"nn
boveng<l.l1oemda distnklt'n met éen be--

I
!d"ll" )

zoek vererMl. Zi.j zijn ~olm.", >lO-

_ in het m:lliden. Dn WOOd$toe.k ..n -.- - -
nu ill Obs"rvatory~.ilct.. De I"llkaD- .
t~ ~n vlln onlangs sehijUMl hun' IAl <lie "·otie,,. np bill' .cbond.r •.
mimrloot... 0.. g.,fu~oll id '" rd Dr. 'e ~_I'!' la... I!" two. :
to-> be'bben om hno lag te Iilaan.. e<II 1 Nie die mim<t.. 3TI die l"etPn
hebben zich nit, dl) hall.d ..n .Ii polli.ie I h <i.i~W~vAart ,.• .., bitr kroo._
\Vehm te houden. De winbliel'll -kla- Q! die .... 1 Q. Kindt'[ltwa1<m,
""n t"f ,hru-rI O'l'êr, dat. er ...~~ t-e ", .. i· Dis '~ m.Je w.rl'i ... mt
;jjZ polit-i~llI'Tllling ..n de ver.lieh. Bn di~ ..a....t>Fd-e n,idd,.l, t~ll 0'" onr.
ling np 1<OII11l1'ge plnat&<llllanvoldoenile Iln.dl'rvalt<n.
Ut. h lnat.r Wood" £8 rippt-.nIU,,,t.

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAV.

27 Mei, 1907.

•• d £ .• II
.Il dappelftn per

lOOlbL ••• 0 Ó 8
Patatu per &al!: 0 3 6
Ui8Dt* uk ••• 0 2 6
Na&rtJee, per 100 0 1 0
LimoeoUi ••• 0 2
Hoenden 0 0
KalkoenelI 0 3 2
ll:ieren •• , 0 10 0
Kool... 0 0 1
Ka!ve{et: 0 16 U
&te, ••• 0 1 2
Ker>dOll 0 1 2

o 8
o 5
o 5
o 3
o 4
o :t
o 6

lG
o 0
o 16
o 1
o 2

STADSNIE,aws.
Epn woot :,,,nW mij.u .. erk ..", v&n

de n..'nd i.< eergisteren per '·.Mon\yian'·'
Jl',al' Enge.uwd tcruggt>keenl.

Heden. 7...-1 de ..-erga.derillg van. de
nad.raoo d... Dlorgens te 10 nur ge-
bouden worden, ..Il m'eb de. o.vomh
t" 8 1I11r, "oab! reeds anngekondigd.

Het tot.a-k " ..ntal huizen te Groene
Punt en Zeepunt is tans 1,613, ....aar·
v",n 1,120 te ZCI'punt en 4c93 t ...Groe<w
Punt 6taan.

11tvoel'"Ïj!;e .'OOrzorgsma.atrege1en
\\'ordpll ~enOineD voor de ov~rbTenging
van Yallk Ancl"r6011 !UIU' de Ra.nd,
waar hiij ?:aI tere('.btst'"in ..-cgen.~ po-
!(i!.ll!: tot moord. :Niet tninder dan 4
.peurders znllen o.-erkomen 'V..n .Jc>-
halm ... b"rj1: Olll de ~van.gen .. , ~i .. ge-
hoeid ,.al vervoerd \Vorden , op Zlln ~'"
IIIUJr het noorden tc> vergezellen.

0,. ~oorgeslt'ld(' landelike ",,,ds bill
,.al 'h ...d..n avond door d" Zeepl1n-t ra.a.d
l>o>.sproken W01'd.6l1. Do net'r T. E.
[~l ..-tO" doenh, d,a,t cl.. J!ehel.eogeest
va" d" bill bevr...:!'ige.nd r.al zijn, ter·
\¥ijl ,le h""r C. 'K GibM v"n opinio is,
c1.at Pr "iet/; i.., .._rop ~ raad uit;
wndl'rin~ kan m.s:ken.

W"M6' Orot.e P&perwnui ,"rt_aid·
<:M '..tIt nooit vOO>'

R.-t. '" V·.rtoUdh 41.
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. ,J. In verl~al1d IJlet de _i!ellle~n.l~.~me...-t
~ <1 ~ ot '...._ ._.., -, '( i/ l~: ~""'l.'_' .' •W.__ df:' yo-U:éM.e::_ .b:t'ttetten : :::-::GoIL\:é.rue\-lX .

Charles Somerset (naar wien de plaats genoemd is);
Ds. F Spijker ;""hándteékeliIAR 'van Ds. jamés
Edgar: Dr. F. Reitz; de tegenwoordige Kerk
{in. en uitwendig) met Ds, i? T. Pienaar (OOk,te
Barrydale): de Strand Kerk met Ds. W. J. Con-
radie (OO~ te.i\amaqua!an? en ~utbi'r1and).

t .-- i;, ; li'.
{. Onder' Durbai1vli.ê de ,'olgêlld~ portrelten :

-Gouver'nellr Sir Benjamin Durban (naar wien de
plaats genoemd is); Ds. J. Beck, M.A. ; Ds. A. D.
Luckhoff j de Kerk met. Ds. 'D. Hos 4111 (ook te
Willowmore, MosselbAAi en BoShoff): I·Eerw. J.
Roth (Zendel.ill.g-onderwijzeF in de _gcmccllte).

,~}!

5· In verband met de gemeente Wijnberg :-
Hct Kerkgebouw (in- en uitwendig}; Sir John
Truter (de stichter der gemccnte); Dr. Philip
Faure, op 40 jarigen en J!e,'orderden ledtijd ; Ds.
P. A. Strasheim (ook te Philadelphia en Rhodesia):
Ds. D. J. Pienaar (ook tt: Tulbagh, Simonsstad.
Vrijblll'J!, Bedford en Tark;ls«td)j ns. J. G. de
Bruyn (ook te Brandiort}.

6. Onder de gemeente 'Imonutad:-Het
KerkgebolJw : Ds. G. A. Maeder (ook le Witsies,
hoek, Ladybrand, Victoria West) j Ds, W. P.
HOlisSei!1J (ook te Clanwilliam. Hope Town.
Albanie en Pietermaritzburg}: Ds. E, Z. J. de Beer
{ook te Dordrecht, Groenepunt. Barherton en
Pietermaritzburgj ; Ds.. P. S. \'''0 Heerden (ook te
Boshoff en Ladvbrand) j Ds. R v. d. \~ at! (ook
te Ficksburg, Senekal) : Ds. D. J. Pienaar jOs.
G. F. C. van Lingen.

7. Luverband met de gemeente 't. 'tephen'.,
K_patad:-Het Kerkgebouw (voorbeen een
Komediehuis); Ds. G. W. Stegman (ook te Ade-
laide}: Dr. H. E. Faure (ook te Pietermaritzburg); .
Ds. A. P. ~relrillg (ook te Edenburg); Ds, W.
Ronertson (ook te Calvinia, Tulbagh en Petrus-
hllrgh Q5),1 •. R. .:\lbertyn (ook te Middelburg,
Riversdal en Wellulgton) ; Ds, J. A. Buchner (ook
te Tulbagh) ; Ds. M,G . Botha (ook te Knysna ),

8, In. verband met de gemeen te Phllac:leJph ia:
-Het Kerkgebouw j Ds. J- N. Vlok (ook te
Piketberg) j, Ds. P. A. Strasheim ; Ds. D. S. Botha
(ook te Dordrecht, Swellendam en Stellenbosch) ;
Ds. S. P. Málherbe (ook te Kruisvallei en Steyns-
hurg); Ds. G. L. van Heerde.

9, Onder de gemeente Drie Anke. Baai
'::'1Groene Punt) :-De oude Kerk te Zee Punt; hel

tegenwoordige Kerk ,s;:ellOuw (in- en uitwendig):
Th. E. Z. 'J. ac Beer ook te Bordrecht. Simons, lad
Barbertort en Pietermaritzburg) : 0:. N, J. Brum-
mer (ook te [ansenvillej ; wijlen Ouderling J. A.
Bam.

.10. l» verband met d~ g~rneellJe, De Hieuv.,e
iKtII'k, Kaap.jad f'--Het Ked~ehollw (in. en
'uitwendig) j bs:{nu ProL)'C. -F. J. M.ullét- (ook te
Swellendam en George); IJs. D. J. Marchand (ook te
Aliwal Noord): wijlen de heer &IT<l:lS deKock ;
de- Buitenkant Straat. "erk met Ds. P. G. Meirim;
(ook te johanneshnr en. Gr'Jaif·RfiHet) ; Th>. D.
Bosman (,ook le Willowmore, Mosselbaai, Boshoff
en Durl?;'l\,'i!le); l?~.A. M. McGregor (ook Il"
Oost Londen); Ds. 'R r-arquhar ; de Wicht 7,aal.

1 J. In verband met de gemeente Ronde·
~h :~Het Kerkgebouw (in- en uitwendig
Ds. B. P. J. Marchand (ook te Kuysna, than,
7.;,{a.li~dllstigde) ; Ds. L. M. Kriel.

!Z. In "erl'land'" niet dé' j:!;erneente Kuil•.
rivt... :-Het Kerkgebouw ; Ds. H. D. van
Broekhuizen (ook te Pretoria} ; D,'. H. J. Pienaar
(ook .,t.eHWo,r:~r ell L,iJlgshurg) i QlI.G.tll'hng
Arend de Waa],

13 In verband met de gemeente Kalkbaai: -
Het Kerkgeho'u\v'; l~iCS.i Ht'~ (ook in de Trans,
vaal en te I\'1;tstO\\'tJ en Urntata.]

\Vij h.ebben.. ~.exen,ptaJ'ell laten drukken e"
dezelve te': beoo\'deelit;lg a:LU eenige der voornaam
ste kerk- en dagbladen gezonden. \l.'iJ laten hie:
aanhalingen uit de recensies van ~Illmi_ge dl,"
hl~~n ;f)!m 'tV !..:,'"

De KerkbÓd' '~e~'1~-dWij·fiêhben de gft" ,I

ste vrijm~igb,eid op deze onderneming SIt'I \..

<14(1 te prijzen. Dit is eeu historisch werk d.i:
zijn waardeyzal blijven behouden wat de p);ttl'
betreft, . terwijl (tét vertrouwbare van hel besch III

vend dëei gC}v~rhorgd wordt door een man ti',
in dit opzjcht der Kerk reeds vele diensten hn'l

bewezen. Het is iu terken papieren band, I1H"

rood, i.u~ geckukt gebonden, en verrijkt met lj'

platen die ui/.skkttup. zijn uitresoel'd," ,

-Het óeréfOPnieerd Maandblad zegt
, Met groot genoegen bevelen wi] het Hi tori-.

Album van Eerw. A. Dreyer aan, Her" l't

, hoek dat il) ieder buisgV-...ill rn~t lijn."
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I ....' / ,J1IÏL- I /'1..'\ li kl'UI \~ iWtJ(""; lilt !11.1IC!II..:il

II, I 111t'l dlIHk::d,t" t'il 11t'ldL'lt, Icttvl

,,' jl ~n ..:l.lll ....(1 .lr!' ]l.q'lll') .\1 de pl1Itlt'ttL'1I

'C'dl",":..:.V'1 11;i! lt!!.:l tit' l11lT ....tl' Illr.l! l'lI ICer

......,-,,("d [Jl' 11111'11111 I,tl t Il I';.!'l't \\ l)It'ld \()IIl"

,', !c' -, "cl (;c: f-.:,., k fil c;ch',,[ IfI,<I .\"·,k,,

I ,1H.'! ;';l'J I' tt:!..!l' i I \..!t'Ie/l·11

tckur,lclhll).! le: voorkomen, \\'ij hebben de prijs
10» I;"',L! Ilw).!l'i1jk ,I.!""le:ld, slechts 2/6 po-t-
'TI I, Hd I~It' Deel (j;, t hier hoven aall).!e-
k, ",,1',>..:<1 wordt: h.inchlt <>'Tr de gell1eentell
fil dl''' I<l").! ""I I';I;'I'SI,,([; het P!;,1l hestaat
•lIll, "1(I"'ll d<'lL' ,"t).!;,VC ,laagt, "I de Rillgen
'" \"I,I!I>I'de Il' behurulelen. Ik mee n dat
'lI,/t' ,>":L'hc:ek Kerk h,'I;ltlg he:dt hij de ,>..:e-
scl nech-iu-. v.u: de /))('\'<.!,'rg<:meellte: l\i1ap,;tad,
cl, t. ,r<>lll heh ik dil' g"ll't'cilte ,·"llec!Jger 'dail eie
,."tllTl' hdL,,,ckld er i, l'e" bericht omtrent ieder
,kr ,; I l'l't'dlk;lllkll (he ,,<:clert hare stichtillg ill
I f)(,,::, tJI (k ,i..!"l'[lllTIl1t_· ;..!f.:.~rhl·id hebben ot nog
\\·,'rb,ulll ".1"' (~l'ltn·e olalel'sLiallden Orrler
vor u: '" tt' vulle-u I'll d.ule lijk a.in mij toe te zenden.
\1.',>":Ik Il vruuclclijk v cr zoc ke u Illll het geld met
"nin '" k ,ltlltcll, Dit ,,,tl verdere moeite be-
'1','l'l'll, Ik "II Il>r,l~e:ll (bt de 'L'I'zendillg v.m het
I.'ek cbde:llJk na de ,·er,chiJning ill Juni e.k,
ui ,1.!,"c·lt",dl'll .\-lell Il"ale lid~t Postwisse l«
.\1,,1'''''· Ord er- i ot P",(:d Notes i til liever geen
"""l/egt'l, I<t.uups) n-uxij men nie! .mders kali,
\"IL·t-h>dllll1.dc "P,)~t;d \"4Ite:," moe teu een ad-
Jill''''t'l,,,, P"SV,,).!t'I I'·"" P'''lllY) n"t'·""gell,
(;l't'I It\\ .ulr« ",,,clt-llJk "I'·

Dr, Andrew Murray 1\\','II",gt"" I ,tl" Ijlt
1':''1 lt-illl:l'...', ~1(Trt l1111J1 li.ut chj k« :'_:Ill"d

Ik /,tl rI ,,,ii \\ II Ik k,t;1 fllll de l'lJllt!,lllL'

":l·;t_.t:

Prof, J, I. Marais, D.D. l')I('lkld""t'hJ
1 k. ....1t.·1 t..:_l," ': ))CLJll,l! III tit' 1l\l(It._'~lH:-

Il, / (i ,1"( ') \\ .i r Ik 1...111 \, I, 'I (lt· I..',th,"

~ota van aen Schrijver.
,\ \ \ h' J 'I' I.v -, I I· I- '\ h. f' k "';'1,1- '\\ II Ir", ".

I'" -r.i.u«l. "llliI:l:ltïILil_\ ••: .IH' 1111) vvc! .ul«u l
TiI:L.:I.'\t I, cl 'I '....11 ",tl.' ..,\1111 ....{,ld -, ,~l'kl);-'!

"(',1 "';lr';I"':(' !-""~II1.l! '1[11 (llIJl' dlcrbare
.111·11--I't !lt'\\I'j('ll !1~'1.111~-, tl·lllll;l.! 111 de

, ./,' kl'll I' I,' \\ ck ken ,·Il lu-t

1111 "!'I(t'~l '.111 II;j ,l.ll Ik 1'11 uw v lIIHkr...;tel1TlII1,l!'

II
I I r-.d" I I ~t .

I 1",,,- 1\ . \ II -: 11' i I l·kt·! I,

\ cl ']11 tïdlll,~ \ ;111 Illl)!1

"·'1 lll'hh('" ''I'll bepcrk t

I· \\' Dicnst w. Dieu.r.u,

A DREYER.

II'Ildellllg,ln' ·;~,r tin :\'ecl, Ger.
Kerk ill tit' Hanover Straat wijk

tin "" ,e:kl'gcll1e:t'llte Kaapstad,
\1\'1. Il)Uj.

,_:. " ,......... "

ORDER VORM .
! I, 1·1 ,

, r , I: ) / I. IJ, ).;//;,/ .... '1,."111. )\·Of/jl,'.;lrul,

1" II! II/ d li' HISTORISOH ALBUM "'11' .t.. ",·tl, (;I'I'I'/. ,,','rk i" I.lIid .l fri t:« ','{J, 7,

:""'1"/ I
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OVERZEES. I

TOESPRAAK VAN LORf> SEL.
BORNET WETSONTWE.RP VOOR

GRONDBEZIT

London 28 Mei -Hot opmerkings-
..aatdlg felt op de beurs "1i3 heden
de aanhoudende duliug In (","sals
hetgoeD een ge, olg "'1>8 van oon rtJ
"lOg LO de gelkoers Dl' Consols daal
deu heden tot £82 28 6d hl'tgooll
lager IS dan OOIt siuds 1848 t gn "I

DALDIO IN CON BOLS

Londen 27 Mei - Dil heer Har
onu rt komm issa ria van publleke ...or
k. Il diende In he t H uis der Gemeen

". n he t '" tsontwerp voor klem grond
',,, ZIt ID en legd" nadruk op hot ern
,!lg felt van de verm inder iug d, r be-
, Ik mg VSD het plat.toland. Het
Illwerp <ou goeu tweoledig ~Igcn

de rnarecht. l:wo.gl Il doch bet vormen
vnn .~ n klas 'an de grond bobouwen
d. personen on pacbw!'1I H"t ont
•• "P guf aun dist r iktsraden hot recht
nr d-OOf ovoree nkomst- of door "pr

pl rch t iug land aan U schaffen voor
kl, III grondblZlt h"tz'J door h"t te
I 1T!'1l of door h. t t.. kopon r ndien
I. rude u ID deee nlPt ha ndelc-nd op
r. len zal de landbouwrand t do- n
HIJ h" pte met iat e r tilk" IJls

nil d w Il nh ~('hrulk p::t maakt ZOU" or
I r laar hct rt lt dat de rad- u e r
i t r e- t t to, baddt Il eo n a l.nspor nJZ:
l t v rlJw II 1':' I andellng zou &IJn

HET Z A

eGVIIien _
eDen. Jak •

b.r ea rue"r D, €i
J. .Ii. 0 Grufl .. tt. b_

ea J P L. VoIlltMdt werd
hel, l8IIatti~ ID het eetMIOII.

Jii"ft aa aece- maahl a. burp-
18..... nza Kaa~, de beer H. LIber-
mall, ea de ltadaklerk, .h,mede _ depa
taile nza de Z Afri~ LIberale
A.ooiade beilta&Dde alt dr Rollen
F~. 'Jell_ Bwmao, de heer HBS.
Ji'Tenlutle, L W V , de beer C P 8chul~
de b_ J~me vf 0000"&11. de beer M-
Rowortb, eo 'fele daaull buo opwaclItin.:

De burgtml~er, die bet eentt sprak,
Belde, dat hoewel do headen "&IIhen dHl
de geDel'llal kwamen Yerwelkomllll, kolld
waren, dit DUIt .au baD berteD koo ge..
"jrd WOrdeD. Het had hUD geDOO8U
,edun. dat hl) !O,eel .uk_ had ,ebad la
~D!t".nd eo .ameol der KaáPjUd.
burgerI) _Dm bl) geoeraal Botha ....D
harte gelllk met ctfl oDdenwheidil!1lOhem te
beurt lle-e:aU@D. Het deed beo l-t dat de
tild helO .Iet 'f_IOfMe deel te oemee
UIl tieD baaqu6t. docb hl) eprak de hoop lilt,
dat eeD latere oltoodlg!D! zou worde.
UtljltlDomeu
Prof Frem.Dtle, LW V ,lteldenr.ol~1

de deputatie van de Z A Llbe ... le AlI80Clatie
un de generaal voor ZIJ heteD hem
welkoUl bIJ z,)a behoudel> aaukooolt, eD
geloofden dat ZI) zulks dGden mt num
un alle ZUid Afnk...,der. ZI) haddeo
geDorul Botha ~houwd als hun ellleD
vertell8o ...oordlller op de kenferentle H~
~wlebtlg de op de kODff'rentle ~Domen
beslUIten ook .....re. het meeat lrell'ende
feit "&II dat geoerul Both. deze peraooo
Ilk had blJ~ewonOd ZI) booplea dat hl)
hIJ Zlln grote .. oeIlIke taak d,e bern te
...acbten .tood getlchl'Ulfd zou word~D
door de wetenoch.p dat r,J) vele v"eadea
ID ZUId Afrtka had. Er wareo nleo die
eeo groot vertrooweo 10 generaal Botha
badden en zeIfs 110 ver glDgaO om te ge
loveD d.t bIJ eeo of aDder Ilroot wouder
kou mtweik-en en plot.eehDp(Z A EljOwel
vaart kou terog~ven Doch lil) O&m"'DS
wie de heer Frem .. tle .prak, baddeo
geoeraal Botha reedl Jaren Ian, gekeod,
en geloofden olet UIl een!dergehJk wouder.
m.... wel dat hIJ de Tran.vul terug kou
"uereu op pad.o vaD geneigde ...oorapoed
80 oat bl] de vr~lItakkea In recht
palrtott_ ge... t ZOIIonder de ageD zleo

De beer Dooovao Ia.s blerop het .<1
gende adree yoor -

Louden 28 Mei -IJOrd
sidec rde bedell av oud aan
d inar Er WUB een groot aantal ua n
r.u uf ike personen uaJlweZ:Jg

lord Elgln stelde de to ....t In 01 Z
A An \ or klan rde Jil t h lj \ ertrou w ( Il
had In Z Afrika 8 bekwaamheid om
haar f'lgt: n InO( il ik heden te rege lf n fn
dat hIJ mt rtulgd Q al< dn t cl" wolkt n
de r dtpns~'l zo Hh 1 \il r"dIJf;J1PII daar
I r een hE: tere \ --rboud In~ tussen d(
rassen fn rt gen ngen tier \ er-ach il lon
de sta t.f- D ontstond

D ... hf'1 r I I Ilor ani u oordrlv na nu ns
Jo K u.a pkolou ie on vvr k laa rdr il t
d, cl. pressie sl«htli bo t rek k ing op lt
tan It I had n In t dt pr thaf re n if

\ U. Il 'lt t land lit'iJ I Il

MulITAlREN EN POLITIE
OPGESTELD

SOMMIGE STAKEaSHBRVATrEN
WKRK

WAT GAAN DE MACSfNiS1'EN
DOEN I

PETlT1E AAN GENRL BO!I'HA
1)( I "'i VR H Hn N

"I R J)O'ó 4,1 Il (I RH H
II:0 "11 n \ \ x 7. \

IIHH'Ij
Johannesburg 27 MeI -De Il~ 'Ut.

beden "Bij met zeer gUDMtig voor do
.tahr. De aankomst VaD de cavallene
lilt Potchefstroom en de tc>rgvult.hge op
st"'lIo11 'fan politie en soldeten beeft, hoe
wel rde Indruk ge.end vali een gewapecd
kamp bel Idee doen post vaLLeD dat het
vooraa,1 onmogelik uI ZIJDom de w&rk
IIeden te .pr~keD R. nte ... k~rrespoD(jent
beeft dao ook vao d. be*It~J"defi vao de
IOIJDenop de 008t en West RAUd vern9
meo, dat de mliOD8Dteruglteren 0 dat eell
aanzaenhk getal rekruteo UIt verP~blllende
delen van de rransvaal on Z A gl.tet1l6
ZIJ" aangekom 0 en zonder opgemerkt te
zIJn hun t>,sterumll g LerHkteu, t jleeD
""Iltcht ook "Dlgerroute ,s toe te .chnJ'co
aan bot feIt, tlat de demonstratl€ te Jc tlan
oe.borg de aaodacht der .takers bezi
b,~IJ Met Ultzond,nng VaDenIge maOlleu
,il de FerreIra Ootvrop dw pa88llge nQlU'
f r g.laD<i geloekt hebbeo 18 de dagploeg
.1" aar ge""", te 10 de Il IJUafge<laall
De mannen verldnardeu dat "J lenge olge
IDtwlIdathl het werk hadddi "",-,rgelegd
Do lOonDen der Vogel"trUl. E.tato be .... t
teil bet werk beden nadat do bestierder de
,"rzekertng gegeven bad dat geeo eokele
man i(6vraagd wu word sn om meer dao
t~ 00 ,,~chlDt" t~ bedleDtn De hovoll
groud. "erkeno vao d. ze m'Jn ZI)OlOgo
zwor.u als """clale politie eo OOLv&Df!!eo
daardoor teo extra 6 .hllhngs per dag De
tuanDen van de I~epcort Central De<>p
bebben keUDI. gegeten. dllt ZIJ het werK
morgen zullen hervatten Alles bIed
b.d"n rusllg Hd ~Ulten;;~woon koude
.. eer beeft een ontmoodlgende uttwerklOg
op cle .ta.aro De b<>lanllBtelllng van de
.ta~er. I. \ oornamehk J;eve.tlgd op de
BU'lo.Ilm,og van de Illach,mBten welke lUor
sen o"[I,Jdag btljlmt, doch de UIlslag
....ardt llIet verwacht bekeud te ZIJD 'uur
b.t mnde d~r week

Dt> !! J)nWf rkers aa80clntle over""ee~t een
s~r en Il v or het op"laan val een kamp
,,",leo van E ord.burg voor bebo.ft
stakers

G<oneraaJB ,tba zal te Ge'ullstoo olop
pro en ('£11 pEtitie LO ontvangst Derrum
\Anarln ~evrn.s.,I.{d 'Aordt de zaak: door vcr
pllchte nrh ['"gc te doon regelen

DE ~r \IU~G VI!:RZIVAKT

DE NIEU\V8BLADEN EN DE
M \CllJ:-<ISTEN

J,loaonf'l>urg 28 M61-De werK.la
kmg \ er!oou! tekeoeo .aD verzw.kkwg
D. 0pl;a,o yovr heden Vs.n de mlJoeD
waarop Diet Ilcet.akl wonlt g".ft de yol
lIeode In juen aan IV It .. ater.rand Henry
Nonrse "iOlllS" Deop Durban Roodepoort
D,.p, \, emu ,,, (" .belll Consolidated
Lallglaagte CL'Io. 1 ~O \ "gelst.Uls De
"tAker. l>eweren tehter dat op nczu mIJDen
DOll wel !lt.taakt .. rdt

Ile .laker. op Ib East Ru"" Proprietary
InlJueu ""rden 1<,.t6'tl If bet.&!lId Hol
g '''' IrleiJe I >(Jn voor rie OIJJergrouos
werke," wc' ID de .fg.lllpon maand
£ I 18. Gj per ,cbofL Op Je RobID80n
[j ep """ IRO .tam!"'r •• tll .onden, .')0
tao. weer lOO SIl deze I I .. 'klog get'teld
rl) rie ht:t-t t.:tdt'r 114 .,r zell:e.r van dat de
",II" 300 legeu t eind van de week weer
IDwerklOj( .ullen ZIJ"

De IrkfoonJ,.deu op de CIty en Subllr
bao u I)U wer I.ll herlen doorgeenedeo
bevonJ~1 t ~6en mog.hk "eJaao wA!'OIO
COIllI1lUllk.tte Int t de Jl< htle te voorkomen
eo ala voorbbreldlOf(" vc r een dtmonetratte
Do .ct••de "erd ".)(""llg door de ml)o.mb
U,OorijD hefllteld l

De 0 '"Iwsblaa.o Irtng~o er bl) de
rna,I"DI.ten op ILaD?Ich ,Iet te laten mee-
liepen door 1'ooroord.. 1 of leDltmeot

I' rl~~I'\~H"IIZI'
\ [) () I (

sP\'\:\I\(, In: OPZICHTb
\ ,'\ D~ Sfl \t\lING DER

MHHJ'lj11'l1EN

I"h ",n"b",1-' 28 \tel Er IS "bso
Il lt ~epr. TlH ""S ()t1Itrent <.le stol Ing
Dt Ill_t p,ko tt. n ZIJn lIlg~1 Jkk~ll
f' Uf' ~t.okt'r .... \\a(ht.:~n t..1IIS ~(' lilt

...1 g, \ rLll {]( ~t~m nltn~ cif r mue blL1\..J;teu
nf ~l('n u..soho Iwt ~"t aU. zeker <lilt
f fin ~root ulIutnl Ulannen 7ilCh npnle:u\\
v 0' \11 rk wll .. n aanb,,,clen "Is de
.:t".mrn np; met tf'n j(lInlde van de sta
kWf( "Itvalt tenvl)1 III het t ..gonover
Il' .teld .. g".nl tit stJlk'"i; nog Ia.ngo
t Jn k tt, dur"n Er ZIJII hl'<' assoell\-
f "44 \:.lll marhln1~ten De ns.'~wJCUttlt),
", Ik" t,,,, Pen !<tl'lnmlng houtlt, IS dG
s.~lt11 \fm'an \S.'lO(!, .. tIC n weIke

r",~ r ~P'onntl wel cl om onder!tng"
'I 'nd""h"p u !x>v()rd"ren wrwlJl de
o <1('11' ,el(f1lglng de n8llm drna.gtl'~n
cl0 Tr In .. 1.~1 ,h!'QClatlOn welke
ZII" h >of tik" "rtlf'r te O"'l"mrston Iw"'t
J), .." I Jatst, ,prcnlgl!lg be loot 14 a"
l':e1, ~...Ip<lpn mAt 179 tegon 20 en 69
""1,al(' stpmmpn, om nIPt tIP. Rwkon
D~ '" kr,,! nno vnn deroC Tere"'gJlJf!;
,,11ft'!'f h~"f'n "<In de JX'" ,lAt do mt-
-IAi!",nn de stemm'"1l: vnn d" • S "
h.oclnt''I)n i(oon ,nvloc,.j kall hebben
op h. t b... llIIt door de I.den (Ier
Ir31 -vllal \ ...roc",t~on· gonome"

~ rlk< Iaat.! .. vernmp;mg de moorclpJ'-
h. ti d.. r machinISten verteg'lnwooT
I'g-t nIt benclllt ?.ol vnrmoodohk Lll-

vi"," 'p ,fp Ktot'mmmg hebben Alge-
rn til ,,,,,dt ~chwr 1'01"<1 ncht dat d.,
11 t.ll!!: ('<'n kIplDe meerd"rheld
uf tpg ..n '<laking •.nl ZI]n

1'1'\1 n \\ I RO'l'H \ ZAl NlRT
{ I R\fISTO~ RTOPPEN

DF PI TITffi DER ST \KERS zn.
fil \1 Tl-' PR~JfOruA 0\ ERRAN
DfI.H WO(W~

roh " "' ,h .. >; 28 J\{et -Het sta-
k '"Jl: k ,m ItN' te Ger11l1Htoll heeft beden
pn telegnm ,nn Generaal Botha ont·
\ 1111"11 ""nr'" ....erd modegedoold
I hIJ te (lQrnllrton MUlt. kon stoppen
111d pt t> II, ID ontv" ngJt te nemen
"c h tnrt hl'] T.1I~k.tt mpt genoegen. ,~ I

"(-en .. ,dut hIJ Hl Protonn f,lll z)Jn
I IYl~ekon pn
n" h......r D" \ dllel"1' n11nUlter V<Yl

III H19: ZP-II I ('('ft :.I In hAt IDIJnUiprkers
k tm I.. , !!pL .. I"gr ,r, ...rd ,l.t hIJ ~fl hjd

hM onrl~rbnl1t1 IUIlI pfnats beb
'po<'du:: mogeltk ann hot koml
I" kpn,l muk ..."

W aan on .. J"lI n008 zoo Z!lf'r
Zoo rOfll en wa:!\rom hOOl! JIJ

Jl! m(",t t""tood tog I.ts perOOt;l'
<;\ llnt onverWIjld nrr,,"s ]lj

W.""eeT verkoudltptd ]ou eellO Itpi,
1(0'1111 \\ ><)lId BC PllYp~rmeut

..n ~"rs lj'] .poodlg 10 JM bet,
Ell kom JIJ nooit oorant

HET ADRES DER Z A LIBERALE
ASSOCIATIE

Aan generaal de hoogedele LoUiI 'Botha'
.. LWV
J4IJnb~r -Namen. de ZUId Af.,kunse

Liberale Aaeo<;l.atle weD"O 'WI) U een
hartehk en ~erhledlg welkom bl) u..
terugkeer ID ZUId Afnka toe te roepen.
vr IJ erkeoDeD dat gIl te mIdden "aD de
vloed vaD f_telikheden, welke de Temell
bngen op de )Oogst gehoodeD konferentie
beg<>I'lddoo, u .. waardlghe.td hebt gehaad
haard en dat Illl, tezamen met de eent.,
mmlster vao Caoada, verlunderd hebt dat
de konferentie een te haasbg en DIet wel
o...erwogeo tMo~IOItgeoomen beeft ID zaken
zoals 'foorceurtaneven 80 de 'foorgeetelde
lD.telllnl1; vaD eeo Impertale Raad, welke
een bhJvend oadeel op de toekom.tJlle
ontwlkkehog vao ZOId Afnka. &owel ale
ID het RI)II:;ZOIl te weeg~ebracbt kunneo
bebben, ter.,)1 lP) ook de ouafbaokehk
heid vau ow goevernemeot bebt gehand
baafd 6D hebt ge"'81~erd om met eOlga
blelOodere parIIJ 10 Eogeland op oDgepute
WtJze .rmpathle Uit te "prekeu WIJ
weDBonU geluk met de treffende tekeoea
uu welslagen welke owe po~Dgfn '(Jm het
1'olk yan het VereDlgd KODlclui]k ID bet
geloof te beveIlIgeu, dat de geve.tlgde
b.,yollling vao Zwd Africa niet alleeo
lOslaat 18 Ilocb ook waardIg I. orn 10 dIt
land de teugela var, het beWlDd IDbuden
le nemen gevolgd El)D ~. voor J&reII
bebben de dadeo "an Uzelf en die met Wie
gij verbonden Sl)t, ooze 8~mpatble en
bewoodenng opgewect, OIL WIJWillen u d.
werwcenog ge'fen dat wIj u .... toecom.bp
loopbaao en dHl van uw zulleo
gadeslaan met duelfde eo met
de hoop, gegrond op de
wat 8"1) alreed. bebt gewrocht.
loveDdat uw IdeateD OOR Idealen
bet weren vao ZUId-Afrikaan .. pohtiek over
alle k....eatl811 befteA'eude de ylag ot ree eD
de 8uUtlhtulle vau eeD genttlgde pohhek
vaD DatIOnale oowlkkehng, In welke man
oen van ElIgei ... Hollandee, 'ranee of DUIt
le afkorDllt u gelijk aaad .. 1kDDoen hebben
ond.r de erceoOlng vao d, oppmheer
I!ChaPPI)van de Bnt8e KrooD, de ID.telhDg
no c8ovoudJge doch afdoeDde admmlltra
tie methoden, eo de evolutie 9&0 natiooale
1D8telho,en, toortlprultende uit bet t!átleO
hele It:aralctor "aD het volk 80 hODOIet
opgelegd no bDlteUaf ot .Iaafe gevolgd,
bel behoud en de oDt"'lkkeliag Tan Z
Afrik. al. bet teboll y&ll ee. grot.! eo
toenemeode EuropeN heyolJllug, de
haDdha "Dg der tenedeu blllcl oDder de
oaturellen door beo de jtelel{eobcld III1U
kal",e ODt~Vlkkt.lIogop Datunrlike buil te
.ArzdtertJD eo het aankweken vau eeo
Zuid Afnkaenee DaUonaie g..t die Ollze
hart co sal .. _eD eo ,ter ,reJogener
tiJd pohueke federatI. tot.taqd zal brengw.
WIJ hebben met ,"negen opgem.rkt dat
gt), mlJoheer, bIJ d. joapte vark_PIl,
evenal. op andere lijdeo, 0 £elf betoond
hebt al, een stn)der voor ,,~e eo .&eIJl·
!liDg, eo Wl) duneo de hoop UIt tpreke.
dat bl) ow sware arbeid lID em'tlgo
ID08Jlikbedeo "16 0 wachten, het n tot muo
moge 8t.nkllen dat gl) de nraek~nDg bobt
van de eympalille eD bet vertrouweo van
dre jlrote eD .teed. tOtloerneode &ekue Y8D
bet ZDldAffikaanee yolk dat uv 1n&l(lbt_
deelt.

V 8roorloo£ onB ten .Iotte te zeg«en dat
WI) u en uwe kolleg ... an tijd mt tijd ID
de Kaapkolotlle te EleO,dat lIteM. wanneer
gil komt gil verzekerd kuut SI]U V&II eeD
welgemeend welkom, eo dat WIJge8ll groter
voldoenlDg zulleo .maken dan a hei yolk
van Zald Afrika van bet platforn:1 der
LIberale AJJII()(!l&tlcte horelI loesprecen

WI) .IJO, ml)nheer,
Uw gehoort:ll1ll8 dleoareD, eD med~.

ZUId Afnkaander.,

G SMART (Voorzitter)
R FORSYTH (ijekr"WI~)

K.apetad,
:l8 U.art, !907

Daaroa oftrbaodigde de ed J B
Hofmeyr de geoeraal eeD bnltlg bewerkt
ad_ Dit adres, 110 _de de hoer
Bofme, r, ...ae voorgelezen bij het vertrek
nO de genenal naar Eogelaud eo wae DU
behoorlik ugewerkL ZIJ, nameM - bi)
het woord "uerde, W&reIItrot. op de WIJse,
waarop generaal Botba J;leb op de koD
ferellue had gedragen, eveoal. de jtehele
penn_Ie bevolkIDg 'fan ZUId-Afnka
:zoal. ~OtIW door de heer 'rem,ollo ZIJ
begroetteu de eerste mlDMWr,.&11de Trial-
vaal ats geIleraal Botha, doch het lDoest
'fan all{!t<als LORI8Bot ba. ~n &1) bOllptAm
dat hl) dezelfde LoUIS Bot"a wu zijn die
ZI, altijd gtu.ad haddeo ZIJ ..ertTouW'd61l
dat bl) d,t :ol u ZI)Den hntt beate weo. 0
yergeu;lden hem

He:T A~TWOORD VAN OEl\'ERAAL
.BOTHA

N .dat dem "'oorden ".et "flD
plaIIs wardD beanl oot~, a;td.

der Z A
A!II~au. till de .I~ aao

de itadtmtad door ~ eeu
biedelt, op hop pn-. eD
..... barteltk ..oor

eI!n!t mODdellng
..,richt eD la 0 W adret! "()IMlJ~e""I~.
Ik btn er VU o ..ertn~ dat IDI)U
aan Loaden ~b ... beeft bl~n tot
MlO betere n'ntaDdhoudiug t1l1l8811 het .ollt:
"&IIZ Afno ea het volk dat 6,000 mf)lflll
.... w._g w4lOht (I>.oor, boor I De warme
eD ernltijre IWI)A waarop Ik ID Engeland
ben ont.,.n~a. beeh ID ml) _ ... t ge
loot doen out;&taandat de Brll8e natie bet
-' meeDt milt bet 'folk Olet alleen vso de
Trao •• aal. maar 'f&ll geheel Za.ld Afrlka
(b.óor, hoor.] ea dat de Bntr;e natie tilke
JIOIlDI( sal Unmoe,h~ om te vormen eD
op te bou_a een iteik'en y",enlgd .olk IU
gelleel ZUid Afnk., d.t d_lfde 'f.olle
maat .all '"lbold gemet ala bet 'folk 1'&a
Canada ea bet GemeoebHt vau Auatrallë
(bOOt, hoor) Ik meeD dat dev8J'gadtll1olf
"au d. premlt!rs ID LoDden grolelw aal
bIJdragen tot de welvaart vau de 96r*,h,1
leDde Mien van het Brltae Ri]k, eo dat
Zlud Afrika DIet h~t nnDst bl) die verga
d8tlog zal voordeel hebbea

Het w.. eeo groot genoegeo te ervareo
dat de It:OIODleëoID Engeland meer ale ml
terataten dao ..t, fl!.IDdel")angeI:loderen 'fall
het moederlapd be8cboowd worden (tl oor,
boor) Eeo dM meest belaugnjke cweetietl
welke WIJ op de konfereDtle b8ltprakeD,
WaB de kw"tie "aD yoorkeorbandel 04ar
III geen opdracbt vaa het volk 1'ao de
Trannul had met betrekkl~ tot dit puut,
Ire"oelde Ik mt) Illet gerecht.aardlgd
de ~Iube ~ao de colool&le kODferl!Ohe
van 1902 o"er de voorkeurkwMttJ! toe te
genn Ik beecboowde het onderw~ te
JtO .... chtig om MlO optote Uit te drukkeo to

btezooderbedl!lt, yoordat bet 'folledig eo 10
aDderdelen door bet volk vaD de Ttaol .... l
wu besprokeo geworden (hoot, boor)

Met netreJt!pDg tot a andere k .. est,e,
nJ een Hof van Appel voor Z Afnka-
nrbeogt het ml) ervan te kaoneo oneldiog
makeo d.t sekere vqoratellea "oor
ruIl gedaao door de belde and~re
Zald.Afrikaauee premlen 'Werden onder
8teuud. eu _pang door de ltonfer.eDtte
werden aangenomen (hoor, boor) De
hoofdgedacbte dezer reaolutl·' was ~eEIi
Hof "&II ",ppel lD 't levea te roepen voor
Bntee belllttmgeo OD K.olooleeo dle
geegrapbiee -aan elk:aM grea_, bij welk
bof .ppel ba a&llgetekend worden
van het booggerecbtshof V&llelite- ltolOlllO.
Zulk eeu hof no appel voor ZUId Afrika
of uogr6DlI8ude koloDleën zou gemacbtlg~
worden ".rlof te gev8Jl voor appel van t
Hof 1"an Appel Dur de Geheime Raad,
e1echta 10 blezondere gevallen, docb bet
prl!rogatle.f vaD de krooo met betrekklDg
Lot appele bIJ de Geheime Raad zou dav
door Diet wordeo geraakt. Bet 'ferileu;!t
ml) dat dIt begintIeI 1I0aDlemwerd erkend
III Ik !toop dat ID Z. Afrika alle ~)en
sollen oamenwerlreo om dIt doel te berei
1r80 omdat diL een der kracht.gllte .tappeu
IRI~ de ncbhDg .... federatIe v&ll ZlI1d
Afrika, welke door OD8 gedaan konoeo
wordeD (boor, boor)

ND wat betreft ml}o partl) ID de TrailS
nal, wd Ik elecbu berhalen In t kort dal
WI) ale ZOld Afrikaaud.en sullen tracbten
ooe beat te doen
Een dIng kan y.o olie 'ferwacbt ..,ordeo

<lat II dat w" onze begloBeleu met .mge par
tiJ In'Z Afrika II1111eo"erkwaoft'Jen (boor,
hoor) Ik IOn he" .. IDIjn ambt oeer leggen
UD de ~8ltODde pnllC1pe8 vaD ZUId·Afrt
ha"denllDe opgell'eG lboorl hoor),

Nn lulleu Datuarbk, w&IIneer Iemand op
ZJ)D prUlClpetJ tItaaD bll]ft, IIware tljdeD eo
moelhkbedm eanbreaa, ID t bIelODder
de Dloethkheld welke WI) taIII m verbud
met eie gedruktbetd ID TraDIIvul eo over
het ovenge ZUld·Afnka beleven, doch Ik
hoop, dat WIJ teamlIII &lillen w.rkeu,
"'echta voor de TraDIYaal, maar voor
~beel Za.id Afnka, ten 81ud. d_ dept_le
te doen ophoudeu (hoor, hoor), eD gil knot
n er op vertrouweo, dat ..au IDlJn kant, WI)
veel zullen bl1.dra"Ml tot de fed_he van
ZDld.Affika (hoor, boor) 00011 cl' la ietI
uaar Ik meen, dat WIJ moeteo leren om
bier la ZUId Afnka te 'n)gen l1li dat I.
gedold. Er ZIJD f1f ODder oae volk dIAl
eeolkllpa rt)k worden eo ook plotaeliDg
arm, eD bet ..olk deokt dat de wereld katJ
geregeerd worden &edaDlr, clat de eel dag
d. eeD bo.enaan 11:"'& l1li de aDd_ dag
de ao der ODdel'UO (gelaeb ) No, mljo
pertlJ zal Slob lanpaam ha..." eu WIl
lluJJea alleeo dte.maatregelen nemen, welke
wij weteu clat op de Iaage doDr bet genII!
yolk tot voordeel nlleo IIttBkkeo

Ik daak 0 zeer enlllUg voor de yneDde-
hlle W<lOrdeDtot IDII ,eeprokeD III bet
vneudellke idr" ml) aaDgebodell (toej )

BIJ de aRoop .au d. plecbtlgheld
kw.wen de b_ J X MernllWl I!D J T
Holteuo de generaal groeteD t!poedi,
claarua kwam de tb_orler geDeraal en
wDd premier, de ed Bdg.. H Wallou,
LW V., en htv! een onderiJoud met da
lJftHII"aaI die OlD 10 to a.lt de dokkllll
wegreed

-l-
BET ADRES DER,WI.f,NBOBRBN

ASSOCIATIB
l5i~ uDkOIDÁ "aD de tmn allll het

statJOD te Kaa~ heddm .ie~ C W
Kobler, L W R, l1li dr Bee ... L.W V., een
onclerhoud met d. ren", 1 oper de TriOl
... a1le Dra" kwetten in r~ me$ K&IIJ*I
wfJlMlll ZIJ m_dea, dat de Trauvaal
de Kaapee .... Joboerea bo ta huJp komen
door de wetten .00&011' te WIJ1IIf!'IIIIdat de
Kaa .. wlJIl60 de ltaftllrll ala raauoeu

S.eDWOI'deo Voortll apraken SI) de
DIt dat de T,.... ..aa1 HIt. lOU doea

o et le«!!Dwoor'clige tarief te
Gener.aal Bol ha !lelde, dat hl)

pooegen alle depa.tatlM mt de Kaap
oot,_~ ZiJD motto IUt(Id, IIDWtl
d_ all ill &!ldere "keu 'r.e.1ID
WeD le"lIII"

Om h.lft ..... lf spoorde de treio naar bet
coorden ~

LANDBOUW
~'"

VEETEELT.
[............. ,. , ..... ,. ~.II. III............................
.......... ' ...... 1..........
II .. tri WIl ,......., IIIIIII'I1-..... """' "'" ................ 1IIr-"''''''''''·1

stembus werd volgeM "tret ASt-
g~tI!ld. plaats te vllld ..n op de 28ete
<Tun... a.anstAanc:l.e do<>r het ga:DIJC dl r

tnct, ID rulé v~ldlr::OZ'tletilchappep toO

nog drie &peolale plaAtselI, teo elud"
.een ieder IDwo:ner an stilAt .te stellen
BlJD sb!.m utt w breng."n, daar voor
of daar tegea Het gehele d,;,<trikt
"'CI]~1:e en vemngde om de spoorweg
hier te h....boon. wtgenaml!t> een paar, len
die hun t.ltkkeo good gevuld hebben R'J ge\'oolds sieh ge.lukltijr wan_
ten t9de van de oorlog, die toen hun hl) terugdllCht aan de -rel" tran"n, 'W'OI-
vOQrT1lad pa.aroon eu esels of an.d<>re kc hi] door uJn toOO'Sprakenpn w.rt~
trekdl.eren ",et 'errumderd Illaar wel tiu!!,eo had mogen drogen Nl hij llOOp-
vUl'ffi$rdl'rd h bbe.\t, J.OO<I.at re gIMln te ,l::>t dsze tr.anen eenmaal al, pa.arlen
behoefte aan een spoorweg hebben Il!O~'den mog.m schitte.ren Mn de kroou,

Zr~ <lIe ru de minderbeid temde,!~ "",Ike God hem verlenen rou bij "'pl
lwt..'d'den Ih'}t IlO"S de vrIJmocdii,!ul1<1 intreden 111 de eetlwl~lwld
een amendemetet voor te stelle" tegen M"t daoltboM Iulrt zoo hij tee<Lt t&- •
gNeg~te spoorlleg Het IS zoor te 00. ntj!;d<>nlre" ann .f.1J1l getrouw n rn K"'''-J)-
la.mmer e n, want nil an het niet OJl stad en omstrE>keD lL3Jl dl' h<>erlib
ders thin eeltparl~ bescholl .. d 'langp- ooro-"l1 mn bet houe ZUId cl.fz:iJro, 6]l

nomers :te "'JIl W-aarolll dan na ..r lUl vertrO\I"~ d",t ook sijn g.-IDOOIlte
de vagaile:rlOg ~uJle"" t1s een SWelII ZI]OJ.t.gt>da<:'httg mu ZIJD ook al rou hij
de;; aatll!1l>otsP '''OOft'''ln duly....nd<>nmljlt>1l "Ilo" ~lar ver-

H",t IS to be.treil ren, dat de >... rga IIrlJfte.rd W()7.en (i\wtn.ns)
d"1'11\1I;mot om dn~ uur 10 lOOe "tn '<amens do ko""u! jl"( npraal "un h<lt
CITJ 4 tlllr OOpIUJd werd Op de go- DUItse Rijk tI' KUllpf'tan d~ Hoogl'ld
><egde V'ergaderlDg moesteo .twee a.f~ Gestr h...,r .Ba".on vun Humbo1d~ dank>-
vrulJ·o.tgden gekozen ....orden. ten te d.. vtc<~kollsl.ll de beE'r Sch.rott.er, de
einde eGn 'konferonihe <lie staat i'>" ..abPld""d" lerM,. ,.-<>or d,,,n< trou ....e
houden te "or,len te Cal.m"l op de J>hchtov"l1"llllmg _lkc hem <ko ut'bh,,-
lOd .. MeI, bl} te "onetl, oln de ~poor v!On hot geh .. l" kou,ulMt Vi'"".,rve-
"cg k"" t.s te OO;;JI'Mlkenen eell VC~ had ell well te liPID tl.n '~)11 fJlll1llJP ea"
wek alln het goevernement te TIC gelu\-kig N't< ell ~bou<k>n no.nlromst
ten of d,e spoorwep: nllM Calvtnl' lrpt .nd<u"IAn.d
dill 'lID ()Pres zal gebonwd wordel' "<aua' het mnnMnknor DOOhe Irod
TI. IDeeTl{dat d..t "nes onnodig wtU; '''M'h -dj'r HptJu.t hod ~n !toren,
Wi1:IIt geen men" ter ",,,,,,Id kan er eli de fIi:ln"'=g.e~l d" hOO!-"!(n.cltte

die op de tom<Gtnst ,nn land ,,0 P""tor' voor d" bat,1;> maal dp hllnd
volk El(~t en. hun wol"l]n ter harto tf'.n ot8ct....d bodden gedrukt PlIldlgdell
neemt. d", met za.!. """,ten erkennl'll de \erncbbngen
,lat ,''" C.eres IllUlr Cah JD.a de Ite-
wen ~ li)I1 UIl zIJn
Tot dien "md ..... nochtans ~loten

tW("e af)l;evaJl..f'!l:den te ,,,,nd .. n hm Koud"'. sneeuwen relSen.
dtT d"t aile :Jgevallrdigd!>n naar d",
lwn1ennhe te Cal '" III I Zich met <'erst
mot d.. hJll van Ceres ll-l1ar Calvllun
bekend g:egteld heb""n wa[Jot ,!Ju al
leeu kondelb lt] zlCllll'iClveu OV"<!rtll'l$il
hebben om met <>ên vnj l"II onpartt]
.d'igê kx:ln"'-~.(Intie te stemmen !l"hll
"pnde dut daar geen andt're of ootere
hJn ":~n ka n dan ,le liJn va n C<>I C'
oaar CalV1nut no.",,1 ve aal1 te l~
gen met raad eli .,dv!(lS vali de afd.
IJOogsra,len van Ce""" en Calvlntft
E[len oor.Ul1 Ik =1JI \ t'rklanng of ....
denOfl geyen
De leden va" d.. "f"dehllgsraad "Jo be-

wr b&lreud me;(, I~t dSltnkt ,,<lIke
de be..""te route voor eeu hIli WC7-en

fonl <wn de Illgi"meUN y,elven Ten
be,: 1]Z0 bJeTVIIU hoe vo..l mjd en geld
tS Bl Diet verkwist met de opmel!o~
van ()Pree-weg t?1l Ceres ItJn' H ,er
waren IlU 3 opmet,ngon g"dnoo door
Jllet mlJHl1er daTlOp MJn milll\t tl~n
""J!O'IlletlrR eo hoove(>I tiJd JH <,r &3<D

beste<ld en hoovelll geld [liet ver
kWl t, terwiJl de le ..eIs genolD~n
ZlJII door ""II etm''1>tIdip; II1W01I'" van
Ceres blOlHln 1lO'0 week, met het ge-
volg 'dn t "JJIl • levels' I"'"",dgt'keurrl en
",.,rkehk nil dt>Or d... IngenIeurs geko- KJlllbeTIf'v ~8 MeJ -(lt }--Het 1fOOl'
7,en u]n nis de rechte route. the ge I' II1('r In dp laatste t1Jd blUel lroud
nOlllell moet worden Waarom d,,,, ,,1
de lIIgenleurs ell al ,he olln'()(ltge KO' ....
ten ltftn 70() vool ,.. be4ders besteed. nl
dia kIllSten kOtlIlen voor rPkellillg van
OD9..e bejostmgbêtaJe.r.

Eon nndere reden "',,~rom k do
lfdebngsnt<ien aa.nbeveelt, IJl deze
Het goe"ern<lment meeot. dut de hln
\ Jin Ce.rClr .. eg n lar ()Pr~s o\"er tie
bondenl dlllllmd pondelI ."·r!tug !ros-
wn za I TAta>!; de "fdebl4},rll1ld ,uu
~Tes dJ<' ItJoD onder "')0 best",r lawn
b<>uueli, alsopzlene-rs <wer de lIlgpnleuM<,
on de ITbelders, efaarmed n verband.
t.ern Lll Ceres de WIUll-bullt ~,wen
mOet., ef" 'ik ben <lr .~ van da~
G¥res met een penny li aarborg t;af
moeten oot41Jell, mallr ka;u oon teder
de volle vertelrenn,g geven ,eL...t Ceres
een g0<lde ."lIIst zal InlUI Utt de
ballw vlln (he 1tJOi. Daar .ulten ou!>t
zo veel Oll'nOOlge IngenU'\OrIl nOOl!!:
"IJI1, 9n nog mmder ZO 1'001. onnooJgc
ko8teu aan arboi<liers Hoe IS bet ~II
gebrom, 8om~ljds of hever op .rommlj!;
dagen !" Sorns ~]n d,e .. of 6 mgo.
O1eurs 2 <1f 3 UltT met. l2'" mE-ullen be-
JIll; op hun mll.Dler Da.t WIl :r.eggflll,
vnr<daag wordeo er 0011 JlIUIr pennen
gestolce.r. en >e&n paar bIlken,; gemaakt,
morgen ....omoo der.elve"!!er "e.rall
derd en f)() gllat het V!lll i1e "'ne dng
(Jf rol Il do <>ne weck In de I
andero, of r..1.1 Ik hever zeg
geD WIn do eno trulilnd III de aJ'I' C
de~ DIt IS d. wl)lIC ... aarop dê It)01
\au, ()P~_weg nMr ccro8 opgemeteD
18 Er "Jn zo vool llli!JlClrtenren door
bet WXlventemeot a.ang~beld, In , ,-
Mud met die brandmekl.e wet, WIJDt!- J
Wl't en m v~1 andtnt rungen ~n
or goon Inspektear.!! o~ tie m~n:t.eur J
g teMP Ik wn gaarne "leO, dat de A
k.1) ten rekening "OOt" de,,,, opQleting
ter Wel 10 ons pnriement gelégd _r W
dell, WMlel; dBo PIllen ou.r.e parlements-
leden !/iI(Ih kl1n.nen o1'"ertll-lgeo Ret J
SpJjt TruJ nIet te ku:nruan ~IlJl 1'1111
..Ikln onze -rort<!gfmwOOt<dtgten .. lO, it
land cn volk, want Iwm.nugt'!Jl £lpt
01001' ID Europa en op relS don op hllll J
post, lW, ~rt.egeD1,.oord:~, 1n ttet
bellU]g VIJlt. I",nd en "oIk, om ,lllo te
!runnen 'Z'1ln en zleh,..elven té l'er!J&-
keren, dn.t het oaet aJ:loon weDSI!ltk, A
l1lo8or _r nooUZAb'lk IS. dat on:ee
nJdeltTlgllraoo'll m.oor ge~p~d H
word,eon, ID bet bouwen van ~pocl""eg
LIJnen, omdat, ooze afdahllg&rllilo.l1 deor
bun gebe~ dll!t.rilrt JIIlmengB'itnld 'ZIft
Dan !(jJlI da.ar goon waarborg VeNl1
....ordiln, t"n bet ZaJ oos arme land .M
1mk alle onnodige !rosten eeo bel88t1n
gen beal'~1I!
H~ oolWur, .. ut tic gese.h:reven

birb tJ! niet!! meer dll n de gehPlet W lIJlr
hUIet ) beet kM mej) oowJJlIen gestaafd
worden, et! n<JfI; m_ dnD lit: g_bre-
l'en beb Het IS ál:leell gcm:eeoo LO

liet "'arc beln.n.g nen lao d II "olk, C
ook een der redenen Vl\.n do orokTendl'
tdden, .. _nn 'Wij 'OWl ........ oilen
Ik beb de eer MIl be trOOM6l1,

WlllLM:E.NENDE BOER

l II"nh~<!e, 28 M"I (R) - H'i1"Vlgte
koude regeD" tlJn bier g raIlelI en d..
b.. rg~n rondom d" sUid "IJO niet F.1iPeuw
Ic",d",lrt

A I" ... r "oord 28 ]\fel \R..}--Oedu ..
lende de IIf dopen dnc dagen vol
I!eud" 'p cle he' 19" .torm nn z",teT
,1, g ,\( nJ .. het "<"er h,.,.r brt;t~p
koud Jew"",t D, rtVIPJ" lJ' hog..,. ge-
"",lien dan to de L'Ult~t(' 1> Jar,,,, 'i;
g~\J!l u,ft Hl:.~l(!n)~ de TI\Wr 7A)I8r
I. oog "II "I'rd (~n !:rrot" hoeveelheid
g"blokell 1I:",derpn '" Aarunder _
"'agell 1'11 osse" ;rtoelt>!l eo andere
voo.......erp"", wel!;e zeker hler of dM!'
bIJ .~n der dnft""" te wnt<', raakten.
door d" s r()(lm m~voerd Tot ou
too ,~ nOf, Ill~-ts HID ()('>D ongelak he-
kt-nd

P"rt Ehzabetl. 2 Me. -(lt )--Ge-
durend .. d~ llfgelopen 48 ureu 'Olel hier
bIjna Jj; dl1lm r<'gem Bet weer $

~<,<,rknud I'll sneeuw IS op de Sand
nlltl; gevallen

:.
Durban, Z8 MOl--{R)-De ~

rat "u.. d.~lIlde h,er <tot op 42 gnden

.lolu.nn .."burg, 28 MI!! -(8. }-Over
tie ~ehelo Tra n vAAl IS bet. ...ed1!1' bit...
t.,. Kond De tJlerm~r daalde lQ

,,,rscheldene dJJitrlkten ! 0( ~ p' .
dPJJ Lager da.n tyde"" de k~de, ,.e.Il<& '
op 15 Jn.lto 1906 heerste, toen h~ ~
gen grad<,n vroor ~ bet Z W dl,..
tenk ~erd 1.2 W Jd voNt gelroni<t.
teenl De ru ID In Ict JOllbert P:ffir
t41 fohannesbrug W'M heden ~

b.>deld. met ')8 ell SOUllll'lge ~
Inren (leO ~ l!UIg Het meet lae-den ___
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KrrSTL'W
G C Oltner- B uplaO-UJlIOu.de.k
PP, 1 ('.OOOZee-. B H C Botha--
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AfscheHlsfeest aan Pas-

tor Fuchs SOMERSET STRAND SPOOR,..
WEG - Op een vcrgad.enog IlO. CJ.,
Somerset Strand stad raad cft hRt'
lI»OOrwC{/;dcpartoment v~tegeo .. ool'
aigu door de beren C 0: S Cl....b,
hOOfdbectie:rder vaD I' TVOtr. cD C
OoodlllOn, boofd accmJut.nt vu
spoorwegen, werd de rek tIIng ... '
de Stn.nd spoorweg degDblt: '-pro-
ken n nagar.uln Als g..volg van de
ohJelcti van tIJd Uit tIJd door de
raad Ingebracht «lg"n de buil ".&1'-
op de N'!rJ.,nmg .... rd opg" ro.lekelL,
w d oen ge&ml'ndeerd. ",Ic LOg

Y'"",,&r-fllgil untQnende dAt {'T In d
VJ"""fC"r ,oorgl'legde 5ta.1.<,0 DtOOT d"l1
£1 roo t..vecl Wa..! ~i.st ril d ~l-
Dle V"'" dl' rlUld 7.IJn er n"'ll: \ enrcb.cll-
!kin" posten ",aarnp 'n onlog •
hoort toegPlitaan te ""'(Ul11 rndJ#lI
dit g.-.c}lledt, zal t t4'lu;rt _r 1d tn
"'IJlI ~'''Du""r t, ~rv""r Ilur Got-
dmmmal 011' d""" M'ktie ....n" lit»
gaa t m,,<,ut mAfl <Int t U k(Jr~ lIlt!ClJ:
d1n gedelgd zal IIJI1



"aterdag &Vond, 18 dezer, vond I,ier een
Itrk, School In Yoorulller aebrulk, vreselik drama plut.. Om half elf deed

oen ontzettend gerlIcht de ronde in on8
klein do'pje, n.1. dat Lucas Martinus du
Toit zijn echtgenote, Heleoa Maria du
Toit, weduwe VAnW. C. Loftus (geboren
Smute), dood geschoteo had !Det een

Uw K~esQOndentte ,_I onze "lIenor.- revolver. Blijken. ocdenoek heeft de
___________ ,_y_'d_tg.te an."tl ...... krlhjJ.n:"::J overledene vier 8Choten ontvangen. Ge-

Straat, 4,8 en .0 KA. PS7AD lultkijl, dat er toen geen k<>gela meer inu, H • het revoh'er wareD, aDders kon m.VT._______________________________ T!lJ!kie,dochter der overledene, die op be·

zoek was. ook in gevaar geweest zijn.
Die !?ebenrtenis h""tt zich wonderlik

tOtgedraj\eu. On Toit was in zijn kamer
en had ZJjDnachtg,,.,d reed. un. Mevr.

T I Ad
II Ol 011 P du Toit .. a. in de ko"dJui8 bezig baarBlanll res: Y R ," laapstad ... --erk le verrichten. Mevr. Te.kie wa. ill

de eetkamer en zag du Toit naar Ii';l
revol.er en de patronen zoeken. Toen hij
het revolver in de !tand hield eu ricbtte
riep nlen. TO'lr.ie hur moeder toe om t~
vluchten, vre!<lnde dat hij zoo ~h~ten.
Hierop passeerde bij mevr. Teskie eo liep
naar de IWlUbui.. ~B het eer"te scbot .,q."
mevr. T08kie reedt! op de Itoep en hoorde
daarna nog drie scbolen. Naar verhdd
~oet ""n i<o"el in bet hart gedrongen
Z'JD.

De overledene ..... de wed'uwe van de
BoerekollllD&udant lY. C. Loftus, die iD
de oorlog 110V .. 1l60 i. te Betuel Standerton
distrikt, TrlUl•• aa1. '

De reden van bet drarnn i. onbeiend.
verwarmin""l OOi.dorpje droeg zware rouW over het ge·

.".. beurde. Vooral de ondergetekende beeft
_r te doen Ulet da o.erbl;jvende wezen.
Vriende.ndiehelll zo trou ...bl)Htandgeboden
bebbeD. i. hij bartelik dankbaar en wentlt
"au ben te noemen de !tereo van Kock
Lnderilz en Kuli. '

6t-~···~ou.p7
~'THE ROSPIT AL,'" LONDD, 18 OktOber 19oe, ,_'
• 0 -"_, .. II ... ....- ... , pUlk ,..u.. l1li .... - -
..... ftI- ..~ ,._....u.-,J • .,.,,~~ .. de atol. 1. - -- ....

_, .... nl.. {I""'u-- _ .n_ fM' k_
.. """""M I>It "pui""'''''' 1ft ~ w_

HORLOGES • •
TOO •• uw W:s:aL

DIS,anll.11 Bari... ,
Z00\L8 GlIJLLl!BT1IlUD ;
ook in kl.inere maten ....,. ................. ,
Prijs 20s.

20 JAAR GARANTIE.

PRIJS

II.OUD ZILYlR'1 KAITlI, ...................................
Andere Horloge., Goud- en Zilverwerk. eu

Goederen van elke beechrijving.

Geill...trurot Katalogul .mj&p<Jaft1mlg'20/-

I,
:l. ;

WOLF BROTHERS,
DEPT.O,

HORLOGEMAKERS &i JU'V'iTELIERS
hk DInkt. ~ _ ........ "'_' ........ au.. .. 1.,

DarHng Straat 54. KAAPSTAD.
IIP&Unn UIl IIOIILOtOD .MIILD Vl. lLU .~.a.

ca... ntle.

~,
"

'-1i
, 1

1
CUnningham~Gearing

"
• • lL8J:MENE INaENIEURS, • •

'ATLAS WORKS," EBElfEZER WEG, KAAPSTAD

Verkoelings Machinerie,
II ATLAS" PATENT.

lontrakteuren om voor Water te boren,
. ments Subsidie.

onder Goeverne·

Fabrikantea Tan Machinerie om voor water te boren, Diaman\en

Dril en Percussieve typeD, beide voor hand- en pa.ardekracht; Gepaten.

teerde \' erkoelings Machinerie; Zelthoudende Diepe Wel Pompen

werkend met Stoom- of Olie-machinen; Boomgaard Besproeilege

Pompen, enz,

" 'Baker' Direct-Stroke " Windmolens.-- III
.lil.. ..~

""
..
~

Q

" 'ti...,
"'" :I
.!: N

~ s:~

MOFFAT, HUTCHIIS
SN CO..

INVOERDERS VAN

MEUBELEN
- VOOR-

KONSERT ZALEN, KERKEN,
SCHOLEN, enz., enz,

Wij ontvRng'en voortdurend Ge-
tuigschriften hetrefJende de kwali-
teit van ons werk.

VOUW STOEltIl. K[IIK ZlTPlllnl1l,
ICltOOl llSl£lllllll, en:., pJ..

AG.nten woor d. b.roemd.

Let op het yolgende DOHERTY ORGELS,
"Het Orgel is aangekomen eD

staat reeds in onze Kerk. Het beeft
volkomen voldoening.:;egevcn. Ik
bn zeggen, dat de Kerk Banken,
Nachtmaals Tafel Stoel en het
Orgel van uw finna ontboden, een
blijvend getuigschrift zijn ten gun-
ste van .w firma..

- VUOR-

- uOK-

Stalen ZolderIngen.

Wale

Petrolene Gas Generators.

-------
. Petrolene Gas geelt. de goedkoopste, meest schitterende CD veiligstt'

verbcbtmgs- en verwarmmgsvermogen dat ooit aaD het puhlick aange-

boden werd.
. . Het apparaat is automaties, werk~ zonder geraas en is goedkoor
ID mstnllatle. Geen toez.cht 18 nodLg. Gewone Gas bt>nodigdheden
worden g'~bruikt.. Het, gR~ is niet ontplofbaar en i~ vrij van gevaar
v.oor de gezondheId. Er IS geen ophopmg vall het ~ag, dat slechts ge-
produceerd 'III'ordt al;: het wordt verbruikt. Dadeltk uadat de laat.st4"
vlam uitgedoofd i..., houdt ~e werkin~ van het apparaat automaties op.
De Generator neemt welDlg ruunte Ln. Het systeem is door Verzeke-
rin~ M!lllts~happijen goed,sekeurd •. De Generator knu in gebouwen
opgezet wurden zonder cDlge uitwerking up verlekeringen.

H('t is het beste ('n goedkoopste stelsel voor 1.:001.:- en

doeleinden.
Een komplete

Smat .j7.
De Petrolene Ga~ Generator werd de h~gte (,,"ouden medaille)

prijs toej!'ekem! op de Internationale Tentoonstelling t: Hilolan, 1906.

Inst.a.llatie kan gezien worden aan bet kantoor, Loop

Voor voUedige biezoudcrbeden gelieve men &&Il!:oek I.e doen bij de
enige Agenten voor Zuid Afrika:

VDM DORP, SHARFSCHEER & Co.,
LOOPSTRAAT i7, KAAPSTAD,

: 'r
AGEMTEM GEVRAAGD

DE Z. AFR. VERENIGING.

".nomen. I

Na enig rerd e r g.,t~igrllis wa.. ge-
boord, spra.k ge.,allgeoe, die zijn eigen
" .... k verdedigdo, de jUfY toe en wee'
er op, hOe ge'l'aarhk be:t ....a8 een mu,n
op identiteit te vp.rOOrdeleu. Bij
m"",kte melding V3n eetl ge.,"1 in Eu-
g<>land, .. aarbij 20 ~t .uigen onder ede
vOfkilUirdeu, dut .• .ekere g".Rn~ene. de
persoon iu kwestie wu:s, tOnt'lji laWl'
bleek, dat do man illl 't gf'..hool niet de
schu Idige was.

De jur, oordeelde bem séhuldig.
Gevang""", die reeds ""0' rooks YlLlJ

vnnnisseu in Engeland I .. chter de r!lf;
bult, word t.Dt ,t ..oo janr bechtenis
met bard .. pad gevonniljd. •
T.u,)! San, w·ill.keliel1 tt> Ne .. lands,

stond sangekl""'!l:d .. e~!ln8 bedriegelik ..
in"oh,,,"tie. i"",\k e-, dail hij, daRr d~
boedel op 5 lI'ebrua.rie 1007 als ln80l-
veu t "'"S g_kwestoord, "oor de se-
kl'l'....t nvt.ie, tussen 10 on 1.5 .Januarie,
"eli ~eelt.e VUil de boedel, ter w!Uncle
v.rn £8G verborg 'of W1)~hftaloo, mot rI.·
""'doelinlt zijn kreditell1'en te bedrie.
1(""..-\,1.,. Gr~T trad op voor beschuldi)!
,le "" wierp een voorlopige e"ce~" op
en-dat. d .. kroon het. ho,,"j&. u>oost lo .....
r,,". dat, de boedel oohoorlii was ovor-
~t}ven.

De ~htlldigde ......~d door de jury
",.huldig ""'vond.-n en daarop tot 4
mn""d"t1 harde pad .,,,.oordeeld.

lipt hof I't'rt]allp:de hierop.

DinllCiag&Yondgebeurde er 6I!n noodlot·
tig on~lnk iD bet .lacbtbnÏ8 Till 00 beer
Lont.r in de Lady Gre)'1Itrut. Het b1~k,
dat de heer Louu_ of. iemand ander
al<Jaar eeDrevolver bad,. ... u"an men dsoh
dat bet oiet geladeD .. III. Drie JODge
b~.retl. ~ _ten J. Reynecke. goed bekend
bil de oaam "ao Topay, Malberbe eu de
Vlllien .. &rendur besig dat vllor ...apen
te lJekijkeu en .tooden dicht bij elbnder
toen eeneklap een IICbotdgiD~ eo de bee;
Reynecke trof "Iak oDder mjn hart. Ur.
Wolf! .. erddadeJik'ontbodeo,dieook dadelik
kWADl ea bem oDderwcbt, toeu het bleei
dat bij. hoewel Diet bolteo rvaar, loch
niet dodelik gewoud werd, eD dat de io~1
nog in sljn lijf ..... , lID onge9eer 1 dUIm
onder zijn bart W&II ingegaan. Dat de
oot8telt.eni. van .Ueo tegeo .. oordig, al.
ooi di" der ouders, broeder. en &88"""' die
ontboden .. erden, _ groot ...... ian licht
begrepen wordeD. Van barte W6n18n wij
onze jong. vriend eeu opoedig berst el
toe, hem gelui .. eneende d..1bet oiet erger
r..-t il. Een oro.tige roepatem weder
om tocb teer voorzichtig Ulet vuurwapenen
te .. e,k te gun.

Hot is ...aarlik een prachtig gezioht
onM bergen u de regen van Zaterdag
eo Zond.a{;, ~ mn bedekt met anee" ...
Het klimaat is ~ zeer koud, ~
dat kombaanen -0," i_o heel wttt meer
io getal, uu in gebruik &ijn. Men kan
de ,n_" llelf tet op Oroeuberg ziell.
Een koude winter .. ordt vel"W'llcbt OID-
dat sneeu .... reeds tlO vroeg te sien is.

IqtA>NK.
T"t ons le00w82letl hebben .. ij to ver-

meIden Ta)l erns.tige Irntn.kheden. De
tweede oudste r.oon van dé heer en
mevrou'tV P. J'. Znidmeer is ernstig
krank ... n in6am .... tie.&I!n de loneen,
ter .. i,jI de oudste _II van df! heer en
mevrou ....Jan Beartman ook man swédB
krank blijft. VAn harte "&Illen ·.. ii hen
beide een spoedig heMltt>1We.

VooRLF.ZThG.
In veroond met de Afrilcnanse Chris-

telike VI'OtI'.ell Vereniging MI Ds. J.
G. Pe~old oon vnorlezilljl geveil ill de
JOllgehnjls ZII¥o'I,Noorder Pa.acl, op Vrij-
dDItIO ..ond, 1 Junie. Bier,onderhedou
sullen lat..r vermeld .. ordea,

EEN NOODLOTTIG ONGELUK.

ROYAL tt, S'l'09.JlBOTEN
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Verschenen i. bet .enjag der Ned
Zuid. Afr. Vereniging over bet jae.r 1006'
Werd o.er 1906· ellD aobteruitg&D~ in bet
ledental gemeld. dit jur il betMlfde het
geval. aet ledental liep terug TUl .,279
lot 3,686, en bet U. niet un te oemeD, dat
i0 dese vénninderiog eeo &tilat.nd sal
komen. )\eker i. dit toe te Icbrij.en a&ll
vermindering der belaDgstelling io Zuid·
.urik... Daar ginds moet meo hierbij
echter niet vergeten, dat de ,rate aan .. u
van leden dezer vereniging gekomen la
tijdene de ~tdrift "au BollaDti p-
durende de oorlog. N II die oorlog Ian,
reorbi] i.. kan meo gemakkelik beJriJpen,
dat het un tal oodenteuoen der Afri-
~.an,," nrenigiog langzamerhaud ~rug·
Ief'rt tot de oude. trou .. e kent. Mur
..,Ifs al zou deze iern ,lechtJI enkele hou-
derden tellen, dan nog zon de vereniging
••If reden ..an beataaD bebOOdeD, omdat
hur beetnur, oameDgetlleld uit mannen die
voortdurend ill oau .... betreikiog tot Z.A.
staan, op een gegeven ogenhlik leiding un
eeo saak inntl.D ge ....n, _la gebleken
il bij bet achtlII' mekaar maken "an tM
Z.A. Tentoon.teIling le AmI~rdam, de
gedeokat.enen "oor de io de Z.A. oorlott
gev..tlen Hullandera eu..., of met kracht eo
lIezag kan opkomen soot de rechten del'
Afriiaandet'1!, b.v , bij de Ned. Koosulaau·
kwest;e in Z.A., of wel door sijo zeer
bevoegd woord ukere ..oorrechten voor de
Afrikaander. kan verkrijgen, ala b.v.
gebl.ker. iB bij het verKemakkeliien der
ehamen. ,oor de Ned. Iloge.cbolcn.

Bovendien i. ~"o getal van bijDa 3,700
ledeu uu nog ni lit ao gt!ring 'l'oor MD
.ereDiging die baar leden geen genoegen.,
g~n voordeieu bi.dl.

,~VOoR EIIQILA.D, ... M,4DKlRA,H1~.'" ,.
-, JUlie. 5o'-U!JILWOBTB C.l.S'l'LB,

J.. ie lS-AJUU.OA!& QA.STLB.
1.DÏ8 'lt-l'lOBMAJf,
l .. i. H-w.A.LllD QAST~
hlie 3-DBJ'AW8 C.&8TL"

Kapt.. 1Ianaa.
Kapt.. Blildall.
IC ..........=~....., '-

Tu~ StoombotIMt n... &ngeaand da d.
. hna ..... aUanden
s lmii •.-IJPVEB OASTLE, Kaps. OliDock
... ~. _''8o.a.t.baIDpton, ..r.ebtl! Kenw _ Derde ID.
p....... aaaa...

10 J.. ia.~ALIOIAN', '. ~ B" ...
• .. &o.t.llamp"'~ _ ,Loada.

OIDeireU' 171aie __A.TONl.>.&:LJ: OA8TLS,· ~: BayldOL--;;-'" .MI' 8qui~pCca 811 LoHaIl.fria 8. B.el- _ .l.'eeD.wa..

Y ." I' 'd' V k d Volle ~ DllDsreai bei ~ .,.iII 'Tu.eII lIC*a -erwalr.OOI le er OU - Iq.1Iwd,~ IIaTeCa,Nrot6l,DeJap. ~ Beira _x.arisi1ll,.ij1l 'fVkrij1·

beid niel. baar op~bij" ..:- .... 1UtI1 1.11_J 'Cl.,UIftIII.
Het koude "~CT 'beeft "ekl "an on ... ---_--------------------

lellen na..r Peps doen gt.an "oor hulp; , •=c~~i~,~~;n=:d~e~~~~;~ BUCI'IILtlIOOlfiliT LIJlE. ~ItBEPIT IJ
soowel eeuig ab aangenaam is, .

Een verwaarloosde' koude k.n .cb
ont"ikkfllen .in influenz&, pneumoniA,
broncbitis, of c.ullS1.lmptie. Moer sterf·
genUsll ..ij.1t :het in.di,recte .es.ltut
1'311 koude eu kOllva.tt"l1 oon ieta an-
d1o.Ti. '

Waak voor 'bet eersto teeken .an een
koud6---''loop"n'' valt de u"u& d"t
"Iinaakse" gevoeL, Jje pij n,en bo";n d~
slaap Tft" 't hoofd, dat niezen en pijn·
liJke .hoest, "eerhe.irl in d.. k""l, koort ..·
achtigh~id, schorheid, eli .....Mart.. OlD
de oogen.

."Ie of oenige vall dew verochijn ..
len h&looren sigu&len te zijn 'l'oor O('!l

dOii~ Pep', die 'ter oorwe van !tll~
..en.ige .amenstelling op ...,nig oogenbiLi
kUllnen genom"n "orden, in &ellig"
hoe .. ".lheid, op ·oonigs oud ..rdom elt
door beide g""l.a.cht.n, zooder de n'r·
.torende resllltaten, tlie 'l'eMO'ekt "0,",

deu door opium boestmen!9"'1.1 ea
.techt,..m ..iende lozeng"", Peps gPIlQh\
.... u koude door bet vernietigelI van li.
kiemeu, .die er de oor7!:a.a.k "aJl t:lJh
DHe kiemen ..inden gunst.i~e verblljt-
plaJlt8en in de monden en keel,.... ......
hen, die lIig"tobt &ijn, .ere .. akt doof
ziekte, o.ervennoeid """ '1'01 zorg, of Illj
b..u, dig gemaikeliJk ..alIgetalOt ...or';~c
(toor plot..elinge tomperatuur •.• er."d ..
flltglPll, ~n rdet rechte, sorg Ilr":;;fI!{) ',~
geu It;".de.

Pi .... "" OODVOQdigoon "I.. ins Pep. 0'
d~ toug ell I..at het smelten in de prik-
i:el"nde verhorgen'be.id van de mond.
De gPJlez.elld,' en. antiseptische geuren
,...." de gpzolTdhpld~v{,"de pijnboom-
eSM'1l ces , die ill Peps """"ijn verhorgen,
trekken da.delijk door het ",,1 nn de
mond en I.orden ingeademd door d.
lucbtpijp in de bro-nchiale kanalen en
de longen. De pijnbootll-es&euoos WOl"
d"ri' over d.e zieke Jeelen geNerd biJ
, ..der .. adomhaling, de 8Cb.a.d.eliiie kil).
m."n .. orden totaal ~...rnietigd; en
11101UI,r .... gf'zondh<6Jd en ziekete"erand.
i:rscht wordl aau da dcliea,tlt weebelo
g_·honkeJI .

P"p .... eekt. a.1~, een opge"iogsmiddel,
maakt de .h]lIl 1003, verwijdert oonqr;e
aanwezIge hmdernlS tot ademh.Jiug,
elJ verballt d;" zw .... e, herige klopping,
dlo '"00 n,.J< in het hoofd .ooU"mt.
P"p. zal togM' de ergste koude;bij jon·
ge soowel Ills oude mellscben strijden,
ell tegeo .JJo gevltarlijke colllplic.ti~
bphoed".Il. Op _Ike .. ijze een kou ot
ved<Olldheid u heeft aangetast--in bet
hoofd, horst of rug-P~ps schenkt oon
behandeling, die het Y<Jiligste,' ~eier.te,
Pil doelDU\tigste is, .. anI. bet werIrt <fil
de oorsprong VAn catnrrh pn dood "elf
d.e .".rko\lC]beid kiemen. Een nst ver·
p.kt doosj,e, bij alle lIlooicijn·"erkoo-
]>""', of direct un de Pep Pastille
(}...., .L;wg.straat 9, Kaapstad, .oor J,!.

6c!. of 3~. Gd. Houd in uw huL. .teed.
een doo je Pep baodig.

DINODAG, 28 MEI.
PA.. AQIE .... aN VIlACHTDIENST

'fUS.80

ZUID AFRIKA en ENGJlLAND.(Voor rechte, iacbanaD flOeeo jurie).

.Jo""ph GOD8&lve&,e~o arbeider, eo Luil
Pedro, een barman, beiden 'Van KuJ»t.d,
"tondea beecbnldigd van hui. braak en ro-
giDjl tot dief.tal, ea diefstal, f;epleegd tte
ZeepnDt in April IJ. Adv. L&utodO"'1IlI-
nllllen. de irooo bet pleidooi nu Diet
ttebnldig ,,()()I' Pedro en lICbuldig "OM·
Gonsalvez uo. Lutat~noemde werd t~
G mundeu genogeDiMtraf OP elk pnqt
der aanklacht, of tot een jlMIomeolike
hechtenis nn t .. ee eo een half jaar m~t
h&rda pad veroordeeld terwijl Pedro op
vrij' 'l'oeteo geeteld werd.

Joho Henry PfubJ. iDmmiHie agent te
WODd.IOCk,pleitte niot ecbuldig UD de
miedadeo vaD ver'l'alsing eo uitgeven un
eeD vervalst dokument,' ...etende dat dit
verVllI.t wu. Ad". Nightingale trad op
al. kroonvervoltr&r. ~r.ijl ad ... Greer 'l'er·
dedigde. Blijieol de akte 9&nbeechnldi·
~iog bad be.•cbula;gde op 21 Janll&rie op
'u ve,.allte onler vao R. D. Irwio enige
ijsteD baler verkregen van de Standard Cold
Storage te Woodstock. Ook bad beechol·
digde betaelfd. feit gepl. bij de
Imperial Cold Storage, Bpt. De jury vond
hem ochuldig en roet 't 00« op siJo Ilecbte
gezondbeid werd beBObuldigde 'l'8roordeeld
tot drie munden geV&ngeniaatfaf met
d .. angarbeid. deze te wordeu .erricbt
biDDen de gevangeDis. Een versoei om
boete te mogen betalen werd 'l'&nde band
gewezeo.

Le.ureoCtlCowen .wnd bet!Cboldigd van
wegens bui.braak _t pogiog lOt di.fstal.
J.dvokaat Lanedowil.e trad op voor de
kroon en adv. Tom verdedigde. Bet p-
tnigeO'l'8rhoor wae DOgn:et afgelopen toeo
bet hof verdaagde.

T:SRT&oJ[I'1l:. v"':' LO.DE. ifÁA." K..u.1'8TAD,
OOST LOJfDlUI.

S.S. BEIRA.12 Mei.
"S.S. BULUWAYO, 27 Kei.

ZÁL vAll K.IJ.l>IIT.A.D V•• TUK:.Jt" OP D. Tnul8lulIS.

.S.S. FORT SAi..ISBURY, OIIlatreeb 10 Ja.oie.
-&.8. BULUWAYO, OIllItreen 1 Jalie •

p.aeagien ~ten wordeD augeduid !lUIt MO .atemJtje. •

P~e ,.Jd nn 1U.AY8TAD _ LONDU iulDitade
Pluto Biljet '11'-.0. Plymouth, Ï8 £j6 k. Od. ' MS ..... klu

Ultmonteod. Ac:tlqmmodatie voor ~ iD het middft PdaeI:tI liet
IObip ol' )let Boftnd.k .. d, promeude Deltken. Balme Lichte Goed...,.:..
alla Buiten Buttep. V .. l<ooli~ \oMteUea. O'....raI hifi.' Licht. lIIerate ~
;Keaien. Alleen:&erlie JOU PauarI.H, sen -"area DOCDr .. 8tewardelo --,ed.,.. Sioomboot. III,. of

DE VERENIGIN(jSGELDEK.
Het batig aaldo der Z.A. Vereni~og

bedroeg de 3101e Dt><: 1906 DOgF661!!.66
. £540). Aan het Studiefonda "oor
.tndenten gaf &ij.F3046 (ruim .£250),

voor de hoekenzendlIIgen der 8<lekeo·
Kommi •• ie vaD bet Alg. Nederl. Verbond
£:!&, &&n ,u8sidie Z.A. Poet ruim .£180.
voor bet drukken 6n ver.pre;den van prof.
de Vos boekje over de Afriiuoder en zijn
laai £15, ""li de Kamer vaD Handelsin·
liehtingen te Jobann8flburg ruim £bO, ea
aan de .ergad.nDg v(j<)r onderwijzers en
onderwijzeres.en iu Transvaal eeo lUb·
aidie vau £ 10. WORCESTER

(V&A 1111.. kOlT88p<lndent.),HET OORLOGSFO~Dtl.
Dit fond., dat, wal. de naam aanduidt

gedurende de oorlog gevormd en ook
grotend.I. besteed werd, o.a. lIlet het
uitzenden van amhulanee., het helpeu ..an
knJilog~nngeoen en vrouwen eo kiuderen
iu de lton68Dtratieumpen en dat eenmaal
ruillI eeu llIiljo"o gulden bedroeg, telde op
I Jan. 1906 uog ruim £600 ; .it dit bedr~
.. erdeo gednrende 1906 enkele penanen
ooderateund lot eeo gezameblik bedrag
van £100: werdeu voorschotteo gegeven
tot een .om van £61; eo bijdrageD aan bet
Vrije Gymoasium £2S en de kerk te
Oost LODden £25. Het saldo op 1 Jan.
1907 bedroeg ru;m £455.

De heer H. ~'. Baron de Kock .armaaite
bil' ZijDoverlijden aan dit food. eo un liet
IC wolfoode een bedrag na F500 (ruim
£40) elk.

Voor .,erdere biesoDderbedea -omVeDt Vmcbl- eD P...-gegeideD .....
_ IDeO Iich ~
QEB. BUCKNALL, 8TRAND8TRAAT, KAAPSTAD

AERfKAANS.
'l'-Eeretiomende Z..terdag avoad, I Junie'

.uUeu ad"okut De Waal. advolt:.a.atRoeM
Pobl en dr. PeTold een vergadering un
belaogetellende vrleoden OVer "Di Afri-
k..... e TuL" iD de G.J.V. zaal toe.prekan.
D. le&ing sal te balf acht uur een a&llVAng
nemen. Oak zij, die tegen die taal zijD,
worden "et' .. acbt op te komen.

VAKANTIE.

"CLAN LINE" 'STOOMBOlEN,
Van Glasgow en Liverpool naar Zuid Afrikaanse Havens

)(aurit1us on Indie, op geregelde tijden vertrekkende.
.yictoria.dag (Vrijdag) .. erd op allerlei

WIJSI! gevierd, zoal. op bazaara, picnic.
door jacbteo, lpeleo, ""z. De bloUan t~
De Doorns en Breede m.ier .. erden goed
besocbt en onder.~uod. Op het dorpe veld
.. erd.n et~liie bokieo eo hazeu gellCbo·
"'" of op de loop gejaagd. Ae.n het
.peeJterrein gaf eeu piutIelii "oetb",1
.pau de epelen 'l'&nDe Doorns met 'I'Ilertig
pUDten, tegen olete. op bun but je. Ee.
r-Iecbap, be8taande uit ledeo '1'&11 de C,
•tre~en ve':l'nigiog en 'l'fienden, reiade per
apeclale trem Daar T .. eod'ootein al .. aar de
dagl met ..ermakelikbedén le~ .peciale
dieaeUn ....erd door~br&Cbt. Er waren
o~er. d. honderd Jongelieden op deze
plootC.

Vert.okken van LIverpool n_. Kaap.tad, MOMel Baa', Algoe
.... en Oo.t Londen :-

S.8. CLAN LESLIE, 3937 Ton, Kapt.. GladlltoGe, Tertr.k 7 Mei 1007
8.S. UMK UZI, 2,067 Toa, Kapt. Kewer, vertrok 14 Mei 1907.
S.S. CLA1{ OGILVT, 1,647 Tou., Kapt. JODe!', Yertrok 19 Mei 1'07.

Vertrokken van New York naa. Kaap.tad en Kust Haven•.

S.S. CLAN MACMIL LA~, 4,,525 Ton, Kapt. Simpson Tertrok
14, )lei 19Qi. ' .

CIVIELE ziTTING.

Een vrese lik drama. DI:\SDAIJ, 28 MEI 1907.

Au', D. Z. W. A tri .... , 21 Mei 1907. (Voor rechter liopley).

TOELATINGEN.
Ad •. Pobl 'l'er~bt de toelatiog van

Loaia Regiuald Page Fen oeI! al. proiurear
en notari.. Applibtie toegestaau , eed te
worden afgelegd 900r d~ ree. mag. van
Gri'IDatowD. "

Ad •. B. Porter BucbiDan neeg de toe-
Iatinf1; aan van Oloff ·,Marthino. Sinnte
Bergh als proinreur en notarii. Toege·
.taao, eed te wInden afgelegd voor de reil.
mag. Ya? MalmeMbur)'.

SDTCLIFF'E voo ALEXANDER
BARRO~.

Adv. Roux 'l'8rsocbt de linale ioeelnnt·
verklariog van .erweerders boedel. Blij·
iens de petitie .. as "ar... un Sulcliffe
£2X6 ""huldig .. egenl loon, t.ramgelden en
iutel'8llt. Eise, ..orderde dat zijn ei. pre-
ferrent wu zijn, aangezien bij ale IOCbilder
~oor ver ... bad j{tI.. erkt op daggeld. Na
een I>reedvoerige OJl"OlDming 'l'&n zijn
lard.chap werd t>eo Hnale order geg8'l'an
110&1. WilS verzocbt.

Vertrokken van Llve.pool naar Natal, Delagoa Baal, Belr. en
Maurltlu. :-

S. S. CLAN MACAULAY, 2,834 Ton, Kapt. Goodwin, Tertrok 30
AprilllOY.

S. S. CLAN SUTHERLAND, 2,820 Ton, Kapt. Co..-ie Tl'rtr.k Il
Mei 1907. '

S.S. 2~Iy_~~ l:~t;FARLANE, .,e23 Ton, Kapt. Price, vertrok

TOTAAL.
De gezameolike kollekte in verband met

het jaarliile teeat van de Ned. Ger. kerk
beeft bet totaal op .£600 gebracht.

BAZAAR.
De bt.d.ar in ve~band met de Murray

gemeeote, op Vrij~8g le De Doorns gebou.
den. beeft de mOOieoom .an £380 bebuld.

VOETBAL.
Zaterdag werden drie 'l'oetbal wed8trij.

deo bier a.fge.peeld-twee ..oor· de beker
III één voor het achool 8Cbild. Bet reeo,!.
tut wu al. Tolgt :-Malllletlhury II woa
Woroeder II. met 8 tegen 3fuuten'
Woroes!.r UI .. on Wellington Il , met li
teaeA niet.; Worceat.r "booJ woo Paarl
.cbool milt 9 tegen nieu.

NED. GER. KERK.

P.S.-AI deze Stoomboten laren (indien mogelik), binae- te Oe8t
~nd.en en Natal, lossen bun lading aan de Ladingsplaata, 1It'&&l'teer
Llcbterk08ten vermeden worden.
" Ken~ill -::-ordt gege ...en dat alle Vorderingen (ln dupJ..i.ku,t) te~e. a6

Clan LlDe Stoombotell; de merken 00 het aantAl pakkette. au-
tonende, en vergezeld VÁ" DE VRACHTBRIEVEI!I'~ binneJI VEERTIEN
DAGEN vanaf D.tum nn Vertrek UD de Stvombeet . d
moe~ worden, zullendeandere niet in behandelin:: "orde::::::

Weud • voor .i..ooderb.eden un V racht tot. '

JlliES SEARJIHT& Ce., _kt.,
C'.1HI'01at Strut 27

Agent.eo Toor K.aaplltad. of \ot enige der Kut. Age.te... '

Vauaf Dooderdag tot op Zondag avond
.... deo .pecialeldiensten door putor EraD·
880 gebonden. De opkometen warea
buiteDgewoon groot en. de redenen leer·
zaam. Op 25 JllDie zal een kur&Ull¥an
ODdilr1!)~ain BijlielieonÏ8 begODnen "OT
deu. om JOuge ID8DMD ... n bier en e1den le
bekwt.mea om al. GodJIdieult ooderricbters
op a.fgelegeo plaateen _i te doen.

LJ. Z«ldeg morgen hf,d de j{tIm()llnte
~t voot'ftObt da. Ii.. F. Lou.. te fltlren en
bij wlIllpen sal . llijn __ .. urd. era.t;ge
~e DOg lang ID tgeaepade herinoering
bIlJun. .

SNEEUW.
De regen no Zaterdag en Zondag bracht

on. T.I_I1 .. 811, een bij~de kondo.
De bergen rondom lijo lug met aneeu vi

bedekt eD iii; n,..,bat1'_ ani eeo aller·
pracbti," ....ohouwapel, Tooral iD de ... oud"&11_ de '0_. het licbt 'l'&nd. mUn
-uatá-Zaterdag oaeht ut een ge·
Idea" meid op bet Teld &arI de lteenOTeDB
T"leumd.

NAAB AUSTRALI;.
. De heer G.o. Town.bead, bou_.~r,
• Maandag Dur Aumalië preiad en ui
.. ellicbt Tier maaoden lang weCbJijv8lt.

BO'l'BA n. DANIEL DE KLERK.
Ad'V. Ben~amin verzocht een "oorlopig

vonnis op n bypothektur verband voor
.£Ó()() DIet iDte".1 vanaf 1 .Julie 1906
lUinu. £80. weg'eDB het niet betalen de:
inteTut.

Ad •. Roux verscheeo 'I'.ar "erw. Oltl
zich tegen de applikatie te veru&ten. De
applikatie werd toEl!e"taan.

REHABILITATIE.
Adv. Rou", gen:ocht",opbeffiug van iD.

IOluatie 'l'&n MarihiDnl Jaoooo. Nel
onder de 117de teitlie der In80J"entie
OrdaoDaode. Toeges;tl!&n.

PETITIE JBCOBUS W. LO(;".
Adv. M. Bi_t deed UIl"raag 'Voor'D

ordwo, macbliginf1; lI'''ende tot ...ijdging
.....0 _ent IICbeDkiog ln eeu b.u....e1ik... oor.
waarde ten fanu", '1'&" petitioaari. 'I't'OD",
door nrwi-'in« "an' _ aUre pluu
"oor een aandeel in een' andere. Petitiooa·
ria TrOU'" willigd. de .... &IItieriDI lo.
Lou" ...u "cet hij 'machtce ~ .._t sijn
verpleclatigeu Da t. komen ten o~icb~
un het p_retl TUI tlTerdra!llll '1'10, Sekere

KERNISGEVINGEN.
---'

De lezers ....orden omtrent on~r·
naande Imnn~e~eo l'erwMen nail.r
ODse advertentie blommeu:-
TE KOOP nil de land een erf &an de

Kerutraat te Wor~&ter lllot gebouwen
erop.
. MT.&~L~JST 'l'&u.de La!"gabDlg mUDi.

Clpalitelt ligt ter ID.peit.e "an I lot 9
Junie; objektiehof op Dinedag 18 JUllie.

-KIEZ lBS LIJ ST 'l'&nde Montagu muni.
cipaliteit rW gedurende 7 dagen, VIond
~er~ I Jouie, ter iaepekt-ie I\ggen;
objektlëbof 10 Junie. .

dT'LTTAFORD'S reieltomburll6n kar·
petten, matten, elll., "an Jape.n. .' '

VERKOPlNG (Pllblieke) vali Mnieuwe
en-tn te Ho~ TawD, op Zatu·

, Jnli'l--
VEEVUKOPING (ItlOtl.llter) te Prince

Albeft Statie op. DoudA!tda.. de 6de J. ie•

J. C.' SMITH & CO.,
Hout, Kool en nmmerhout Magalijnen. Koloniaa

. en AmePlkaanse Nagenhout.
STOOM ZAAGMOT.ENS

116 :BREE. STRAAT· en RIEBEEKS PLEIN!
-~ KAAPSTAD.-

W. U. L.OfTlJS. T, ZOOD.
);aar wij veruemen, i. de heer du Toit

gearresteerd, ilJ m(let hij UD de polit;.
taee«edeeld bebben. dat zijD nou" self·
moord gepleegd beert. [Jij i. in ger·
..,kerde bewaring gebracht te LuderitZ.-
bocbt.

'oor BOMt ah de Loa!Pifp
Woode' Qro ..

".peranD' Gen_idd".

•
I

".J
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Prasldant S la da bakarlat ,aa' het
A'rllllDdlrd81B.

Oe officieeie verwelkoming der
gasten.

11

De toespraken bij 't Taalmonu-
ment.

\ nn die lrallilvaa.! begl-oet on ... u, dr
En!ol:plf'nburll;, als een ot! kennis, Ve~
'nil ons herulJler.E'ln ZIch nog uw te'~
woerdigheid met dll~c onthulling ~ d,e
11l&1mon ument, Het SPIJt ons, dat. WlAI'
OIO moor V1).Jl die Tran"",-a.al TrlUde kon
kom in un ons kan maar rek.en, ons
hr t ,IIe 1"'<"1 I'r msv 18.1 hier, Wllllt mf't
uw blrul 19 ti da.gellkl! ID (I.l'nraktJl;!§
met UlO bele Transv aal, en die ht-le
Tr .n8varu met uHot braambos brandd81 doch werd niat

, ,ertaeru.
("'ebben wiJ de overwinning door "

Jan" behaald, achtervolgd?

(V AN O~ZE EIGEN RAPPORTEUR)

(Jf hoon

"A I _f" narn 1'" h r t mlJ vPTdp-r onze
par lcrnc I ,sl",j" h ,'r lI' vorwelkomon hIJ
UK h t-on n door II 1111 aan t\"l("7.ilf!;hf'ld hier
lit 1.1 't rkelik bt._,JanJls~lIeli III h u n
,"qr kc Ik hoop lat 011' f~t zn.l die

e r ClI kUIl"" d, r bo....tu a nd inn

il....t Ik
"Ill\{)\i \ IrL! vnu :\DE

'"<hli !log kr l( h~pr g-ptI1l~f'lnIS afl. <Ti; vu
onzp IJ,,..r \"00, d-f be-vordering d:~r roch
ttll vw OIlZP tnnJ dl' YllJO Chnllttelika
~ hool D",-< lu..,ft lJIAr ont8taan te
11'10(;... n tUin hft It'lt -dn t mon oos ntet

(UII..P ~ht. 11 "dd.,-tlnf..twlt.1: wede11f:lren,
waL bM.,., ft dr- tanl on po ~",rbltjde",.
run 00' volk ,\" wordt cl" t..al daar
nnar h Irt ..hf't ,,"ct ..rwP7Rn 'on d.. lhnd<;l
'''n Je ~p,chle<ll'u" g l«>1'd 11'1 11.1 twJ
0I1'.AI!1 UJO" ndrorf!'n

\IIJn c' meente h,,,,rt, al. p;~m"",nlo,
_], TI. I. te" van 00'" tAa.1 '0 het .arle-
tl .. n, r ..c<l. g..h ",dbAArr! Dr1l\rvan g..~
LI~t I!!'t notu lenl.",k, ',,"3rl n 1'fll1 00-
.h lt I 0lll;..nomen van d~ l\IcCon,.ac~.
Ill' .. ode .. Is \(>I~ •

'GCO'A:! >vQrl".oek an nu"" kerkf>nllld of
o 1\ Cwnml""C W",cht, MI rn bPhal\
",,!lnp: "OTd"'l ~nomen. tenzIJ I ~

R"II~I"I.dIP taal p;M~ld"
I",n ,t'l:t n .... onrlnrtiaDIp;e rl",nnar :reed..

I,"I! ,"pt lj' pr ""ml.} (1I"tl~ <\'"0<)1' dié p:oé-.j. ~,ul:, jlet",1tC df!I~ med;,IJé' (een me-
dulJ' ',lP p."k,,""'" hor'!)) d,. ~"""r '"lJ
b.--k. nli ,J.. ""r~te ...as, tlil4::~en d<JO.1'
h .. t \ It't >rtil Cbll"1lP t~ qt<\)I"nbo., h
voor 1>p,IJ'1>vp"hcld 111 (le HoJlftnd"" tlt",l,
.-n Mn ml) tó<1':ekpIlu.. omdat, Ik~.wnt
n r h<.><!rp\pn WA. m ti.. Jwl1'!'"lxll'''
t ti d vn rmj n fnPd,.oll,ltreT'

u ""Io",r 7.011 Ik 11 é<ln
...tA lle n Pil" pI d~_,7..e

\\ nnrem \ I'...llr'~t jllJ II In dov~ nr
tt 1 0 \f lUlmm ,ieTt ~IJ een feet"t ,..nA~,
!(lf !!IJ Il(>('n reden hrh, Dit .. d" vra ng.
lIéMmp \ .1"'1 ""n 1llt"oorn. ...,11"u h ..b-
br"

\ IJf • Il

dIe in een posllle v..rkeerd ... Is "'"anh
onze Hollandse !mal tna v..l'koort. we-I;
1.<llltlPJJ Ill) droeo,. Ik k an miJ ~t tellen
rmt ~IJ het land van hook tot kunt ta
rep en roer '!<,ru<!Po bren~.,.n met 'indig-
natIons meetings",]>r. ssions", ~
tltU"Il< tot.beKlng', 'Pllils,ve re ISt..,.,.8",
om Ill"t eens to prekun 'VIlli d .. ntu,har.-
d.bng Ván "de oude schilder" (Láid
applaus en gelach) ]}ll hKt echter Dle:b
III dr aard 'I1In (JU volk eu ik %lli :tuJb
ook- 11Iêt _n ..aden
rRIJ Il) SOlf;{)LEN l<},'11 ZO NODW EEN

V1UJE I 'NrVERBm~T
van Prest- J\{MJ' it ",I toch, dAt er Illeer I ~ n

IJl OllZO taoJ tJljd komt, ",ant om <le.steyn. rul te peien van I t geduldi llitOlp,
tlt'ruJ PerleelJd aan du~ ter lnchting wcrd~ gelrud, IS _I

the' ondër da~er mi mOOI, rnruw- bl'f'llgi. ons ,Uf>t VThMlr
ein de aall\lemgen to<> (Roor hoor) \\ IJ moeten Ih mamren
ongeveer de lI~"olgelTd" optreden " cnae fegl:,r.llg lawn 'er-

oo'",ooJH:Clligii:!l@;en '~I), dat, ,.,...tt d., Pa~eke DJ Il t b6-
"'·00""",,, en ,A1Ii'ter I tr<:,ft, g~liJIre reel! II moeten "'welen

.&efl VIU\ d,e oude, verstokte g I"\-ell a.'W belcJ.. wt.-n, eu dat d{' II •
dIe' ru:et .;elovcn _13n de be~ It~hg", ond .. rwIJskw($!,,, If"'L ocpgpl<Kl; kll:n

u; van het woord 'hopeloos" Ik worden, voordAt onze ma} ~IJlre 1'eCb-
_I, Ik la, hier "oor mijn recht, Of ten hedt met, d....t:nge taal, van ,J,
dat ~t. voor 1U){i<.YJen let~ "'Dud l' uruve-r 'Ult al, tot de ~te sehool
of met, WI'Q:r ro'J ?"In ~ t'tállITe<'ht. II \Is men "II~ daarIn niet tegem,x-t ..,l
~~""I komen, bliJft ons nl t, 4I!ld('r~ OVPr dsn

onze Wevhttht. t n.em ..n tot vrlp ech9-
lon en, zo nOOI!!:, tot een VTrJe UllJVl'r-
~,t.<>Jt ('8'001', IlOO},)
nh TAA LST1W D LS O:EE;.'< l"OI,ITIE-

KE S'J'RJJD,
nWtT ~U 1ll::I~j; dl"Pp<'lik.. 'itrlld '\ïJ
moekn Item Dl:l.k8l1 ~ d" VIlTlgO "trIjd,
<li.' ",,:cm! v_tl gevoeld wordeu, i'.i'dat
J1lP-U tt»! Il tIl r-t I III N "'XI r de
el m "'an on.., taal IU1II .Inot"u (Hoor,
11!OOl')c WIJ moeten WAl so III Oil' da-
u:eliks fO~L) inbn lJg~n. ML ii".ier, ,he de
b.aaJ Dl~t kent I~t "llophOtllleI~ ~,*Jt.
dit t h..t eeu Il: brp li u III UJ n oJWO<'dmgtA;ppflUL\L)
LATEN WIJ ()PHOlilE:'" KOPP);;N

TJ!XtJL' lI!UK \ An '1, J';T UL £'\

1)11 nrnr-r
~"n

De toespraten bIJ bet Taal·
monument.

J) H ( OD f \ OT.KcnU'\ li<! \G HER
~, •

11 1\' Il: J" np: !!<I"~ ..nrl 'Y'Imrt tE' .rhO!
rlw lt' c"'i.# bak, cl,,, RJj U t~c.
Iet
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NlUfat de President, l1!ohlbaar YOr·

_d, ...,(k.r gewtan was, en hetOOTV. r-
doYend applaus, dat. <lp '.lJ" toespr'l'ak
...olg"', bedaard W"", werd he t "OQI"Ó
gegeveu aan

Dil: HEJm. BI R'1U'i, I.W V

N. de wet nu 1866 volgde de
schooLrlMl:en ",et van 1905, \I nOr-ID
echter n~ I weds de reserve g«h1l1l'
h.... (d bleef dat Nnp: 1$ IlPt boufdme
dium van ondorw IJ! mo st I)JIl

Di': >lPln;I~KT\AJ. I~ HEI KJ(,~
mns

•

do af t''VllJW li ~U" v.sn IJ.. r,:"",10'1' •0 de
Wet~'tf'ltide '\ f'rg:\d(\r,n~ '\s. erop )J;~\\flr.(,l1 te hebb. LI dut onze

Deer- .... )1;011 nu-t te '~JI d ,t men kO".ke-u do Hollundse taAI Dog hllnd
..,u ku unen VflJ.C:l II 1I,,6l "IJ rl cht op h"VCII, p:lllp: ,p ....ker aldus voort Het
dil j, ,.tt t~ 7,lJlI lil dit ff't-t mt de t.P K" aad echter dat on-s V( r\,i I ~~l..t ly,:
VJerfO" \ 111 on:-; elg.on 'bUIS In ~lJIt (r".l)l\.)\for~)

H( t trof mij zo JZ.ln~ d... b ni s v.~rd onde-r hUb,g.enotcn LIl IUllt r
hl.!'('r Hurton I 1 allt\\ uni (p dlf' v rnatl, ~ n!l:f"i~ iLeJ'lprokpJ1 De utHler wur ...u de
tv-erJtr ~!~t k h pr ..!Jt Oll{!tr rnijn me«..h ... oorz.:wJC va n h,t k\\RJ..ld HIJl .If I lf hrt
~fnluulfl(l, r UU-'I"1I~1\ Hulhold." "prt dat lit ~ de.. ouder S l5.ltoh:t ... hult hili I
ken ah hu n m..... I..rt.nal Ik kUil <lIt filet opruk"" de Hollandse to.nl nooit ,"
~~1I mrjn mOPd'''Iiunl " do En~('bo.t ZUlll \f"kn. \trlot'f\lI ,..ou glUt!) (Hoor
tluJ, ",...Ik.. 1,0 t> r(>(ht door d, ed b.",r hoor.) Dun rom zo ''''I> hij u t.,
Bofmf"' r }!t nnpmd ~,",~nl t"f'1l fIJ,H'I t n ~ Iuwl nt!. II nu·t r-oer Il" ",,·I~ell U~II
mOOH tu ..l \\ ,..ur Ic. lu-t voorrecbt, ha.1 dl~\rll{xlf ~l\t!n \\lJ onze f"bhu li
gvl\oo,dlk tt-- l,Ip-rf>kt (I tfl ~hrlJvell Pil tt voorr·"( t\H PriJ'" (HOOf hoor) De
.lpuktll III rlh t);&1"J lu-b lk. pr()Vf"f ~l.""" s.tr ijd ;ral jWl!Ip::\o:IJl De prckleum tte

dacht Hf Ik ....ch t. h u,! np dit fe est ann 'U" Lord C!1.1rlo .. Some .......t ""LI Il,t>t
We.7..J~ tf'lJJtt ik 1l,,11 IJl \rrhanddn.a.r k uu ue n w or den hor ror-pe u ,lo{l, r-r
mede t.ot ht- t h-t ....lurt g:t kHI1lf"n d...'\-1 Ik ,.JJJ Ht"11 pros! ..matje kun neon worrk n
m ijn ~1I"1 7.1)".dU'ld lllt-'r nlf t alltfrl ,I~ nl).,Tkt.HHh)lt' -am nail Ut" Hollnll(b ..t
etln~lllllkl.-"hc ...(h"'~I\"11 doch dat Ik (;JUli dfil',R!fde INhtt"n t,., !t"Vt:;ll nl ....
~ nr'" III hel> "nl b ....r tr- ZlJIl Ik l>f' a (.Il d.. ~ n","'" taal (Hoor, hour)
Vllirt lil IJ IlIN nil t dl. eli onde r mijn \\ AHH)" H F.l3BF..'1 'VI' O'i7.F
m,...l... \fr,kllnnd .... , <lw .... n'" Ifd. d,,,1 T\AL ZO TAF:!' '
hehbt, d ... Ik IWl('h Hok al.-:- \ t rt~(>In
w oor hU;t r \ 111 dl, klf"'.<lfJt ImJ.!; wolko
voor lt r" h t. II I r F-I O!lH nd .....(· LaQ.1
~r ~I"I'II In hf. ft dun e ul&.te a.nrlf'rp
pl~k 111 rr, K ...:lpkoll)llI~ (flo()r \lOOT)

'oor nn t I'" h-i t cf::\lllrOm flO\.! ruee r inbe-
T'flN-'Wnt hl...r \.illl¥of ....Zq! tt:- 7:IJII Im mr I~

lk m~J1! h, t rui-schien be ..r-houw fn al ..
betfokp.nl~\()l V()(1T' d(\ tOPkonl'lot dut Ik
hK'r sLa H.I, uw \"'{'rtt>gpn\t'oor(h~(lIT ~n
1Ul'fi( ...~h. op H r t rouwdo V(JI("'t met mtjn
kJ~'?RfS. bt ....n O\""t"'n ~lIgt'b.-omf"n

Hl'"t Holland ... wa ... nipt !1I1}1I 1110 I
ta ,I ein. ti \\1'" hit d. tud ' ..~JI m ij n
Kroot 1 If)~df rik h, b Ih.. t lul a d......
taal IlInq; lh f

Duuk ZIJ ,lt.. br~b:lt htllol;'tu Id
ouder .....11 d... OIIl'-lufiO cyht'''d{: u
ouel- rtl Jt olll:..tanJ.l,..tH lt I dut I~
Orntp R Ir t T np)..!:.....~r~ld ben kou
ik w e-llu-b t Holland .... rr,d .. Vf\Hh!,r

£609,000.

•
nl 'p",kt>t st .. ide tn n- lt 'r"'ll:'

\\a.lrnlll "If df' Hollullrls. t nu] 1..0 l iof
lu ..LJl:w lt ZIJn t\lIh\oord IH .. Iop \\ U!'Io

Omdl\t dl? Utllll~(J1I va n Ut'S 1....lrt 1-1'
huord wor de-u III o nze tnn l I mda t 0111:

~''''l1()t''-cl ...bt \\,"~)n>,t?ll our... 1\ I(lot>nll

.,;t'A \1 or-de n ult.~(-\.~prokt>u III onze tont
\ I, Ik de ~ ""pi". 1,1, rl 1I\()('t 'pre

k .. n zo vt'rvt)l~d~ de h-ef'r I li(\! 011, dan
'Pfl,<-k ik Jo:n!t"tl. Ind .. -u ,k echtvr
die tnu l nu·"L mopt ~PTf kl II 'lrt~k Ik
iHoll " u I. om du t, Ik Il.. f voot III'J"

v()lk HIJ t,nd'l(w l)!ldpr 1'11<1 'I'-
pluu-, nu t 1lIJIl hoor-ders )( e rl)~""
J)t'n

\1 .. JIllJl tun l , l(lt ... \\ \,;trd I~ la at

dan lt hu ...t \ ,I 110III11ft .. llJIi

De. beo. Au(~rea.s Coet_!alI
tolgt!nd .drell, ... ngeboden 8&n
Pretlldent Sle1n. door de inwonen
VtHl B\Jrge.rs4orp en de gMten 'D,t I._.ll_'~"
oor~ "'lI! ""'" de Yb~D~ 'InlIoud

~,
.!5 M~I lW7,

H'_';gEdeJe Presidenv rat'
I

...'\ll''''TII \ ,,, TH'''''' \\1"1
\ 1;1{ ~.'\ 101 '1(.1 '\

kpn-kpII Ilr '"g.l~
£~.'\ IHit{ (HOO'''II BliP .... \ \'\

DI IfKI"\\'\DIH '\\IW

t{t.t IYOOru werd t,.a.1I'<i ;;!.t'gt'\tJ
DH ~ \(.1 L~::-; Al uc

vaD' ~nrsekeringa PoIiMen.
PreIDi& lAge 'verhouding

ftIl- Uitpven.

DRII.JllRLIISB .ELma YAK iINSTlti.

""UH PTt tor ra

.1 ~11111 I'- ....nr
'" I_r Il 11" I

"I \ Irik l II

)(11 \ ,. I I
VI rk laa.rde t r 1..H tt

VEBltOPIKOD SAME"G&STE1.DE BONUSSE".
YOriga',ardeiing In 1804, tegen £6 fiI. perc8lt _ da drie jaren.

JOHN R08B, SekretaPla.~II I et ...
J"{-'( ht II

boor)

(ian Lil

\11l.. h

J. W. JlOO&Bllll!S, JR., 4l 00
10 Kei,-B .. beek ~I, afd. Kalm ....

bUTY, ... fD loegoed
I J1ID".-~, nat·_loICoed

I. T. VIGNB
10KeI- Kim*IiIy, 1$ \llutMl, ID be-

..,.".uIII' ...rkiaipa.
LOUW EN DB VILLIIBS

KENNISGEVll(G getchiedt
mite deze, dat de nieuwe Kiesen
Lijn ....n 8temge~cbtiPen YOOr
dee Municipaliteit DU gereeêl ..
ea \er inage ligrn zal kil Kantote
!fan do 1d.IlDici~teil YOM' een tijd-per.. TaD ze ..en a.gen, ~kéad
nIJd de lite J.me tet u sate a L

AIIO(Jk, dal een Bof ter' 0""""
gi,ng van otijektiel tegen IJf bijYOe.giD," ~ geJDelde' L.ijn ien4ilfder
plaatee ,ehooden pj worden, o.p
Zaterdag, de 15de JUDie 1107, om
Il uur 'I ..eormidd'fJL

B. VON M. LOUW,
8ekre"'ru.

MunicipalItelts KaDtoor,
Sutherland,

27 Mei 1~7. D... IqtIrt·... tHtuIppfl

Yan dekndt deVlnten cl 00.

HOofdkal1tooJl: KAANTAD.
Kt'\'\!" \'\ 1\\1 \I)(>i(

'\ 1" \ \ '\ ,,\ It \ ", I
(jF\()~!

\i n oHI ti Hl rt!

l!!11I <hw' lf'1
\0 Il I etH tt"' ... ( h I I

lt II 111114' ,....1zf.!l ..t hUPI" II II; II lrzU\ III
hUil hf til ~'ln~ \' 111 to" Ir~ttlo /lIl! Jl

f• .-t"'lf n ndl:*l1 tt \\ al I. Il k~ld ti IC )HU

kt n 1""11 '" Hf'fI ht JTI tot lat tOt!1 • nl~f

hrtt \ t Jl lIlf>dt"u( l!~V( II w"lkl' II) Vt"r

1.0< ht tI"> ,"O:t;1 Il 1~7.tII
h htf"rl« Il\olj.!t:: 11"0\ 111'10 dr FIIJ:..elf>Il

bur ... Il lurnp dl \ 'H~l'llld\ Jf!' n

KENNlSGEVIN G ·WAGENSen KARRE".___
Y4ll ÁL;'.

BESCHRIJVINOEN.• ~uDie.-It~lUg, ernu, gebouwea
eul<ae goedereD.
VAN ZIJL • BOno:YR

1 JIlIIie.-lIot.,u, ...ut-.locoed
LI. VAN DB BANDT D_ VILLIBBIJ.
8JUDi .. -De Aar, ne prodakteD"eas., ..

26 trvea. '
A. K. LB BOUL

der nli t t)f ur JJ'" Il ti I t

te \\ IJ1.. 11 h \ UI }lt In ...I
elkaJld. r.... t jj';' 1
R' \11' \ I I~ r-- 16JU'DIe.-Kanaber&, cH.trikt MaI_barf,

1_ goedereD ea !eYed ha., ..
D. li. DYASON lIIrtIt ......... bIIIIIIII DI

WHITE, RYAN,
&:. co..

BURO STRAAT,
-II( A AP S TlA. D.

11 Jnlle.-BaartebM8tf()ottiD, dwt . .Fr.-er-
bur" ...aatJlMld, le.eode ha ... eD1-
goedertIII.

Jl'. LINDD'BEBG.
1Junie.-"Cab~.17_~aIf aur"'lD Cooat&

bie ~e, ~ LaiDpburg, Jbrroo
grond.

PAUL D OLVVER
llet.- Il Brakeled.al," lkId«bers, afd·
StelleebollCh, .utjJood, le...etJde b....
eo Ic.e goederen.

SI Mei -" BOM !'anr.," Dabi) BInuwklIp,
.e1dk. Belder'*";. geDOemde plaat'f,
le"..,de ba ..... 'JO.i goed_.

I Juuie. Klapmut8, ...ea _kOplOg.
J. w. 8TIGLING

SOKill. - Hopefield, ...... OeCL
Á. J. DE vII·I.l1mS.

APOLOGIE.
"abrlkanten yan
SchriJfbehoeften.

IK, de ondergetekende, erken IlJtItIII'" • ' .... o..'Utkn
biel'JDede, dat alles wat ik ten
nade!e van de beer Pieter Ver- "111- ••II1U••
meulen geaegd beb, l~b- ........ ft

tig en onwaar ill, ~ dat ik het- b,.l...-.
zelve alleen gedu.n heb uit mUUl MI ft IdWO'
YÏl'andscb&p en om zil'n ~.... IN·.. Ui.t~ met Sup-,fS~:-1 obImeat.e.o "HoUaod Abroad,"
naam te benadelen. Het .pilt l&8ouda.Afriea-Guide IJ en "Mail·
mij innig .lUlks gedaaD te heb- \ :Edit.ie".mehaftied«ebuit.enl&ndM

ben
' h h' _.l_ •• Irma u.". alle ~eD

en vra.ag!~ 1eI'Ulew:: tDlJ • welke tot DitbteidJng hlU'er relaueD
he~.te vergeven. plei Nededaod IWI leiden. Au.nacea oat- oordiaingeo

(~q HENDRIK PIET ERS. ~c:::r::'~~produkten te

Na.pier, A.LG. NED. EXPORTBLAD

21 Mei 1~01.

30Kei.-Purl, paarde e. _l.
JAC. IL THEUNl.IiI)BN.

6 "Jual8. - PnDoe Albert ~u., mooáer
'fMftrkoplDg. •

E. LOUIS VAN COLLBR.

I

KENNISGEVINGEN.

Poabua 1f2,
A.nmerdIm,

RoUaIl••

IIPW" lW Paarl
IIIIIIIIU ....

<it wu \U!1r!.1 I dt'" pr, kl r ~ .[')1\ lilt-' I

kor I t: mt \\ ('I(.i D,!. 0\ pr h. t , lt J,Z;f"lH1Uk

va.n l""'n~,=,L~ u oord_ TI III Jl: Holl"prl.~f
taal \.111' Zlld \fnk, ,~\rlt III ti
du'" vt)'nrt I! nl':

"Lt IIIIJ gt'trofftll lw tt Hj

ZHht \(:In lit ~1()nlI1IHJlt H1' ... It

d ..\{hlt \t,lkt" htt 1'i,klI4 ""-lil ~II ",llf
mOJlllIUt 1 t 1\1t ..t;(l1 Hw ! I
.Ant.honlt \""III Hit b,_ t~k
Gltn l,ndt~1.d UI III

mJII OH t,.( .r:.t-itJ.!;lln
JIJ I. (lt rl~l1t.k nIl

ta.a.J ZlJul \tnkt fO

12 ~hool.

'''11 nil"'.' la/ l,tlJ""1\
trwl I Zli\<l- \fr k"", 1 Il\"" r

op LaAt.,
H. HEKSE,

Sekretarli
Paac~,10 Me1 1907.
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