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WILSON" MILLBR'S

WINTER • -
OPRUIMINGS
UITVERKOPING.

-0-

Indien gij Dog geen Exemplaar van
onze Uitverkopings Lijst ontvangen

hebt, schnjft er dan om.een.

Het bevat wonde"olle Koopjes In al.le
•• Departementen•••

WILSON " MILLER,
ADDERLEY STRAAT,

- KAAPSTAD.

Er Is een grote vraag naar Koloniale
Bote., om het gelmporteerd artikel

af te schaffen.
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Boeren, let op, in uw eige~
belang,

en koopt een

'STAl' ROOI-AFSCHEIDEI.
Het werk gemakk:elik:, is sterk en eenvoudig gemaakt, kan·
gemakkelik gereinigd worden; kortom; Bel is lau ,.ec'la~
artil el om goede boter te maken, en gij kunt er winst mee

behalen.

Doe aanzoek biJ de enige Agenten I

KOCH & DillE,
KAAPS1~AD.

-De M.... ,. Ham. Boom-Ahcheider
ia de eeDToadigbeid lelf, za.l. blijkeD W
ootn.ogeD 1'&tI de heer R. S. de Villien,
villeweg :-

.. De M-1 Ham. Boom-At.eh.ider door D
heeft ~T8D eD geefi ODI alle.voldoeviSlg. aet
keD eo" uit el.bar te _ bii bet rejDig.D, deThalv. .
DlIChiDe i. tllDvoudi«heid 1Idt" -. '. '.'J. LAWLEY &CO.

.Sêti~ê slechts
j:6S~pe.fjaar,
! .' ': : . " •.' . . ,

·tG'ELO· INQ'ESLOT EN•.

•BEPERKT,

" WEST OF ENGLAND,"
l.ungemarktstraet en Kerkplein, Kaapstad. Boter

FABRIKANTEN
Van 11IS-, JONGILINGKN- 8D JOIGDSKLIRKN. larnen

MET IEDERE MAILBOOT KOlEN NIEUWE GOEDERE. AAN.

o LBV&BDE HAVB :
2 Een&e klu Kar Paarden.
2 :ICQ)onial, Eee'"

Grote en Verscheidene Voorra4en KLEREN, SOHOENEB, en
HEMDEN, TAeSEN, REISDEKENS, HOEDEN, PETTEN ..
HELMEN en ONDERKLEREN die niet Krimpen (Gewaar-

borgd), om n1t te zoekeD. Werkers.
VOETBAL LA~EN, GORDELS, KNJOKERS, JBRSEYS

en HEltDEN worden IlU n1tgepakt. ••Zie onze nieuwe VOETBAL I.A ARS met UXKL-B.A.NDlDI

d.WOODMEAD
EN ZONEN ..

i.ooier8, Leder Handelaars, en Laarzen Fabrikanten
yoor de Groot Handel,

IHEBEEK STRAAT 19, KAAPSTAD •

PRIJSLIJST EN

Wordt Bevrijd van~".Het maken vaD. alle soorten LaarZ81l en
altijd in voorraad Tuigen Leders.

SCHRIJn OM MON8TERI EN PRIJ"LlJ'TEN •

Wij bieden nu aan tegen de Laagste :Markt Prijzen :
:2,000 Kl.ten OelmporteeJOdeF.ari .. " ... ty lItoae Aard-

appel Moeren.
4,000 Zakk.n Laatst I"aoen KolonIaI. Wltt. Mi.n•.
3,000 Zakken Laatat lelzoen Kolonia'. oei. M•• II...

Ook &11 " "ten zaad eJl Voeder Gft&Jl. Hav_hool ft Kat,
tePJl de laaaete Katkt PrSjMD .



Ziekte' vab'
,,na, ~.~ sleept. '

PJ'Otieer een Kopje. ~vrir in l" laats, van ow
'''''. .' koffie m de och~ •

nan • T£ID'IEJ.UllTE..... HOOFDOIDf ft"JZER BE.OOIID.

carnaryon School RaafL
. 1anaII:

,,

GEVRAAGD F. HERHOLDT,
Sekretaril.

Kantoor ftD de School Raad,
CarnuvQn,

29 Julie 1907.

OecerutlCllente O1IdenrijMr(N)' P-
wane Departementele Valtáea, 800._
lID Jl usiek. 8alal'Ïll l60 per _ eo
lrOIrt. eo inwoning. nee oomiddeUi-.
IIAIITrap bij W. A. SllAW, Bur.
Iben4orp, K.K.

BENODIGD

: I:

:,q:)lj'
, • j ; ",
I~,

! I :..:
: 1 I

! i"
. i ;

EEN Hoofd OadenrijZ8re8 G.vP88gd voor de Ee.. te KI••
'Yoorde N. G. Zendin~-Bchool, te Publieke Ichool t. Murrá, ••
ElaDdskloo£, vier uur van .Eeade- bul'g Diet--lirfcElrtiJliceerdeO!a44lI"i,jselr(es1

, kuil Statie. Salaris.£60 (sestig .
poad) per iaar met vrije koe, en -.-.
lDwonin,. Werk: te beginnen met EEN G~dicecrde Kinder-
begin van Okt.-Dec. k:"artaal. garten ~odent'lJseree.
lIeo doe dadelik aanzoek met Ge- Verelllten : Holland. eJl
tuÏgschrifteD (kopieën) bij werk.

Salaris .£130 p.a,
(Eerw.) C. J. GROVE. Plichten te "orden aanvaard Da

Elaadskloot, de September .. kan tie. ' iD elk
P.K. Modderfontein, K.K., • Applikaties met getuigschriften Plichtén te ~ordeo .'._nUKU

19 Julie 1907. lulleo door de ondergetekende in- de Oktober vakantle. .
gewacht worden tot de Slate 3. Korenkraal
AugustuIl unal. Scbool. SaJaria

tB. P. BLOHERUS, mj logie:a. Applill.am,(e)l~oet
EEN Gecertificeerde Europese SekretariL certitl~d
Ondenrijzere:a voor de Pri.,ate School Raad Kantoor, ' voorkeur m,nn.m.

PIaat. ScbooJ. vier mijleo vu MurraJlburg, ren ia de school eD pliA~htibl",D'MUD
Rosmead Jankbon. Salaris.£6o 29 Jolie 1907. aanvaard worden Da
per tr en mj logies. HolJaod. \ , vakantie.

Haodw~ enDSc:rii::!' !o: lente IIU hbUete School, tifit:=:::eaUetJDeUi''llCtltiflil':
beveling. A'pplibtïea de OD~- PRINS ALSIIRY. YaD hopetenrete kende met later te bereikea _ de ondergetekende outval.u
dan de 20ste September 1907. .' den.

S W VORSTER, A~NZ<!EKEN, .,ergeseld !aD
. • . GetuiglCbrif&eo,TOOr de betrekking

BufleJnlel, vu Viee-Priacipul in bovenge-
Rosmead. DOemde&11001, lul1eo door de Olf-

----------- dergetekeorle iJagewacht worden tot

BENODIGD op de 12de September 1907.
SaJaria £2~. p.a. ' Wernum-

EEN Gecertifieeerde Auiatent(e) heden te beginnen met bet lanuarie
voor de A3 Publieke School, Stry- lnrariaall908.
deDbDr~. Bij de benoeming zal het eeu

VereIsten; Gewoon Standaard aanbe'Yeling zijn. ,ala de A.ppli-
"erk, H~llanda, Eugela, Tonic bnt gewillig en in Itaat, is, het
Sol-fa, Tekenen (Nieuwe Syl1a'lnlal, opsicht YaD bet Boardinr Departe-
(Naaldwerk). Salaria £lOO p.a. meni op sicb te DelDeD, dat voor OPGIlUCHT _.
WerkzaamJaedeD te beginneD Oldo- feitelik betekenen zal nije
ber JnranaaL AppIikatiea met iawooing eo een additionele .£M)
GetuigachrifteD en Kopieën van per_jaar.
Certifikaten,gemerkt "A.ppIibtie," Tonic 801-1& en Houtwerk eeD
moeten de oJldergetekende-bereikea aaDbeveliDg.
v~ of Gp 1 September 1907. J.1C. M. THEUNISSEN, l¥ . KIIJIiIul •••

Z. VAN WYK, Hoa. Sekretaris, 1.,....... M. ... ...

Hon. Sekretaris, Bch. Kom. "..".,... lof 10
Bch. 17_ Prins Alben, JIOI ... ... •..

A.UIUO 2" Jalie 1907.

BENODIGD

..

St7denbure-,
Vla KrankuiJ,

30 Julie 1907. ODderwijzeres BenodJgd.
B~ODIGD APPLI~ATIES (tergeleId YaD .t..• 0..... (VoorsitMr), •... :lIftI~f

kopieën 'YaD Certifikate.n) ~oor de G. J. ,v. LOaIiMr. J. G. .
ONDERWIJZERS of Ouder- betrekking l1lD OndenriJ&erea ~ == t'ij.~·~t

"ijzerell8eD worden uitgenodigd de Bakeo.krul A3 Séhool, SUIlea D. W. Krynauw, A. J. Ohi!l.lII!irri,
voor de ltierondergenoemde Pri'Yate door onderptebDde incewaehl J. J. van .tarde, A. c..

Boeren Scholen: te "Bovenste word~ tot oP. 22 AIJP,- e.k. TADKN,: ,
Zandheuvel," £42 per jaar; "W 01- ~elike kenDU van ¥de ~ol- hd.........._~,
vedana, "Lu per jaar; "Snijden I. eo ~~ wordt verem. .al"; )hAaG,*'*':
POlI"" .£36 peqaar; ente' Eland .. Keania YaD M~.. ek .. ~wer~ Eaok., • .. .' '!J'AoálaVtG,.
berg," £36 per ~'aar; allen iD bel een ._aaD.~g ... AP?"C~ ~~IAr.-,B
.I:~-''_' S tb __.I V" I " moe..... eeu vucJppwnzen erti4- -__.._ ~:", ",r::tk~evalei:::-iI....:~e}foÏ- ~ ~tteo. en lla-'lijn van een "~~~~. :'.",~II!:ji
Iand8Cen E~elBe Talen wordt 'Yer- Cbriltelike Kerlr. ' ~,.--T~Sal • .£..~ ._Jo- T.""': r '-tiUl'P. ~.eist. Oud om moet gemeld wor- .~.,.. per J..... AoAI8~esI' Iaoff' . , •
den verkriJgbaar tegen .£24 pertj..... . . .
vierbaamhedeD te beginoen Da PliCtiten te begirmeD m. Okt.

September Vakatie. hartaal.
Applikati~a, met afschriften 'YaD W.lI.·LE ROUX,

Certifikaten en Ge~, VoorJiUer"SchooJ KommÏllie,
moeten de oDdergetekendé bereiken Bakeuttraal, Oacltshoon.
op of "Ur 12 SePtember 1907.

W. L. ALBE:~~ia. OnderwIJl.
School Raad Kantoor,
Sutherland,

29 Julie 1807.

ODderwijlllS BeDocUgd.
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. Vergacfe~~·:.e.·,··hl ~nd' ~r tliIllllied en pbed. . . 1·........ 11.....

. Notulen ~ ên goed8ekeur(f..
Als nieuwe leden we.rd:en ~d

, ell aang!!_n de héer' en men. M.
du Toit ea de heer PbiUip W~.
De Y'oonitter.heette de O.J.V. Steen:

l!IOb. ·Rivier, caledon, 1uirié1i>k welkom
en hoopte dat zij __ den Iromen.

Het. ~a.mma was als volgt:
. Recitatie: de !heer C. du Toit ;,
; debat: Of 'I'mU ...~t 'll't'l\IlClac
. is. _De beer .\. de Villien T&Jl 'e.J.V.
O~r .. l, meent neen, en mej. Lenie
de Kock VOJl C.J,V. Steenbob Ririer
~ dolt. 'ltet goed is. De beer A. de
Villiers W{)lI mot 16 situumen; lezing:
Ill~j. H. BlId~m:ho",-t.
&.J~.en de volgende verga.deri'ng op

Zonlbg 25 ..\U!l;'U&tus te hoodt>n.
Toen sloot men met lied en gebed .
.IOH.\~ l'. ,DE \ïl.{.ImS,

Sekretllri.s.

Bomen re Koop.
EEN grote Voorraad YaD de

beste geënte Vrucht- en Cit~
bomen, ook eeu koUekt.ie "au
beste Priëel Druit, geënte stokll:eu,
verkrijgbaar bij de welbekende
boom·kweker,

8. W. JOUBERT,
BOTeD vlei, We1liugtoa.

BREii.\SDORP.

"ergadering deor C.J.V. ll'JI'houden
op Zaterdag avond 20 Julie f907, ou-
geveer 26 leden teg,mwoor.dig, 001lah'8
een gr~ schare van toescbon'll'erB.

ZeSlJWlndelibe v.erslagen TAn het
bestuur en van de tbasaurier werden
gelezeu _ma de roonitt.et JM..t af-
tredend bestuur bedankte Toor bet
werk in tet verleden.
Voorts hadden wij oon reeks van

fraaie musiekst.uk.keu ala vol'gt:-
Pr..'lnoforte 1IOio, mej. Dina. KUIIUln;

riool !lOlo, de beer D. P. du Toit.; TO-
kalll solo. mej. Annie F:ksteen, en
riool solo de heer J. Ll~~enegger.
,. erndgnns ging mon over tot het

Iti""en van een nieu·w bestuur be8tu.n~
de nit ds. D. J. Viljol'n die permanent
voorzi tter hlijft, F. .1. du Toi t riee-
voor~itter, Danie Hoffma.nn 9t!kretA-
ris en .JOM n, S1rart t'-nnri... en
hulp !tekretaris, drie gmrone leden.
IIIfWT. nl:i-n, roejn. A. E'bteen en
Catarill& 00 Villiers, jonrnaJ.18ten,
Morit~ Lazar ..... en A1ice Lowren ...

Besloten om de arond van 17 Au-
gustll5 af te ",taft,n un de C.S.v. voor
een algemene lronfere.ntie.

Als nieuwe leden ""9rden door het
IMwtlRlr toegeI.a,ten de jonge heren C.
Frnnken, J. Langenegger, C. Swart,
Johann .... Kri"J en J(........ Io<8Z>Il"US.

F. J. DU. TOIT,
Sekretaris.

Gewerenm IBIIBHBID,

MIDDEL Rl\'H:R.

Op Donderd't\g avond, de 2óste Ju-
lie, werd ee-n vergadering gebouden,
wt'lke good bijgewoond werd door de
If-den en andere belaagstellendeu.

Hen werk op bet programma was
als volgt:

1. Henjo-soIo: mej. Irene van Zijl.
2. Recitatie: mevr. A. Linde, ge-

titeld "Werken, denken, Iereft."
3. Opstel: meY't: P. V1IJI Eeden,

getiteld "Beleefdheid."
4. Toespraak: de .heer J. Joubert.
5. Debat: "Wat sdhrikt meer af

\'1701' het kwaad~e koneientie of de
publieke opinie?'"
Inleider, de heer B. Leuvenink ; te-

g~nstan~r, de beer G. nt~ Zijl.
Tegen"tander wou met een meerder-

heid van 18 tegen 15 ~mmeD.
Toen werd het, journaal gelezen door

de journalist, de heer .J. Coetwe,
welke gunstig beoordeeld _rd.

Mej. Kitty .Joubert en ~ beer Hen,
ry van ~r Merwe werden' gekozen als
afgevaardigden te gaan naar de kon-
ferentie, die aan de Panrl ~KI ge.hou·
den worden.

Toon werd de vergadering gettloten
m..t geiang ..n gebed.

H. J. LIXDE,
&laetaris.

DW.\ALFONTF..P.<.

Gehouden if! Leendersplaata op la
JI;lie 1907.

Geopend met gebed door de heer A.
Tromp en het zingen van Halleluja
lied 341.

Notulen gelezen, g£dgt"keurd en ge-
wkend.

Brief gelezeu, Tan de heer F. P. TRn
Copponhagen, se~etariJ\ vau de Kaap-
!kO C.J.V., gedateerd 2ó .Junie 1907.

OMe vereniging acht het wenlelik
zich met de Kaapse C.J.v. t.. ~eni-
gen. .

De sekretaris wordt gelast meer
biezoo~rhp('en van de II&kreians van
do. Kaapstad4e 1'ereniging in te win-
nen.
~ tekenen wed~r drie nieuwe .Ieden

In.
De opkomst bestaa.t omtreAi uit 40

J)&l"SOneD.
- R«itatie: mej. Bregje Nel, getiteld
"Mijn Weg." Kritici: G. Nel .n
mej .. 'nnie Tromp. .

Lezing: mej. HeB Bie Nel, getiteld
"Wa.yom hebt gij Jens. niet lief?:'
Kritici: de '-" J. Ruppulg en meI·
Wiehahn.

Opstel: de heer S. Bofme)'1'. getiteld
"Geduld." Kritici: J. Tromp ell mei·
'sellie Augenetijo:
Lesing: S. Jordaan, getJteld uu.;

.nmstijd." Kritici: G. n.n . _.
en me.j. J. Tromp. . _

Recitatie: mej. Ht!!It.er JordaHI,
getiteld "Avondlied." Kritici: mti!.
Hennie Nel. . . ~

Opstel: mej. LIlllY Vi5ser)' geti~d
"Geloof." Kritici: J. Tromp iIIlI'
B. Nel.

.MMiek: B.uetuja lied 141, door I:~~ii~=iijii~nl&juff .• J. ~n .\nni. Tromp, :_j. V~!'
Schalk,;ijk en de heel" A.. ~"'I'omp.' KrI-
tici: .,. J. VitlMf' f'Il Ó. NeIl.

Hierna l'oIgt koutribnti8'· ,ilO!!.
en 1 .

Lezing: F. Bothm.~· ,,""..,"'..... '"l'fa«:1ëlliilMitt
Hn ~r ~anmerki~.
mej.M_e .'1Igenat~
Sch&lbijk..

LelÓftg:
·'Yerke..-d .._"" ..d....,ld.'
J'erdaan ell lnej. J..uey

Lezi}lg: mej •. Nelie ~~~;illlll~~lZ~~
titeld "Hebt gij een ..'
tiei: JDe'j. G. no ScbaIkir'~ 911
WiehahJl. I

Kontributie nG~. .. ~ li. , , .
V dlJwi11ig "en :. : .:: :
Leaitt«: !ftej.: Nf'lie A.1l~st.;g __tl}._.>.c .. '~"""~c..~_~

tit.ld "Ah lk wet .eer "'k)er· .

w. G. COMBRINK:
DE OUDSTE KOLONIALE

HORLOGEEI JUWELIERS IINKEl
18_" •• T1OD ,.a"l

!tu Verhu1«J4 Daal'

Ilo. 7411,U •• TRAAl,
(Twee deurn VUl Kon.marb 8UM$

KAAPSTAD.
_.'
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JUIST ONTVANGEN:

4dIJ DRUK

"BETIEEI THE CUlii,"
..... m ti Dan.,

DOO.

M..4.RI..4. W..4.TERMEYER,
2/1 P08'l'VllII.

heef\, door haar onafwijkeooe hoge
kwaliteit, delikate aroma, fijne gem

en degelike waard.,

- - DE - - DIlTEl , ZODIS,
UITG.V.RS,EERSTE PLAATS

behaald in de waarderi~ 1'an~he~
''''"'''' Thee-drinkeDd Publiek., .J

Opyolaer YaD wijlen de heer
P. M. Roe_ou. .

- ALLERLEI.

Drinkt Delicieus.
l. J. DRUlFf, 8eziclttkundiga,
IIB.D 1IIIif, t UAPlTU.

lE 11£1 111 ....
,.Sohoolstatist1ek.

A.18 bijblad nn, de "Goevernement.
Ga&et~" werd gisteren gepubliceerd
do "Education Gailette," bev.ttende
de statistieke opgavon oVel' h(Ot tw-te
kwartaal van dit jaar. Daaruit blijkt,
dat er gedurende bet kwartaal, geëiDoo
digd 30 Junie u., 178,116 lee~~iDgen
(lMe gesubsidiëerde schelen bll_n-
den; daarvan wart\ll 78,155 blanke en
101,361 gekleurde' of naturellen kin-
deren. Sedert het: vorige kwartaal ill,
het aantal kindeFe~ vermeerderd lIIt't
3 797· en !M'dert het tw-te kwartaal
v~n i900 is de vermeerdering in het
aJlutal scholieren ~,095:' De gemid-
delde bijwoning was 84.2 per. oont.,
precies deselfde aJ. in het tweede
kw ..rta.al van 1906. In het eerste
kwartaal wal de .gemiddelde bijwoniD8

Kaandllf!' .ergadert het paelem ent weder 86 per. OODt. Het aantal 8(',holeD""ia
gedurende het jaar rermeeederd met

na de tien·daagse 'rerdaging, en het i8 een 4.59 en IItaat tall.l op 3,750. Er sijn
.. ope. geheim n, dat de rest vsó de 86lIIie 'er tanll 3,733 en 3,080
grotendeels opgenomen zal woiden met de l.onl1:~!CertilfiCl!tlr,de onderwi~n nrk-
t-preking van tie tinancii!le toostand van Z81WJ1 in onse gesubsidieerde SCholeD,
bet land. sr zijn eigenlik w..inige be- makende eell totaal 'nn 6,813. Er
langrijke wet80ntwerpen bij het parlement sijn 728 kwekslingen van bet der,",
deze l1688Ïeingediend-s-weinige waarmede jaar, die examen voor TS moeten af-

leggen. Dit is een vermeerdering vanmen niet eYeD goed I;! maanden of langer 232 sedert 1906.

IIOU kunnen wachten. Alle nieuwe wetge nit de kolJege-opgaven ..ien wij, dat
..iog brengt met zich eieuwe admini8tr&- er tanJJ 700 studentea aan
tieve uitgaven. en daar de geldelike zaken onze vijf kolleges ..ijn, _ verdeeld
nn ·t land in sulk een benarde toestand als volgt: - -Victoria Kollege, 2ó9 ;
zijn, "~tmen aan alle kanten moet besui- Zuid·J\frikaalllle Koll..ge, 23ol; Rhodea

Kollege (Grabamstad), 81; Diooeaannigen en intrekken, kan het niet als een tUl' I
Kollege, 69; Hugenoten Kollege \ .. e -

ongemengd kwaa.I beschouwd worden, tdat lington), 57. FA sijn er in onse 5
de regering geen wetgevend program van kolleges tt._men 70 profllf!llOren en
belaug meer heeft. lecton, d.i. gemiddeld él§n voor iedere

Wat gaat de regering doen OUt het te- 10 JJtllden~n. In het Zuid.Afrikaanse
kort te dekke u ? Er is eeu groot tekort Kollege is de verhouding één tegen ~,

en in het Victoria Kollege' één teg..n.oor 't afgelopen jaar, JuJie, 1906-Junie,
16.

1907, en men gaat blijkbaar een Dog gro- Wat industriële scholen betreft, !lijn
ter tekort in het lopende jaar te gemoet. er 214 blanke jongena en 140 blanke
Men zegt, dat het begrotings selekt korui- meisjetl in zodanige inrichtingen, ter-
tee bezig i. de uitgaven van de admini- wijl het aantal gekleurde jongens 200
stratie te besnoeien. Als dit zo is, dan en meisjes 234 hOOragen. Voor de
betreuren we het lot van hen die er onder gehele Kolonie zijn dese cijfers uiterst

gering. Wij hebben tit.r niet in aan-moeten lijden. vooral in deze schaarse tij. 1
merking genomen onderricht in naa d-

den. w.. rk en koken bij de gewonë echolen.
We geloven echter niet. rlat de finsn- Hoe grote moeilikboden verbonden

cieêu un 't land op een gezonde baais zijn aan het onderwijs in de dun-
zullen kunnen gebracht worJen, zonder bevolkte Mtreken, .iet men \Iit het gl!-
"ai een nieuwe bron .-an inkomsten wordt tal kinderen, welke d" boereplaata
geopend. Ouse spoorwegen, oos postkan- scholen in die wijken bijwonen. Xeem

b.v. ~et distrikt Prieska. Daar zijn er
toor, en de douane.,wengeo wekelib oog 31 gesuhsidiëerde scholen, doch van
minder op dan l:l maanden geleden, toen dit getal sijn twee op het dorp Pries-
de zaken reeds slecht genoog stonden. ka, één te :Marydale en één te Drag-
Welke nieuwe bron van inltOlll8teD is er? hoender-i-vier dorpscholen dU8. In de
Op het jonpte koog,," Tan de Afn- dorpscholen -ijn er te&amffi 30ó kinde-

kaaader &rod .. erd bet volgende yoontel ren; in de overige 27 scholen in het
distrikt zijn er; tezamen maar 238

aUlgenomeD ;- leerlingen of minder clan 9 gemiddeld
Deze y~Dg bekrachtigt aadrukte- voor iedere school. Acht HChomn heb-

lik de besllllten vau de vorige kooir_D, ben -'echts' 6 kinderen elk, en driebetreffeDde diamantbeluting, ea meent'~ ...
dat geeu aieuwe belutiag gebeylO moet scholen !lijn er met Klet'htll 5 kitlder!:,n
WOrdeD voor _8n u... IOD beJutiDao op elk. DI' grote distanties en de geringe
diamanten, in '_ of Uldere vorm, arJ &i~a bevolking ..ijn daar de oorsaak VII-D.
opgelegd, en verder; dat d. ~e . dined· k t
VUl nit90er biermede geJUt wordt, met de gevolg 18, at ne OpV mg os-
leiden der Bondapartij, zowel ala mei die 1>&lW"is, al sijn de salarissen VILlI de
der Zaid·Afrikun .. ~tij iD het perle- onderwijzers en -onderwijseressen van
ment de raaduambll1d of an4eraina te de boerepiaatsscholen ,",0 zeer gering.
beaprekea, om It&ppeo te DII¥.D, nodig Het i~ precies zo gesteld in de dia-
'roor eell 'IoldoeDde belutin~ lip ds uitvoer trikten Victoria W6lIt, Beaufort West,
VUl ruwe diamUIteD, te_nde daardoor
te nrkrijge., dat het &lijpen 'Van alle Fraserburg en !IOmmige andere.
diamaDteD iD d_ Kolonie &al gedaaD In Gordonia schijnt de toestand bui-
wordeD, wnge1FllOn tt> sijn. Te K(Oi-

Dit be..lnit verklaart aitdrukltelik, dat moes (On l"pingWn zijn
twoo scholen voor "lanken, metet n belasting op diamaoten, in eeu of
160 kinderen, en 3 scholen voor ge-

andere vorm, de nieuwe brODvan inkoDl8ten kleurden, met 229 kinderen. In het
ia, die Dog geopend kali worden. Het is gehele uitgestrekte distrikt "' er
.. al .....ar dat de De Been maatachappij ook slechts één gesubsidiëerdé boereplaat&-
inkom.tenbel ....ting betaalt, docb de ~m -chool, en \0"('1met 7 kinderen_· Wij
die ze alzo tot '8 lallds kaa bij·Jraagt, iJ hebhen de gege1'ens niet voor ons om
geeDmDa eveDredig aan de grote ...iuten, to kunnen oordelen of het aantal kln-

deren, welke geen geregeld onderwijsdie jaarliks door haar wordeD gemaakt. ,
ontvangen, groot Ho. Er kunnen na-

De vorm die dezl beluting zal moeten tutu-lik enige private scholen "ijn; en
aanDemen werd te recht aaD het pllrilIIIIeat mogelik verkiezen de ouders bun kin-
ter bealiuir.g gelateD. deren naar de dorpechool te senden.

Maar er zijD lIog andere minerale De toestand van velen in bet distrikt
maabcbappijen iD de Ka'pkolOGie die is echter niet van die aard, d&t

meer behoren te atorten in de algemene hun kinderen vaD hun plA&tsen kun- :lllillllli~iii~illili' nen wl'.gsenden en voor hun onderbood
schatkist, b.r, de koper maatachappijen van op het dorp betalen. In Namakwaland
Namakwaland. De koper-indo8trie ie in zijn er a1echt .. enkele scholen met min-

eeD zeer lIorerende toeetaad. De prijlnn der dan Jl) kinderen, Daar wonen de~i~~~3~~~~~~!~§~koper·erta id in da lUWe jaren 110 bOog boeren, ..vooral de trekkers, iirO!ilr bij
opgegaan, dat:le aandeeJhoGdfl1'll YU leu ~ander, Zij staan .. aar er wéiveld I AI_n", 1:(111:.

miDlite één of twlO dier maataQhappijeD f'n watt.r voor hun 'f1!O Jrijll: En ~
tieDdllimDden pondeu aan di ridendeD wordt het 801IIII nodig de 1'Cboo1 te

Verplutacll: de school volgt de kin-
hebbeD onhaagea. En wat heeft de dllND, Wilt _ral de aandacht mkt,
Kaapkolonie VUl al die rijkdom beho!ldu.l' iat dat er in het gthele. '
ZOte zeggen nieu. En zelh in 't eliatri" Nam • .kwalalld( dat. a
VUl Namakwaland liju hOllderdea ~- heeft) alechta 488 ~ ~Ktt!l~en IJI,I, -'!!'r'"

ren voor boa opvoeding eo onde.-wija de !lebalen .; ier!ijJ
UhaDblik vu de giften ea gaVtlll nn d. kleurde ~r_l,39t f:led1~Ii~i

rut der KoloDiaie bevolking, terwijl de

'N,EGTAR :~F~:n~~~!~=Bet eoi&e argu_t dat tegea

I diI.lIIUltbelillllilli ba "OId_ lD.. bnflW
dat de rm.-·dIIl..... ftII -.

... -.wip IÓtpft ,Wïb. a-poj ...... ' ... ~~,

......... .... R ...........

NECTAR DE ZUID·A.F.RIXA.AN.
VBJmNIGD 11ft

ONS I,AND.
InSTE In l\lllI'1'IIT., ZATERDA.G, a AUGUSTUS, 1907.

- Wat moet gedaan wor-
den?

Drinkt Deiletluse

NECTAR
EERSTE in \IlARDK.

--
Drinkt Dellcleus8

hangt
en niet
daan 'na,.... ilnr'd4>IR.
dat de
dan de
apektabek! "f,cjt.aIi&lloorNECTAR

KERSTE In PUBLIIU
\lIIRDIRIKG.

NECTAR
'fHEE

alhoewel van de boogste kwalitei\,
is weri:elik de goedkoopste in de
handel, daar zij, wapneer behoor-
like gezet, een groter a&IItal
kopjes delieleuse drank zal op-

leveren dan enige andere Thee.

-
r iDrlnkt:DelicleU88

NECTAR
THEE,

En laat u nie' met een van de vele
inferieure merken tevreden stenen,
waarmede de M&l'kt op het og ea-
blik overvol is, en welke waar-

....8Chijnlik de kleinhandel winkelier
eeu·beter winst opleveren dan
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DONDRRDAG, 1 AUGUSTUS.

EER5TE AFDELING.

BEBMAX '0. CASTLE WISE 0'{:
BRAND\" co.

Dit w.. '0 aktie iogesteld door BSD
simoD BermaD, vaD 8imooMtad. tepa de
Cutle WiDe &: Braady Mutachappil voor
de somma "0 £.76 voor dienetlIII uo ver.
weerden< beWezeD &I. bestierder VaD ukere ZIJ· GEN tlZBN :-Dat '- eie POOtJe r"lJi__ BAiu O.
bottelatore te S;mo:l8Stad toebebO'eDd &&8 eil"DlCbap w~ bet afeem-'D WeWe,.
"er.eerde",. (ell "a8 Dr. WiUiame' Plall: PiU. ~

Adv. JODea yer1lCheeDvoor ouer en ach,. i.welke dit middel oodencheid ..... :.ne
Greer "oor ""rweerde.s. gewone porgeeread, middeIea, prikkelende

Blijkeus de deklaratie w.. eÏQr eeD al· medicijDeD die .. lrel _ eeD tiidlao, de
pmeen bandelaar te Sifllooutad en werd t.eek_o "an lII'IIeilt" z~ IIiillell.
hij door verweerderoop 1 Fturu&li, 1907 iD .'ZIJ GODEN OP OIl WIJZI
dieD.t geDomeD om het beheêr Le "oereD NATUUB.-Bet ooderho1l4 der "zaad.
over bOD bo.tel.tore aldaar. teglIII een be ~ baDl(i af v&o de toeJatld "&0 liet
hoorlike ealariering. Eieer wae iD dieb8t bloec!. Dr. William,' PiDk Pill, dOen wat
tol 24 Mti toen bij lIODd« "oorafgaaode ~D aoder ~ici~ doet-zi-j lIIabO Goed
kennisgeving ontslageD werd. ZijD eie Bijk Rloed, ZIJ ZUIVereJl uecht bJO:ed ..
.... £60 aalaris voor de tijd gedur"Dde InreterkeJl nrllrmd bloed.' VaD hier de
welke hij gediend had. eD £ 15 al. eeD IIUIjII lijlt vao !>elaqrijte .geDelÏDpl .....
maand eaI&lia in plaa.. no keoDisgering. v'" kwal8ll, I~t.eade . B~aniIOecIe,

Verweerdere erkeooeo dat eiser door Algeme.Je Zwakheid, IDcIi~ U~
beo in dieDBt werd geoomeD doch seideD eD Buidziell:ten, Zuuwp!fn_.. St. Vims
dat zuJk~ ,,-.hiedde omdat &ij toeD met ~u, Rbelll;'!at>Ek, HeuPJICht, Ver~.
fleer beZIg waren te oDderhaodeJeD omtNDt IDIOg ea de biJsoodere kwalen "aD 1DeI~811
de ovemarue VaDde lJ.)ttel.tore door ei8er. eo nou_lij.b j_.
Die oDderbandeliDgeD hadden geeD rllRJl. BET BBWIJS.-Eeo OIllaop pJaatap.
tut en eiser bleef !Det het beheer beIaid "ODden .. n) gelijk '.D HIe dqjlltld'''aD
totdat andere maatregeleo ptroffen wer· andere ootnllJ8O ie die"aD clio heer A.
deo. ycorts werd iD h~t &Otw~d op H. J__ ,,&Il Beneburg, V&II. Doontolf.
nrklarto, Kt z"f{d d.1 Yerweerdere eleer op teiD~ Nylltroom, T~lVaaf, ~Ie het yol
10 April £20 betaaldeo "oor door hem JIIIOe ,,&rbaal "&11 s'JDe ,..hlDg door Dr.
IJeWtZ80 dien.." terwijl &ij he. _ WiJliemJ' Pi.k Pills 188ft:- ..
verdere .£ 10 aaDbodeD met de pta~e u Mijn bloed Wil _, .. -ek," Micfe hij,
koeteD tot op de datum VaDhOD tender. "dat ik drie jaroo leed.... Bheamaliléllll
~ Eieer &la galnip opgeroepen verklaarde PijDeO iD beaDeD eo 8Cboudere, 'boofdpljo.
dat Kramer. lid VaDv_ere.de firma hem &DMmia ea eeo ..... oarde IDUI. 0..
de botLehrtore te koop hu uopboden. Bij OaehU !lBt ..... mij d,1Iup e. htit !eyto
had geweigerd waarop bem de positie "&0 wu mi) tot Jut. Webll acbtenee I_
bestierder werd aangeboden tegen .£15 per ik oaaitNaobaar eo IIC'- __
Ilillautl iuet opzegging van l!ell"mland veor-' dui lenad ce zijD. Alhoewel ik ~
ar. Hem wat op 11 April nadat hij twee medioijD811~~ .... ill: maaOCIea iD bed ..
Illaandeu de betrekking te bebbeu vervuld, ~ dajrelijb erp. ~b&er Ieande,
""'-"lag ~egeven zonder behoorlike opzeg- eie DlftWibi. &deo boe Dr. WiJBama>- Plait
lIiog. :\adat geluige iD kruisverboor OD- pm. lilde ... haddéa ..... beeIOOt .ik
Jernaal?d Will< werd .1. M. Bromey. d, • le probeeru. N. twee fI~.te
sekretans un Joho Haddoo eo Co. g~. bebbeo. ingeoomeo na~rkte ik CIa& 'di ~
roepen. Hij zeide hestjerder te sijn lieD minder swaar waren eli ,~ ii .ii
gelt'eeet \'an de bottelstore in de oachta goed kou...,.. Ik D8ID ID 't po
insolvente ~el van Kapelowitz en ~I_ fl8IChjeeiD, ea • ,
Berman. HIJ had 'l'&n Kramer ver· . lil 1:0,. N ~ dal Dr. Willir..
Domen dat eiser benoemd "&li tot be- PiNf PillM mij ,Mul ~ ,_.,. ibI
stierder. Na verdere getuigeo voor eiser '!lij tU gaond'",!'lft MMm !I"I""l:t -u
gehoord te hebben riep ady, Greer R. L. '~fHJrtdaag 6ft. ,,:
Kralller ()p. die verltlaarde te&aJDen lOet ." Bet ie .a· du eeD jaar .......
zijn broerIer de Castle Wijn eD Brande- _da ik _,. d•. oude
'wijll MaalSl:happij dreef. Hij erkende ~waaf t'OCJI... Ik beb ~ lJftr :
eiser als hestierder te bebben aaDgesteld Ik heb pea lalt meer "a!, ~~ lIlII« :'.et. .
doch niet tegeD een vast eaI.rie. £ilieJ'K hoofd(lllMa ea rheumatiek ZIJ,II """"l

lll
.
ZallaI1iu

'
werk bestond alleen in het houden van tee- .... " . ,
ziek BOB ZE TB VBBKJUJGIN.-Dt. Wif-

Ad". Jooea replk-eerdt". waarna Idjn lïam.' PiU Pille w;nodea door eie .......
IordllChap oitBpruk eke I, dat eieer _ baDdel.aUa 'fWkecbt, .. b_
verder bedrag "&0 .£10 mOCllt uitbetaald ~ WONea Nchtlllreeb
worden pllII de kOllteD tot de datum "aa de lianit' lIeclicip. ~=::::j...J
teader. BVua" Kat ... , .a
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De Zijdewormteelt.
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H ET TOEZICHT OP Dt: WOR\U:~.

\\ ~Inn".'f f"('U l~kf"r ......aJu!tal \\"ormt.'n
III, d.. t'wt'e-n zijn ~fl'komen, OOdekt
~I... n 7,,1' lIW~ N'U papier. waarin kleine
..:"" IJ'" 1.'JH .......mall.kt of ""n stuk
t,dJp Op uit papi"r of tulle stroOIt
""." <lp kl'·'"ll."hn.kte bIAu"r"n uit.
p, 7,.~ hlndt_'I~n zijn rut 2 of ;i \1ur met
'"P'J''' 1".llIu.. ,1. 'Vann""r d" rup~je.<l
,I .. h!ad..r,," h.,hllt'J1 opgt"get.<>n, noomt
11""" 7... ml'! h.·t pnpipr en plawtst men
". "I' ""JI "i..".< pap'er of tuil .. met
hli,rl .. r('lI. De rllp....n kruipen uan
';0<JY .I., gaatJ'" ,'all h..t oud .. pprier
"I' dl' blad ..n·" van Iwt ni ..u .. ., papier.
.~II.· Y1~.i<'" th .. d.. ""r,te dag lIit> do
,·,,'rt'" komen wonlen af1.onderlik op-
~H,,,,,I, w ook de rups-jes, die de twee-
,I.. da~ "itkom ..n. Men d()@t zulks om
d.· ;:.·Iojlth..id dPr dit'rtjes tf' handha-
v..n \' oor dit ~I Ieg_t 1II0n op de
('.,·r,·n. ,il.· 111 ,"'" dunlI .. laap; }lijn uit-
",.·t rooItI. ,,...n blad ;papier met gaat.-
J''': ,."rd ..r l<'gt lIIerr op dit ..ente pa-
p"" ",>n lwtl<·d.. hlad p8~ier met gaat-
l"'. "aar'J'r{'r nwn d" fiJngtiliakt.e blll-
.h·, "n Uil ,!e moorbe:a:ieboo.l ui~-
'p ...,.dt. W"nn...,r nu oon zeker aan-
t.d r1IJ"'j .. , zijn lIi~kofllen en bezig
/I J n m(·t ..ten op b..t bovl'nsw bla.d
I'" pwr Ofiet de daarop zijnde mOf'~1M!-
. ".I,hd ..rf'n. !M.llldell met wormpJtl8,
\I""lJIt IIIP" dat W8!l:. Dit is un tie
.·.·r't.. o~t der ,,·ormpjes. Daarna
'.·,,1 lIW. op hE>t ODdel'ste papier,. dat
'lH\! nr.'. dp eit.';';" ligt., weer £'en nIeu"
I" "I porier met patjea en .tJ'O!'it
"""re ••pr fijngehakte bl IItWrcn, ZIjn
,:. I." 1,lad......n wt't'r mei oon Ilt"ker aau-
",J Y1'I',)(., beladen, dan gaat. men op
,j, ,,·If<l .. ".ju tI' werlr .I~voorhoon.

Il .. Io,,·bt n het lokaal moot repl-
,..at';I ...,· ..,..,1,1 .or~n, aande: dat
"r ...·n I.,...ht ollUotaat. ~ de r,egel-
", .. t'l('" ""armte vali bet lokAal UIOet

1I'rp;V1,ld~ nlOjteIi'k onderhouden
.. "rd,,". De l\lchtvel"1l'i!lSeling ge-
...h.edt np de t'olp;ende manier: Men'
~phr"iI<t of .... 1 ....0 ,u('.htverv"r8in~
t,~ ...",·I. of' .. el men lwdient z.i('b van
Irpk~awll. In dit j!1l1'll1Vf'rlIoogt men
O!~ .... armw van b..t lokaal op 2 g1aden
""I!('v~r h~r dan de wannt-(> van
lllljt.<>n. Zotfo4!.nd.. ontstaat el' eeD
I",·hltod,t. De go-wone ......rmie van
hfot lok..ua.t UI 19 graden Reaumur'
,7,~o Fahr. j. ~ temperntuur wordt
h....1 lanW'Aa81 aan .. ..rhoogd tot op 20
of ~1 I(yaden (77° of i90 Fahr.) te-
I."n h..t uitkomen d..r eiereII. Wat
l ... t y(,...]... 1 bril't'ft, gen mell niet
m,"'r bladeren dan jum nodig aijn.
Ilnd.·n wordt bet bed te boog, zo-
,Ioende moet men allo!< 2 of' 3 'Illlr friaM·
bladeren IbnmgNI en ioIit pti__
OI~ ... Jlkht. De

• ynort;durend e..... .
1I'a87,,_

I)" "oe<.Wr ing Ï8
\'f lOr he!i, die &Kib met
pltumvee bN.i« boude ...
rauonl'ie roeding ltaa
t.... t bijna niet beftiIkt .Uniei.";
.1I1I·t.ant~n ajn lI'Iit' ..,edlii:iii2,·r,~I"~··CIlag.OOál·"~fli
vr " pi UiJlI!I't'e betreft. 'lIti:li' 'iIOIltb~
,t'l(. daar tI... voederi~(!n
:00 h1ti8dreren 1'-0 'aijn'; ~
,n zoor "'" geva.llea I k'ta. ....8"' .... ,"
k..u, 'lIetweik _ andere
oRhruikbaGl' :...

F...n b.>poald recept voar "h09l\dersi op
rr- ~"('n i~.pr ,kties~, 1l1l!lt.
1"'1 .f'UW'I!Il'tljde, do leeftijd> l"'oI,ll . <h1
dieren, !het ras, ena, zijn van grote 'in..
dOO>dl op de kIlitu.e van het 'yoed.!lel."

Tarwe, ", ..lb onge~ 18 pct. eiwit.. sJAJH"I~'" H.... ·,_ ••~.~

,wHen, ·Ui pct:". v-eiten en .66,6 Pot.. dIJ!! _r vlug gesdlli4!'lleEt;
koolhy .... ten be_t, wordt naast mat. ,,'OrlnM:'. minsteaa :oon
n.. -t _r n>ei graagte door de hoend6s stoord· Intllnen s~~ ~ljul~nille
pobrnik.t. Dit "~I is voor bet oe. f.,'M'vnllmu' mag, ïrt~D"& ,,~ll '
hpu. jl.ar ~i.kt, , . stoten,.' QIln:: ond~ zij .4

"an g",.,.t !bouclen de hoendcrs iJl hE't vote· inJl'ertd:iP 'v'eran~. ,De
al~t'Oll.... n niet veel, Daair dit roed~r eoerllte pertjj . \1'o~en,. dUi-ont.aken,
.);1.9 pc-t. koolhydraten en s!e<·hts 10 WA~. Yepelling. ,}vorden·. ~Bderll.
I>('t... iw,t<tolf ..n bevat, is bet vooral en. op eon hordé' gelegd1 waar n~eD
voor het 1roudie", ja:lI'gett;jde~, hun bladëren toedient. Na, e.nige, tijd

O..k op haver (11 JK't, eiwit, 57.'1 pct, ontwaakt 'tI'eer een _ere: JwM.e.t4~
k.•• I"~·dn,t41.tl eu (J pct, vri.ten) mjn de wormen,· en dêU' "Wordeo op de~
h_n'[.· .... niet biezonder gesteM; Oll~ manie!' aIge?;onderd en _ge~.rd;' zo
t\1,p.·ftl teng'l"olg\l van de oorde sebj.l, krijgt meR "arsdtilletll~,b.,.o1'l.
".,n", d.. kern ~t- Werkelik !l'.~ wormen V1IJl dezeUde gJ'~, . I
,~ ".;,,-pr oefpnt echt..r in de lente en \vat .. dt> gnondJieidstoe.stand der kil.
,fop zomer l'en gJl.Itstij;(e inv!ood op leg- mer betreft, "'-·het· nodi~ om de.
h",,"d"r~ wt. Gemalell O&vt'l' wordt ziekten te voor'kom~t dill!. ziclt In Iile
"' F;ngpta.fld V'!"PI puerd. kamer steeds een ba.kje, g'l!1'lI1d. 'mt~

Oyer m,a1o, i" reeds '1'001 Itt'l6C'hJ'('~·. ehloor 'ln water, blWindtj Van t.ijd" Wint..,...kali h..t met voorcli>E'l aan tot tijd wordt dit. mengsel omgeroer~;-
l.,_rlkJemu·r" gt'g'0'-l'n worden, datar.lil't rh""rdoor ont...wat cIVoo1'[@8, dat de
bi] ti.. rli<>rl'n warmte t~ brengt. baeterieën ..erdelgt en onSClhadelik ,.

H.·tr"ff ..ndo> rlj~t kan op(lll!'tnerkt 1rn1'- roer de rupsen. Gewoonijk wordt bij
,1,.". dat I\('t, '''''"nror bo>t aan de die, do chloor een klein weinig zWBvelzuur
r.·tl in rail"' .. toestand W'Ordt gegt'i,"en. gevoegd, waardoor een sterker gas
1'11'1 l'1\J1 prakties nr~ Ïlo. Opkookt i" ontstaat.
h ..t do...rt'nt.eg.m ",en u.itstebnd vood- DE SPINH-.-..-.. •.
, .. I... oornl roor kumelUl. u ...... ~

F..)'\\,t.Pn vn bnnen-voornl in ~ma. Na 30 ;. 36 dagen houden de rupsen
,"n tof'o;Mnd--ziju zeer waardevoUe op met eten e-n rum stelt men de spjn-
r- ..... !tllg"midtful"u ,nu het eieren letz;g.f!n hutten op, ",elkl' bestaan nit Jos tussen
"11 ,J.. '·t.·... n>m'illg te I>4'vordert.n. twee borden opgen"hte bundels dt'GOg
Z,) I,.,,-ath·n ""n groot JlO'l'oonUip ei- stroo of takjes, waar de rnJl64ln tegen
'\lt"wff,,". opkru ipen eli waarin u he.t·· zijde-
Tann"7.em .. IE'" lw,.attf'n f'v ..neens ....1I tonnetje gaaD spinnen. Wannee1' de

,,· .. r II:J'OOt pen"'ntajZe efwitstoff ..n, ret- W6rm dus de laatste "ervelling onder-
r-n ..Il koc,;!'vd",atp,l. gaat, is h"t ogenblik gekomen, waarop

L,jllkOPkpn "'om,,,n K'D nuttig voed- men de ~pinhutt1en klaa.rmaakt. Het
~·I '·'.,r pluimvee : "'j J:M..-Iltt...u '""I lokaaJ 'l\"unn de 6pinhntten staan,
"'U ,t,u>ff .. " "n ,.ett ..n , maar' ..jjn smn .. ordt op 22 tot 23 grad&n (82° tQt 840
.ui n k, ....·khydrntf'n. DI' lijnkoeken \VM- Fahr.) verwarmd, Het bout of hét
.1.. 11 I!;t'orok",n ..n gt~ "OI'mhlt r;ij stro der spinbutten moot goed droog
'11 het n,....~ ~.. '" ..~,I word ..n. zijn, omdnt de ..oeht schade dool

·':,rchlppt'l ...n I>4'v"tt..n ,-IN'hts 2.1 ann het zijdentonnetje .; verder moet
pc t. p.\\'"it~t,>ff..n , 0.2 pct. velten I'n h<,t hoot niet gediend hebben voor
~'11.7 p-t , koolhyrlrat.·n. Z.. 1ll000tell~" \'I'Ot'.jI;er(' spinhurten. II~t {o!mal moot
ko,.,l,:t nan "pt I'hllmn'" gf'jl.'6v..n wor- M'II voortdnrende aanvoer van verse
d.·" r-n h"hb.-n •·.. 11 ~t~rk wanl1t~... lucht, hebben EOn een ~oelmatige ruim-
Yo'n,1 v-..Ylll<»..... n. 'yann ......r mp1l wot... t... In te kleine lokalen komen dik-
1,,,.........lh,,,l.-n maI~ en aar'''I'fW'Ii'n' aan wijls ef'n ~oot go-tal dubbe-lt.onnetjes
,J •• ",rn,lPr~ ~ft. word ..n ZP ,."t t!'n voor, die ontstaan door een te dichte
rake-n vnn tW 1"It Ill. o.",,"om moeten I>4'volking. Do worm beeft een gewel-
01.·,.<' ' .... -de-rm i,I<J.>l,," mpt ,",'Tolt· ,-"or· dig' grote eetlust enige dagen voor bij
2\('h~heicl !I;..hnJ.ikt word ..n, in "n.. ill zijn .pinbllt ,""lipt. Wanneer.te
1!",·"II"n I\':Uln" waa rj n ,I,· "jprpro<luk- worm geh"'" rijp is, \\·ordt hij !Jijn!,
t u- h.·t hoof. l< Ior .... l is. doorschijnend, beeft een prachtig gele
\' il II rn.pt'11 •• ,if. .. ,lI'<lifll!;"".anrdp kleur ; alsdan brengt zÏJn ton net jl'

TOot' h~lHIN'" lI;""t p:mot. Willln..."r g..le zijde, .is hij witdoonchijnend ~
"j in ,1I;o"whlkl e to ....taml "n 1>4''('lu·rmci klli'nrd,' dan bren~ zijn tonnetje
l~fI v..r't· in ihM. hok ....ord .." ~'" witte of groe.ne zljde ","001',. Verdl!l,
h""11;PI. klIIl'''''' zij v."ln nllt ",jil !!:... :tiet JIleD, dat de .onn·"'jp is,'wan-
oIur.""I" ,'" t,y:' dat ;JP .nppn .. III' nlW'f zijn .hm bevig ~nt te"stl!:m~
.::r.. nd b.-dt·kt; zij n ..lnj:lf'n ,L,n hri "ijn hart ~villdt Ji<;h op de I·og.in eéa
...,.. .... ~ ,·0<'11....1 pn "r,eh.rf"n Iw>zig- bloedrijlt hol~pla.a6je, ~1nllk cIoake-r-,
h"it! allll ,I.. hOf>nders. d..r llitlli.et dan het overige gedeelte
v,:,;;~:tkt:,t>,~':,~"~.~~:,,:';!:'I':~hiktvnn zijn li!!ll8aD1 ~n dat men goed loot

CJ 1 b"t blote oog kan zien.
(;..,I"""'Wk. klan'r, br-dn net .. , "'Jl ZiJ'n huid wOJrlt dan helemaal whti

~purn .., zIjn "our l~hoendpN Tan he.- VI ...
l.. n~. lI"t l..-st i- d" t,,·eo><)p~{ran E'n eilldelik ooit uit Z1Jll spillargaan
... ittR kL. .... r. ",,,ir h..t p;.. oruik ,,,,,r<it "<'l' zijdea~btig& /iorof. Dit is voor

v..le follirs bet zeke-rste teken, dat".j fijll i(.....nNL·n ..n '. avond.. in .,.arm • ld
,,:n ..r ;:elegd; Jw.d..,kt m..t ollde 7Jlk- do worm !!pin rijp is. Niet ze en ge-

. b 1.- beurt het oobter, dat er r~ds wormenhn ..f ~.....plaat'"t .n ....n boo.".- nur, ""'!1
Zij tot Il.. ,"OIJ!"'Hl .. mor~n ...-arm blll- in de 'ijpinhuften zitten, die wen J'UIfJ
n'n. "'''''rlW dr g:loar Il:"....ordpn Id"""r een" of tw-e-emaal moet vO('()eren. De
,,,"1 h..t " ...,.,.~.. "(lf'(I..r "PI'mf'''gcl wonnen in de 8pinhutten, die niet
",O)rolt. E.'II d.-rd .. ~..d....lt... ,.an h••t wl'rkl'n, of die dood rájn, woo>t"n weg-
""'n ",.ktO' n."",. k.a.n uit "Pdr~r1" k!(.a- !!:enom..n women, omdat deze ~n
, •.r I.'<la.," IIl..n ka.1l d•• lto.........llt..i-o:l vprr"tt .. n '''' de gO('()e wormen m"t !M'n
r",,-,.I'>II 110 .... ~ .. lall~ ,l'e dÏf'rp" v..t of krankl,eid kUIIIl~n aanstelt,,".
''',''':I'r z,jll. Zow ..l kl" .....r nl- }iil~k<- De worm spint y.;ijn tonootj ... in on-
k,," ,.ord'>11 1I1 .. t. .la,h,Iok l\1",t gr:1a~te g"veer 3 ,lagen. Na 15 of 18 ~g ...n is
,J(~)r tit' }" ..."d.·,.,. "eorlllkt: 1-ij ",o ..t,," de "'''MU iu b ..t tonn4't~ in l'en vlin-
"r 1.11'''''''"11 nlln ,",nn('n. oor v..rand ..rd,
\"'f' !!,f!wolrt hloe<l i, ....11 u.it-tc>kl'nu Hi':T AFXEMF..N DER TONNETJF.s.

',.,,·.1,,·1 '.....'r t'·)l:o""",J..r' I'U \'flOr die- :\ft'n moot cle tonnetjes geb~1 voor'
"'11. d,p '''~ ,n ,I" .",,>pi. ?ijn. .' zichtig vun tie ~pinhuttA)n I~en, lWn-

\f,al HIt '\!lW'..!f'rl),""n. III ·'.,onrlprlu,-'td d kL-". ,Jpr z.... m"t de vingers te ru &"Q,
~IJn C_f'nl!lh·" ht~nd.erf'n. i", ~n onollt- T I"k ." 1 d d et'
I•.• 'rl,k ",,.,cI.,r. (' ',.J. T~,"c1h. ""P""_ ogt> Il t"rt'J< IVor en e· tonn J"s

lIitg ...[~zen: ti.. 111,rde en welgevormde
hind. "1 tounetje' wOI-dPn bij ..Ilatar gelegd

..Il afgezondenl van de ruw en ~e-
vlekt.. tonnetjes, van de <blbbele- en
van de laflt.tgenoemde wnnet.;es
(lId'U>l'blijvel'!l), ell van die- tonnet.Jes.
die .....n te weke zijde bobben. Van
af d" ,hlg, \\'aarop bet tonnetje ·klaar-
Il:"'pounen is, "erliost bet langzaam'
nan "UI1 zijn gewicbt, omdat de ",onn
uitdroogt. Het is vlln b..t grootsto
gewi"ht, dat de tonnetj8JI niet te vroeg
.." niet te laat uit. de apinhut wo~n
1I:"l1oml'n. Gewoonlik noomt men de-
tonnetjes 1) of 6 dagen nadat rii nit-
geMpotlDen ziju, uit de spinhut,. terwijt
m"" diegene, die m,," voor de voort-
plllnting bestemd h~rt, ~ tot 11 da-
gen 'Iaat hangen.

?tI ..n mag de vergaderde
nooit in een kelder ~n, met
,I",,) ze niet van gewiéli't te doen
verlieZt>n. Daardoor verlié.iit de yjjde
haar ,,'aal'lk-, eo niet r.E!lden gcbenrl

,da de tOllnetjE6 allen bedervea,
odat fokker, die wil beclriegell,.

7.elf de sch e lijelt.
HKT DEN DER WQRMEN.

De wOl'men der tonnet.jes worden in F''''UlI!,y.",.
I't'n o.... n lOet stocHn of hete· lucht ge-
doo,l. Om te zien of de wormen ge-
heel''' dood zijn, snijdt Jnen· een paar·
kokons door.

Wanneer de inhoud der maag
Yel'1ltijfd, is de \Vorm dood.

TegeDWOO~ wordt bij voorkë'Uf
koobtofsulfer gebrnikt om'. dAlwonnen
tg 'CtlIden.
Door het

de worm .

Voordat de vlinders dit .l'tI)'lln~!!t.i«~.
kruipen, moet men de
bUÏ8Je5 ,bebben klaar. KeIDa~lII!l.
&aa:dhnls,We be&taa.n
.u;es, ln ieder cakje dolltii·m.OII
enkel paar (mannetje
vlinders. De zakjes
klein sijn, zodat bet
het mannetje g~toord
de eitjes legt.
DE BmA..'lffiELIXG

GewooltJjk 1I"Órden de
ber .uit de zakjes
schiedt op de volgende
heeft un grote lepel met
jes of een soort vlin m,~tallel~Iiei.1
der .. ordt een
water klaargaet.
houdt men gO('()
dit koud water.
uitjes 10000esJIeden flD de
in de lept>I, di" half vol
ni~e1lChud, Zodoo>nde
y"r>ge stof, die om de
stot (gluwn) wonlt
dat 2 of 3 maal·\ .....,·ni ••,;, ...l."
schoon gew88SCn.
de lepel of de zeef,
werden opgevangen,
strooit ze in /:!en zeer
een lakeu OlDte drogen.
ze droog, De eieren
.Jakjes gel ..gd, ,"ooraien
bele 'liodem van gaM.
in een vntrek geplaatst,
voor vers& lucht, daar .de
Incht nodig hebben. Hoe<
lokaa.l ill, waarin de
ren, den to beter.

DE KR.\N'KHEDEN .
De ziid-orm i~ aan ~:iU4I!l(lá'

kr!ll1'kheden ondierwOJilen, "~cJoor ..~dDtlCitlt..~IOO"ilIe!'a))!
dikwiJls gehe~ 10kaJ:en qitstemn..
.-\ne Irranke rul*lD ·to~e-n "aj~ .
In.st. De ~eI!ll5UCbt v-el'OOl"liloitikt·
deon grot~ seha9& en vettoont,-ciêli.
'lfoonlik tegen cl; lIpinrHpheid vRn
'II'Orm. Dil ..ieke rupai' nee:qltc:,:iit
C'baanlllOlnvan,·. we; de hllid
dunker, klenrt ·"iebi en "lélbelri,t
gcmaltkelik. -waaruit idaÁ',

of melknclt'tig bloe«l .mMe; ,,' 'DiIo' ....
troebeliJig_

k.1:trz:ti}t.;it!s"



TF..GEN HET~ .

• wedden ~et8ollt~
werp.

Zoals rt'e<l~ In onze ,"orige Ilitgave
li:4Jrtelik "'t·nl mt><legedeeld, _nl
'VOf'nsd"l! Inoll<l 'n de grote saal VIIl1
bl't st8dlnl" t .. Kaapstad. eeu moaster-
vergadenng gehouden. om te prot£ ...
t.er"D tegen hN ingediende I1'M:SOllt-
-'1', wa.u tuj het wedden op reaba-
nen nn"'E'tt'~ ver klaard wordt. DI'
vergad(~rlng glng uit va n de vereni-
ging mor dl' bescherming van sport
en ...prd gl'presld..eru door de burge-
m_tE'r van Kall.pstad, de heer H.
l...iht>rrullll. .\8n do oprOl'p no de
vereniging om dose protest-vergade-
ring pij lo{' wonen was door het pG-
bliek van Kaapstad ..n omstreken goed
!;{'hoor j!"gE'".pn ..n d.. grot .. "a81 \\'H~

bij cl.· aulll'ung "an d.. n·rga<l e rUlg, 's
.....ouds nm il Hur, reeds meer dan ge-
vul.I. Heita !.... d.· burgemeester war""
op het platform "pnw ..zig d .. 00. W.
P. Schr ..mer , K.C., Lt.-Kolonel Stan·
ford, C.!lLG.. n,.hokaat l"pingtOD, de
ed. h .. ren Kolon ..1 Bayly. G. Smitb,
t'. W. H. Kohl ..r, W. ROBS, allen
L.W.R..· s, Dr. :\IIIrill8 Wilaou. de heren
J. 1-1. Lindley, C.:U.G .. F. R. Thomp-
8011. W. T. .Ieffr ies, John Abbey, J .. \.
Yallop, A. Hilliard , M. Rothkngel. C.
Mathe ....s, A. Bultirude, G. B. non Zijl.
C. Stewart ~eaTE'. W. G. lI'alrhndge.
Dr. Landsberg, advokaat Close, W. T.
W.lson. G. C'rossland. Robinson. C
lI'riedland ..r , W. R. Simkins, .1. ~·ale.
\-. van der Bijl. R. Don'. L. Clo..te ,
Graham Cloete; C'. Adams . .J. F. H.
Langerman en ..pie and ..ren.

1>., bnrgemt'e8tp. kondigde hij d ..
aanvang aan. dat van verschil] ..nde
personen hri" vpn "-lIrt'n olltvanl!:en.
waarin sympathie 1I1(·t h"t dool der
yergad.-ring ......rd te kennen gegevf'll,
ter\\'ijl de srhrij ..prs spijt uitdrukten
door oD"prmijurlike omstandigbed ..n
TPrhmcl ...rd tt' Z'JII d .. vt'l'gadering bij
1;(' ~onen.

'·"ortga'lIId,·. zeid", ,I.. hurgemees-
ter, ,lat hIJ h..t voorzitterschap op sieh
p:enompn had, omdat J e 'portalni .... 11
;Kaapstad meest ft llen goede vrienden

~ ,,"n h..m l.-arpD pn lUI se kende als
OlenM'O. ,lt" ,tE'e<I. bereid waren i..ts
voor Ilef,ladige doeleinden to" I!;pven.
Een ande .... roden .. as, omdat !lp be-
legp:.... d ..r vergad enng nie t.. Diell\1iR
'"""'gen. rlocb alleen Wf'nsteu, dat het

r.arl ..ment ni ..t ZOIl tor-nen aan pri ...i-
<>ges. "'rl ke gN II im.. t ijd g..l..den door
het par lement worf'U tOf'gestaau, tt·_
Dlf"er daar DiPt hE"""f'z~n was. fillt dpze
prn·iJ('gps misbrtnkt waff-'n gtawordt'n,
D.. r ..nhllu ..n "' ..r<lt'n 1187..ochtdoor ~plp
rat._nlrke mf·n ... n, "..If~ door 1I:t'-
kroonde hoofd .. ". "'I hij g.. lnoffl.. ni .. t,
dat i..mand zich behfW.'fd.· t.. !«>hampn.
onulat hij f'E'1l II.I..m.. we<kliugBChap
had alln~pgn"" t .. n opzirht<· VB n cl..
nitlllag ,·"n f'E'n weu!' ..n. F.r" as ..en
groot ,""ro..hil tlJSlWn ,'.. n .pclrr rn cl..
man. ol,,· .... n paar shillin!?;s of ....n pilar
pond W'8a~df' op f'en rpnh&l1n PU tn-
di"l1 pr .l pp,,'t'ot sJK'lprs fln,l ..r ril'
bPz~kflT~ \-a n rf'nha IWH Wart'n, nHW'S-
tpn dt' andpre !t.j pprN'nt dun <laaryoor
boo-t .. n •

TI1''' .. n Ii.. t w ... I,,"·n op r ..nb .. n..n on·
.....ttij1; "' 1 Yf·rkillllrcl. Wil zulks ....n
\'''rl ...." I t.·k .. "pn .-oor KBap.~tad ..n d ..
KoioOI" IllppIBU'). lodien ..r gef'n
.... ,lr ..nnpn m.,." )(..holl<l.·n kontIen
worcl",. wa t 't gevolg :lOll zjjn, indi ..n
het 11l.!P1'li..nd... \\t'ts,,,orstt"l \'"alt d ..
heer T. 8Parl". L.W.'· wpt .. erd-·
zOll<l{'n f'r nllDU..r 118."...ker" nIlllr
Ka ILP"t8,I kom"n. ..n 't g{'...olg ""'1
"ijn. dat df' n....IDj1;dOPnd..n !?;root v..r·
h", z,,,,,I ..n hJd ..n. T..n7.iJ tlr Kolonip
,..,1rt' aU,·. df"f'd om cl .. p"ard ..nfokk"flj
aRIl te mOf"dlgen. ZOII mpn genoocl-
maakt l.iJn. om uftoh>t-Itpa.arllpli In t.·
VOf"rrn. ('n (lat ZOIl nad.·llg 7.iJo \'Oor
dO' welvaart ,'~u d.! Kololli,·. Hij t w.j-
feldl' ..r nl,·t aan. ol snmOlig .. p ....sonC'1I
11.1lddpII nnd. ~I ()Ju_I .. n oU«t'n door altn
't Rlwl yor,laaf.! t,. zip!, doch hOf>... 1.. 11
h"d, I"n ~{'pn na <I I gpl",IE'1l ,Ioor <l.. ,,1
t ... IlP01pn a,lIl "p ku bct)t· In aandt·l"u
('n !tlllZpn Tl,> ll1f'n~fAn "dd~n ntt ('II(In~

m.l.1i "'1'~·}..!I:.'lt\1l "u )Z;(~'II "f'tlt('nn~
~oll nan dl,' nf'lJ.{lng f't>n f'lnd knnll"n
Inok ..n fiN ,h·..d h"m gPII".·g ..n .."Ik
r~""'n fitrut ... \-pr~ud"'rln~ tf' E.1(·n rn hij
'Kii" pr z;f'>k,'r \'un, dat t:lIlks "t:tn ~rotf'
indruk (IJ! dj" T )'flf"T1I1g: z;ou mnkt-n
(apl"all' I.

P.· ,·,1 hr-er
W P SCR Itn'\ F.H. K (' .

'7.f>1' j,. ,l.tt Inj'll \ 'H n llt·OI lllpt kOIl zPg·
J(f'll dat hij \'('It drllk ht'r.'H·k,..r "an
,lt' n·nLa,lll "a"! (If ,jat hlJ \·t"'l·j lwn
,,",,,Jdt-I] dff'{! HIJ Wa ... tan"i ~"-':'n I,d
,m·,·r '"'' d.> Tlt,f KI,,!.. 11".·«<·1 h'J
7.ulk'l. \'nH'~(" gt'\'t~""t \\a"

D,· rt"(l ...n N·ht.·r \\ '''0 Hm hiJ hwr waR
um tt' pl.·ltf·11 tf'~('n tit· \"nor~estf>tdt·
wt:·q.~"'\'illg. \1'a. ..... IlIlHlat Ill) ge('11 gP-
lt·J.!"nhPHI had (Jm 7.wh op ~11 arHI.~re
plaats tt' IIlt.'n "Jl ollH!at hl] mPendf".
dat gematigd.. "" kulm.· l>f'rSollt'n
za('h np .~n JCE-l1UttlJZ;dt~ ('n kalm ... ma-
nlPr '*..hn(ll dt"'fI tI' !HU'Jl hon-" t.f->,z;E--n...en
mt't hodt. \ li Il W-t"tpl;t"\'IJlg, w('lkp ~t"f"r
gt'\'"arllk ...", Ihoor. hour). ",t h..t
()(lJZ: moot·q,t pcht,'r IJIt·t \prlOrl::"D \TUrf).·n,
d~.t d.·~f>IIt·n. d,., nlf't It ...n \ I'rse IlIldt>11
nlrt 01"0'.'. da.trtot· ,nlkonll'1l ~{'r"ph-
tJ~d _an·n HIJ lllf'PIHIt' d .. }.!.I(IlP op·
kom ..t k IIlfW'U'1I to.,yhnJ'f·n 11.111 t. .. t
ft-'-It, dAt m.~n tW).:.!)1I tI' ~(" IM·1. n dat
h ... t rl!t'l :t.ll1~lnc:, dat ~f)lIlml~fl l,t->rso-
nf·n !lllfl IfIJ"t"'iI;'!1 O1.'t g.t·",pl" MflU nnd.-
r,'n np,l,,(ln~{'n thoor. hoor) Ht·t dht·,1
'f'all d.·z.t-' "'·'fJ.!;a,h·nng wa_.. om AI' ;.!;t"-
matt,l!;d .. to()n prot •.,..t aUII lf' tt ..kpnPli
h,~pn 1If1~f'matt~df- ".-.tgt"nng. tt·tl "IndIP
III z,'k.·\'f' 1.W dt· 'I ljllf'ld Van tit· I~"f'-
8uOil tt' dll4'l1 f'{>rl" .."(II~t·u. Pt~n \'flJh."ld,
1l~1.I1I1\'all '«llllmlC;p ..,t"llrrJ\'""'~ ge7.t"J:!;d
luuldt·n. dat f'{'l1 'rlJ}! ..,,1 mOf'l'lt zIJn

zelf ... om n-·rk.f"f'rtl tt· dO.·[1. omclu t mf'll.
~ol~JI" nh'lI nt)~ nu't lipt millt'nnllillJ
hf'I,'lkt had. d.· 1t"f'\I'\ nlt~t ZOIl nnd ••n
naa"it fwt lam D.· Ilntu·s. dit, 't m~t
TOPI ollt );!t~KJJlln zIJn W'.\rt"fl jtlHH dw,
w ...lkp ti .. \ r IJ/u'HI rif>" IH'l'soon'S "11 on-
Mill.lnkt·lrk tll'trp,l..-n ha.ldpll h()(~ JtP-
hUlld"ll .'n 7.wh nh·t had,I .. n :at'·11 f!ll1-
df'n, ztl'lf, do()r "PIl +'lhu ~ I;jh..l~pl. "a .. r·
nndf'! d,' rnpn~~'11 \'t"rptldlt ,,'pr,ll'u li'
hand.·II'11 ,'olg;f'll'l d. dlktl'di''1 \UII d..
t'nk .. I....!l du~ klll)tr"l, "rd. Il Wat df'
1118..'''',1 h"\'/l lf' dOI'Jl

\'oort~)\nntl .. j.!.af 'I)if-kl'r '~H op'iom-
nlln~ \',lll d.· ~t:-" hlf·(I"·IlI" \'IHl dr
.Jor-kp:", Kluh, ll'plkft tan" door ,1... Turf-
killh .. np~",v"lgd )(<,wnrd<'u Y'Jf'NI
t~n1ltl~ j ..a.r I.!pl("(lpll had tt.·t pnrl.·-
Illt'nt f"t°n maa.tl f,~pl f.!;PIHls...~rd w ...lkp
t.·!1 dfW"l bu,l om dl' pBardt'nfokk'~f1J
zo V"~I mngf'-hk tt" lH;l'\'ordt"n'u ":"n
koslb .."r stnk lAnd 111 dp Kuaps<' af·
d.·lll1g ',iJ K"lllhl'ortit "n .. afgf'~tAan a"l1
d .. Z .. \ .. I()('k,·,· Klnh I" 18i<O w ..
(It· naHOl df'i!(."r· l"prt'nlglrJJ,r \'\', an(lt~rcl
in d,p I'IIn Z I. l'''''f I\III!.. Hpt 01".,,1
vali ltd ""rlem,,n! mot " ..zp ... h..nkln!!:
• 'a" nm df" ~rf". U.lll ~ !IOporPIl zl('h
roPeT tOf\ te l~t:'u np d ... fokkp1'1J \'1111

~n clf.~ ...l!k pau rellf'n, R,~ Dlf" \\'f~t \\ H~

no!! h.-d.· .. rnll kraeul EN, ~e""I~
Tlln ,11f' "'.:tt '~i3S Jit~W"t"f"41t, dUl [Urn 1f~
Kt'ntlworth lDa"lrt'fI;elpn ~"nompn had
'Voor lH~t l.....rf·n Pri pof·fpllPn \'"an pJU\f-
d.,u In J8~ï "·as h.·t ",,!rnm,·nt. dat
bij "'I.hn)!;"<·happ.·n IT.·",I J.(phtll1kt
ou tuo; ,·rrkl" .. rd Til I!l(~"? .... m"..'<1.·
d~ W'f't~vin~ zl<·h opnlf'lI'" mf~t df' z.aftk
f'n \:;t"hn"t ..f '''IJ " ...·t \"'.~·f dat llf ..t ,,~.....I-
uf'n nu)l....ht ~ps.('hll'"I •.1t ond." T()t'v.wht
vall di.· klnh.. "".Ik\· "'I'rkt ..n nnd ..r
d .. rej1;els van ,It· Z. \ .Io<·k"v Klnb.
<Onrlpr d~ \\ .·t .....rol ,wlk tOP~"lnt ..n,
dat pripn ..n rrpmi"l1 >n, .. I,·n .....or·
den mtgeloofd aan ,lt' ""nuprs. H£'l
was oon g{'zond begJn1!e1. nm aun .... r
eenDl,.al privil ..ges 'W.... II I ~""t ..an.
~n dt'Z& pl'ivilegM DWt "lI~hrtllkt "·a·
rt'n !tlIW"Orden, nipt AMI dt'zt'lv., tf'
tornt>D (applau*). .

VI!8I geld f'n moeit ... 'il"tl1i ....... ~I gt'-
worden om ru. inrichting t.. cloon
!Uoe'en en bIoPien en dit _lt _nl
nu '-lr"'igd doOi' een WeLaOlli1F@Tp,
ingedi ..nd door JK''''IOlI{'n. die \lFel moch-
ten bedenken, dat m..n aan een ander

mOPSt wat zij sel ....n niet
dAt aan ben I&-
)kn IIUM.'!!It II.

10 maar InMDa
pêld ",orden.-
d. t ..r eén me'lIIl&Jure
Bij ge~JOfd.'e, dat 99 nn de
sen een zeken _rt_,..neiging
kulaeie beAten. Het"waa oen olllr«llelilte
logit"a, om te .eggen, a.~,.nu.
totalisat-or on'll'llttig . '11'&8 I v(OrkfA"~d,

men "n stap ..erdw diende ~ g"n~ I'~~~~::~,~==:~~=~('o alle weddingachappen moe8t verbie..I.1
den.

Voortgaande, "'eel! de beer $chreinw-
op hf't nut en yoordeel van ...-Pdren- rSitiiotld1m,'liipt.·
nen ten opaiebte YlUl de p~nfok~·
ken)" De meDlM'n werden er door 8ao- nIOltf4t~if.>~B1~
gespeeed om Reh toe te IOWn op het
fokken va~ goede paarde.n. Dtt P4Ac-
densport was dalll'toé oon lIpoonmg.
·Er .. aren melUMJJl, die beweerdtIn. dAt
de paardenfokk-erij beoef ..nd sou kua-
n..n word en, zonder dat er wedrennen
gehouden wel·den. doch de feiten had-
den be'll'E'Stln, dat jnist in landen, waar
de paardenspore hoog gehoudt>n werd,
het paardenras ooit enanD was verbe-
te rd. Zond ..r d.t er een bns bMtrulll
om enige -winst te maken op het geld,
dat mpn in de paarden gestokt'n had,
zondpn de mensen er niet Yoor ingaan.
Hij haalde het pamflet aan. dat door
wijlpn Dr. Huteheon=-eeu man,jdie de
algemene achting TBn het gebeie land
had vflrworven--gesc.hreyell wall over
"militaire paarden, en de wijKe. waar-
op r.e geteeld moesten worden." In-
di e n men de tf'('lt van volbloed pa.ar-
den helemmeringen in de weg lell'lc,
zoals door b..t wetsl'oof8te1 81'arlp Be-
kerlik gedaan .OU 'II'orden, dan lIOU
m..n groot nadeel toebrengen aan ~n
industr-ie, waarvan men verw.chtt'n
kon, dat .e een grote toekoDl!lt tege-
mOO't ging. Hij "'f'loofde niet, dat 't
parlement sich "n dwaas zou aun-
8t"lIel1, om 't ene ogenblik privil ..ges
toe te staan ",n het andere se weer in
tp trekk ..n. De organisatte had boven-
dien geen misbruik vau dil haar ver-
I....nde privileges gt'maalrt. Hij ge-
loofde. dat het parlement lIO\I insien,
dat dit geen saak WII!I, "aarvoor "pe-
eiale wetgeviflll; gevraagd of t'ereist
......rd. en dat bet dQII sou zegg ..n, dat
hN niet bereid WIlS, om wetge"ing tI'
plUI.•"rell. D"t was al 'IV1Ltdl' ,·"rl/;ad.,.
rlnR vflrlang«.. (applaus). Het wa~
tijd. <lilt rr oen eind k am Rall haas-
tige .. ",tgeving. . Door tgeving zou
men toch dr speelzucht niet kunnen
IIItroo>i..n. D.> hl!8r &arlP "n diens
vri ..nd ..n m.... nd ..n het gOEd. doeh ail
wild",n de tijden te ver vooruit 10pt·lI.
D.. tijd. dat d" leeuw I'n Ilf't lam tf'
8"n!en zOlld..n neerleggen. waA nog
!1I{'taange"rok ..n Ml 1I'3nnet>r hij kwam.
dan zou d .. leen .. toch altijd ....n leenw
hlijven. (G..laeh). R ..t dPetl h"m ....·el
g{,lloegen dp volgeude rt'SOllItl" t,· mo·
~..n oorstellen:

"D p vergadel'ing Wf'ngt hual un·
rlrl1kkt'like .rkeDr te krlln ..n
t.. geven o..er de maatr.-gel
tam. in h"t p"rlcment "00'"
gH~ld 'nm ...Klren klubs in d('zp lto·
lOOie t.c ""r"", ..n nn h"t spPM81.. privi-
I,·ge. bij .. pt Ra.. hen vE'rll.'entl. om
lipt .....,·Idf·n op r ..nhanen tOP ~ st.,tn
..n tt' reguleren. "n dat ni ..'i be .. t'flen
i.~ c100r df'Z8 klubs U\ Ilijn mishruikt.
D.. v..rglldpring is ve"lo'r ..an opinil' •
dat. tA>rwijl zulke reglllatl('S ml'dpwer·
hn tot hrt "I'rmincl ..ren nn h{'t k1l'1lRcl
van wl'<ld..n. h..t ",ff .. kt van de voor·
ges~e"lE' w"tgeving nad ..lig zal "ijn
v"or het hOI1,I.. n van w..or"nnNl. t..r-
... ijl ze ..~ nipt 10 _llIgf'n r.al "111 Itpt
k ....aad tI' oncl .... ll'llkkpn." (To"jlli-
('hing).

~e r"""llItlt· ,,1 door Lt.·Kolon ..1
"ta "fo,,1 g......kond rd pn m..t alge-
Dlf'n" st ..mmen, op t~ na, attngeno-
m"'11.

Df' ltPer Abl)(·y verklaArd .. zich l"jI;.. n
ol,· rl'SOllItie E'n hewl'erd",. dat w.",ldl'n
4'en nad ..hge invlOl"(I op hot karakter
....ooral VAn jonge men.sen bad, ..n yol-
q...·kt nip! 110dij!:WM~ om ,I.. paanll'n.
fnkkprij lp dOf'n bw..ien. DE' ge~t van
,I.· ....·q~adf'ring WIlR .... hter hepaald
t ..~E'n ,I"ze spr ..k('r "n h..rhaalcl" in-
t"rrnpl,ps t!p<lpll de sprek .. r dali (lok
msnr heshlit ..n tt> gaAfI sitt ..,1.

.\rI\'Oka~t I'pington .........~ rl.· ,·olgt'nol ..
spr ..kt'r rn 8t .. ld.... oor, dat ti .. rt'!lO!lI'
Ii.·. ,Iuor ..dTokaat S..hrE'lOI'r ,·oor·
j1;estekl en algem..en aangenoOl{'n. ZOII

,...ordpn ovprhllncligd aan d .. ,...rstr
minister en tit' parl ..mentlll",i .. n voor
Kaapstad en Wijnlll"rg.

D..zl' rpsoillti.. wPfll g..srltollrl .... rrl
,Ioor dE' It.... r .J. B. l.incll ..y en Olpt al.
~..m..n.· st.t·mm ..n, hehlllvp die "'Ill d..
I"... r "\"""Y. aangeoom ..n verklaRrd.

Df' Pd. h_r Rosa. L.W.R., sprak op
,·..rzOf·k van het pl1hl..,k, "'nige woor·
d ..n "" ,~id" te vrr£en. dat hpt in~
dit'ntl" .....tsvoorstl"l wasrschi;nlik door
het Lagerhni. zon ...orcleD a.angeno-
m..n, <loch ont olt' ond .. dames ..an hpt
HogerhuIs Zfkl'r IIOvpel 8pot·tsg ....~t
ht>""tpn. tlat ..r kans !>.. stond om h.·t
wrtsvoorst ..1 .IIt tt> Wf'rp<1n (luid jZ;e-

jni<,h).
X"d"t op ....ooMlt...1 van Dr. H"wllt

clrm hOt'ra's gegt'Tpu W8r..n "oor <1"
t.lIrgt'Dt ......ter pn lip h.... r "'. P. Srh .. ,£.
npr. g,ng ,If' ....rgacl",·ing IlIlfOPn.

\\ AT F.Jo::\ W~:LHF.KEXm: CHEMIST
n~7JoX;OJ0; lfE~::FT O\'RR DR.

'4HELno"S "TEnn: O:\'TDI·:K·
KI:\,(; .

27 .\pril. j!)()-l.
~1....lrl"n Drug Co .. I.i ·O·('onnpll·

straat. Syd'H·Y. '\.7..W.
"·aard,· Ht',,'n.
\' prl ...l..n I......k hraeht ik ('en fInttE'l

Dr SI",loou's "''''''WP 0l1td..kl<.'ng "oor
H",·st. Ko",l .. rIJ T.. ring thuis. Ik ,·,·r·
k, ....fI; .ht ...>or mijn tw"" jongl"l!., zt'-
""II Pil vi.. ,. jaar oud. DO' oudstc- jou·
gen h.d ''f''' lusti~p. kwaadaardige
Ii~t <'" kOlld... ,1.. ancl ..re Pen zware
ko"cI.· .... n ....n hoeRt. di .. jl1L"t kwand-
ua' <ili-: I"'j.!;on I.(' word ..n. Zij ool<1 .. n
n~m"n Il'" 1,,)(.,.tulldd ..1 ill, ,li.. hen,
a. p r n pos., ZN'r ~m.allktflo, (OD hinnftn
twPOP tl"lI;t'n \\-arfOtl de hOl'st en kourit!
"811 .I.. klf·,ner .. jOllgt'1l "olkomt'n g ...
n..,... n. ,Ia ..r zij bljt,jd~ t..-g .. ng ..houd.·n
wt'nl, pn In J~ avon«1 vsn clIP- clflo..rde
dag "'a." ook d~ otulerp j()n~(-11 volkn-
m~ ~~nezf'n

(i...Jur ..ndp z{'venti ..n jaRr rhemllrt
J.(.. "' ..... t zijn"". ben ,k Datuurlik ..,t,..
", t te)(l'n "ptopr·i ..ta,.y'· .,n plltt'nte
111 1"")11(,11, ,naar in dit ge"111 mO<!t ik
l k.·nll ..11 .. n ..rk ..nnl'n d .. kraclit ..n
w .. "nlp "an uw ..x....lIent preparaat.
f'n .. re g:tl\~...n aan datgen ..., wat fltlr v(,-r·
d,,·nl. rk was ",... r "",rblijd m..t d..
wOlldf"rhan· "'ll trpffpndfl' J(_ener"endfl PO

\'t·r.la('htt'tldp '·I~t."n.}whappt"n van li""

l.......ond,·r.n llardig gen<l'esmiddf'l.
wrik" ,k mn t ZElWn, "it ..en artsenij-
mengkmuhg oogpunt t-chouwd, nit,..
Jlllll1tf'1111 snlU.~lIg{»~tpl(1is,

Ilf. nwp, ('nz"

0H.utLJo:S A. ~CH,
Pb. C., .\f.P.S., ..n~.

Kllr,,"d ... Buyl'f'Strllat.
GI"he POInt, 8yun ..y, ~.Z.W.

Ov{'r" I verkrijgh .... r.

~+nJI&,m"'''ftitrarla __ ,._._
1Ge'·__ *
8wa1p1p011 ... ~
.... 11 )l~ fcll04laétióa- dat op
staat. . ~. ,.

It; antwoord op;:.. bdef 'NIl litt
partemeot werd ~a........ , .lChS!t: dat er"- -.". ;'h.~~iU;l;:;t.
te . pIId.... 1to~ ,
x 17 I 9 met li 'teDit.. tO ......loer:
De raad bIIIOOC ook beID £9 per jaar te

beiallD .Ia balir 'tOOI' dat '-u" YID af I
JuH~ 1907. ,
De<akr.m rap~ dat de Itan-

d&rd baalt geweiprd bad om de reotn op
d•• ~te~.

De .kretari .. ...nlP.de heer ~
tioa Saiith huar te' bttalea ._ lijo
IObDoIbmer te KJipfoateia 'fUif 1 .I&D.
1907, testn £14 per ~; hij wwd ook
IItlwt UIl mej. TharteJl de IIDDI... £6 te
b'-well IlijtKfe haa, kwtblinK oader ....
leree .. larill tot Deeember lOOS • da
r.ppmt te deell bij het departemeat ...
oadenrijl. '
Op ,"oor.tel 'an de beer He_ beIJOOt

4e r.ad da't geell lid ill bet Yeml" bet
rechl zal hebben om _ dan _ 0"'

Alfde oDdenr.p ce .-pnktID dID lOet
'eTlof tan de yoon.itter of i.a rtPIiek .Ja
,ooraceller of om en deel ... lija tot-
Ipraa.'k toe te Hchtell dat mie....... il
,.worden,
Op ,oontel ta. de h... BttcmallV,,.....

kondend door de beer le Rous werd bet
"rzoelt 980 de heer CoI.u om he& Illata
van zijn ooderwfjZIll' ce 'Bnaaamheid ce
flIrh.".. 'fao £H tot £4Ih ...n~ __ .

OP. 'fooratel ... de beer le BOils, p-
.ko~eerd door de beer 'H1IUl1ll, t.lOOt
de raad, dat iDde toUOlli. ", ... t.
hoerulObooI op te ricbteo lIIiDCI. du
8 kinderen, dOCh ..., de uiet hlit..,ad

d ... ISkiIIdtrU bi DI hem
een I!Chool toe«...... WOnJee op Toor·
w""', dM bet teUrt op eeD toelai« ....
bet ~eot 'rOOr 8 IQ .... lal bij •• _JUn.t'aI •. lfj".,1k~.' ...

Bij afwui,btid TUI de beer de VdM, ~·_.-"ll(
_d bealo&eD bet vooncel "'urQII hij
kf'flnil bad Il.,"en te lat... 0....... tot
bij de volgende "'Ilderio«. '

De ..oorziUer 1u ~ rapport vaD W
komitee, dat .... ..,.wd· ftrd op! de r.p·
pertet op *1110In Da te zi,., ea de ..aJaj,.
tarii werd Itelut de ~den 'ID pftft'"
hoereollCholn '0 komiterp YID phi..
acholen er op te wij_, dat de rUd ...
wacht dat de beItietdtnt de unbeYeIhl ...
tan de rapporten leD Uitvoer mIleD ....
gen en dat de komitee. ....be"'n.,811
10l1n doen ..

Do II&kreteri ... Old geJut (1)' bij de
volgeode veraadenn" nrelag te doea no
bet getal kindertn nog buiten leboal iQ be\
dorp.

(2) De heer V011100£S te betaln 'foor
afplopell irwartaal eo de heer Theron te
.cbrijno~at bij iD het ',"olg ,oor zijn
I~f II te wuikraal maet beta)u •

(lil Aan het departement te '"len
waarom de.toe"'l( 'tOOI' bnur t4I Da Pr.s
I:raaI teruggetrokkeD ia.
('J De toeJapD 'foor logNuia 011

arm uod in 1"1'9011 l1&li d•. A1bertljn le
betalen.

De volgende &allllteUiDgIID .. nOlI door
hot departe_t pdpk,urd :-

Mej. van der Merwe, te GrobbeJun.
kraal. .

M~. M. S. TerbluChe te Middelkl'ui..
M~. A_0, 1'&0 HuyMteeo teGoed Hope.
.M~ M. D, Moore te Verloren Ririer,
Me). A. C. 'fan Hu,-.teeD te Midde)-

kraal.
Hr. A.. O. IC_lio te Du P .... raal.
Mej. Mari. Hw'" ala I",reblio, ooder·

wij .. ree te Willowmore.
Het departement ride ...eteo of Ill'_geDe

...d", .pplilra_ 'fOOr de wchoo) te Wai
kraal ZijD ootvaolleD pwordeo eo of de
aaoatelliDI 'fan de hew ThaoD aIdUr
,Iechte een tijdelike .. as. De .. betaria
werd plaat te ... twoorden dat de aodere
applik.1ÏOt1 I"akker' ,,&reil en dat de aan
stpllior niet en tijdeliu ..... '

De volgende onderwijzer_u werden
door de raad I!oedgekeurd.

Mej. M. S. Terblanche te Middelmead
P.F.

Mej. Nellie .1. Loots te Makall,. Knil,
P.F.

Mej. Al E. \v aterOleyer te Good Hope,
A3.

Mej. E. Brogle te Krui Bivier, P.F.
Een sppliltatie nu de heer D. J. du

Pi!!ani voor eeu private boeren acho I te
Zont Kopies werd niet ~taan daar er
te min kioderen zijn en ornda~ de raad de
onderwijzere8 I iet kan goedkeufeU.

De ttekretariij werd gellIlIt te wachtoo
met het wegzenden van een vorm voor de
W iodh( u"el t!Cbool totdat bij zeker is hoe-
veel kinderen -er iD de school zijn en indien
er 12 of meer zijn bet dan .1. t!6II
8('hooNe b~r;chooweo.

~ .... kretaris werd a-e1<!8teen rekeoing
"an de heren Darter en Zonen aan het
komitee vali de Eenrlrac"t school te _-
,llll,!Olll ~er~Jere inlichting te YOllrrijgen.

Het kOD.IIteenn de A3 schQ91 te Klip-
fontein werd aangesteld ala kt)lllitt!e 'fan
de annen school te .IoacbilDlllkraal tb de
ht;nn A.D. Voeloo, J. Blignaut en KOOf!
Kllhan Wtrden aangesteld al8 komitee voor
de armee school te Waai KraaL'

De raad bMloot dat de vol.. ode ""
gad.,ÏDjJ OYer hne ma&lldea tPhQUdeD aal
wordct d.t 18op da ,,. September ....
ea dM de .kreteria, die pcJurftde de d·
,.lopeD lClbOO.I ftkutie ....,.....druk werk
Diet 'fU bail! koo pao, gedlllWlde de tu.
_ tijd .sijn tabatie HIl1IIII kut. .

De .. betaria werd ~ &all de heer
van der Mee>cht te Booi"al te acbri{_ d•
hij d. belft tan 'bef, ecb~ ==
kiodeND betaleo IIII1eC eo de hew
"rageD moet de aoderi WIt betaIeD el bij
de v~ nrg..teriDg ulf ftncbijDllD.

Beu aaazoek 'u de·..... du pnie om
hulp ~r ~ea Toor ziJ- kUi.derm te
HottieDtote RT,ier ... IIi.t«p eu•

De ki(·d~ren faD de beet Gilmerte Wui
Kraal werdn ala mje acbolifJw ~
m., .
op ~beTeIiac. 'lO het koadtte te ..

en "rede wwdea de ti!Iderea ...
J. 'fU Jlllftftldt 0': BIIOéW .. J,
tee- ham prljl OJIPIIOIDtf _. It
190'7. '.

LIJN~.

EN FlNAL.E.BBKBNINQ.
Georae If. XaylM, .K&.p.ted, Dill..

liri.. aalt, !16 .lotie.
8UPPLEMB~TA-glE BSONfNQ.
BdoJpb We_I, Fort Beaufort, 16

A~.

·Linie.

Over ~kaaDd~ en
lief4a4igheid.

AáD de ed1teur.
M.ijnheer,-Het LI< een ,n"bekend

{eit, d!á.t .,et Afrik_lJ~ ,"Olk
ge"'OOD vrijgt.wÏji; cn goodbarli~ is, "'1
duaat'V11Jl ....endt helaru< dilnnjls mill-
broik geinaa4lt. PCI'8ODtm VAll e.nder('
Ilti>deditlll8tigé richtingen ",eten gue-d,
du.t ..Hrilra ...n~1'S geen "!leeu" k\lJlDen

en 5ie hier. wnt het gevolg
.u.. Nemflll \1:9 .in de eer te

pl,aats> het Hl\ilslege:r (l'SeJva:t.wn "-\J'fDy).
Dnimode ponden \fo.rdell iedsr jllar
uit Ah;&a weggezonden; die tloor de

~ktoord ."'OI'IIeJl voor red·
dirlll:lil"'elir ellz. J};t ~ld gt.at uit:

"PU"&I-_b-'~lN,di en <ie ..Hriklu:tUde". gI''I''en
dOOr, terwijl 001'..8 eigen

it)ritlliit-ir,pn in beho8tige QI1l&ta.ndig-
" ... -.k ...J....... Het. it< bekend, dIJt

f.hddolficiienm van 4e S. J. zeer goe-
$SIllll'Ï5lien untvllll8'!D (ndl £800 tot
,000, en vrije wooing); Dlt'e<lt~ ,' ..I'

bo.vbll de stand WM-I'uit ze gelrOlllt'1I
";jn., Een mnu, die vra.er liOl1<1<eu-
poetsQr ol scftOfmlterun'Cgw!'Y WJlro, Ollt-
wm.gt daar £300 li £400 en vrije "'G-
ning, een SHJarj , dat· n.iet ill w'rh,)U.
ding ~t tDt CJ.. (IJJVOtlding, d~ inlke
mensen ~noten lbéhben.

SChrijver ~ ~I!n weet. m....
YWl er 0041 de S. _-\. geg_n wordt.,
b.v. in het diittrilrt vau Stellenbosch.
Grote somme'll! .. ~1s nren nl1 hoorl,
dat b.v. wat bet reddingvwerk v!fn de
S ... \. ootreft, MTlKtlJlMle mei.sjes niet

opgBlLOll1el1, tenzij f..e kllDnE\n
da'n -komt <ie -rrnag bij mij
hitt niet veel beter mjn, al"

:tan onze inriebtilljl'jl!Jl
Temeer daar b.~:: Hetlc_d_._8d~Ia.cl_.,.lia".I:".

1..lI~laIIioo. HUM te Wijtlberg. veel. te
te zIjn 'en iedere week

J-flltGil.8c1eA 'IllrIlIeten l\'ONcn ~"'!"D. tJoor_n r1lÏmtt'.
fn de "Morning St,n:r" is een n:rti.
dait duidelik a.ll.ntoont. hot' die

A. élCbtemi~ en on_rd

~tike t.Oeo!tetld il" lang I~t~~~~~il~ïmeer, ....t Mt vMeger ~.
.Een ..mier .oorooetd. TemaA« hoor·

dH 2 R.oo.;w,..Ka.tfloIidU! dam(l8 in pre-
tori'a -tIef!gen : "Zijl)'" die ~ntA!D
niet .giik, om het "NlU!a~"
te -oudereteimen? Wij K:atholiek'lIli ~==:;~l"~'::"
beboes-on Ilietl! te~. tTant· de ]"n).
testanten (lragie.n m<l!'t dan o .....rv.loedig
~ bij." J., het ill _ar. Mt
Af~nae Yolk geeft ..eel; zeer Yeell
MllIO' ~t Mt .Jtij!I wijirP ZoDder
ml&oobtig te >lijn, .meen ik. l4ten
eet8t ~!l. onse eigen imiobtingen' ge.
'fen en lawn,." triIodhtill#l, om over- l'kiDIfa~lA~mi~él .. I,."l~edl
vloedil en ~~ te geTeIl.

Beperkt,

&hutmc(,sVI'.

.notie·UIt, ~r jllAf, Post·
iDgetd.otell.
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