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PLEIN STRAAT, K A APgTA D. (BLUE FLAME)

';Deze pl •• ta i. gelegen iD be'
vruchtbaante deel van .bet diJtrilLt
Laingsburg, un de ZwanbergeD,

ver ván Zevenweeu Poort.
is 630 morgen groot en

een beurt water YUI 39 UND,

•
~--------- lopende U\t een altoos - durende

• llterke bron. Er ia ook een un-

P U BL lEK EVE R KOP ING Iontein op he' eigendoa.
ua ~bouwen op de plaate rijn in
~e orde, aleook de omheining.

De plaate ill geschikt voor enige
800rt boerderij, maar vooral i. lij
uitmuntend voor lItruisvogel.. Er
is een groot stuk grond onder
lucerne en ruimte en gelegenheid
.voor DOg veel meer. Dan zijn er

de Vruchteboord en Tuinen.
de Beer heeft vriendelik

wgewiUigd anderen recht te geveJl
vee, of wat ook al, naar de V end ..
. te brengen; ieder heeft dua het
recht om goederen naar de vend.tie
te brengen. De ondergetekenden
verwachten om ook wat vee daar
te hebben.

" Vrienden die hun geld gelJ?U!.<l
DE ondergctekende, met instrukttes begunstigd door de heer J. hebben voer een kans, hier 11 die

W. (HANa) VAN Zin, zal publiek verkopen ter plaatse" Poesnela kans.

AOENTE.III IN HET GROOT VOORH. F. ECKERTS Rivier," Vrienden die willen geld makeo,

BEROEMDE STALEN PLOEGEN, Op DONDERDAG, de 16deMEI 1907, hieri~:;~vc:;, _,--

TE 10 UUR DES MORGENS: . '."at .1 , ti ....
'8 1I0BGENS 011 11 UUR PRam ...

4 voet 8 duim Satl)n
Notenhouten Buffet,
£8 fOl. 0'"

2 voet 8 duim a,·
vl.md Eikenhouten
P.lm StandaanI,

fa/-.

a voet' duim ae·
vl.md Eikenhouten
P.lm ItaRdunl,

f3/-.....
De Pwls Gevlamd
Eikenhouten Slaa.p-

ialQ.er Set,
3 voet 6 duim,

£15.....
__l~E IEIT£_I:_l!.I,8U_per IIIEF Ilotnno'., len'ete~, prom~e~n ~l1Ild'l.! _~~~tI._:_

Het kost uniata,

HARRIS, Beperk t.CLEGHORN en

'WHITE, RYAN & CO.,
Guano

VOOR

Graan en Aardappelen.voor

....
Licht, Eenvoudig, Stuk
Duurzaam en GO'edkoop,
MetPatentgeslotenZand

Kokers Wop ielen.
~ ..

WH ITE RYAN &.Co..~ .

Bux-g Straa.t, ~PST..A.D.
SCHRIJFT OM K..A.T.ALOGUS-

Ploegen! Ploegen!
De beroemde " National Gang "
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Steek Draad en Standaards.
Hekken 9, 10, 12, en 15 voet.
Oogjes Draad en Hoek Palen.

De plaats" Poesnels Rivier," vroeger behorende aan de heer Jan
Cilliers, groob airka 2,130 morgen, grenzende .. an de plaatllen l:an
heren J Bcobli8 de Wet en Wouter de Wet, gelegen in het V
netschap " Middelbol;cl:ljes Veld." Het eigendom is zo uitgestrek\ .en
bevat zoveel eerste klas Bouwgrond, dat het. tans in drie delen verdéel~
en bewerkt worden, waarvan de eigenaar persoonlik de opstal bewerld,;
een deel wordt bewerkt om de helft en het andere deel ii verhuurd
een "eschriftelik kontrakt voor nog 5 jaren, tegen £100 per jaar. Dc
plaa~ zal eerst opgeveild worden in vier Jelen en daarna in zo Teel delen J
als verzocht mogen worden door aanstaande kopers, of in het geheel ~TELLEN BOSCH
onderhevig aan het tans bestaande kontrakt van deel No. 3 al. boven· O. . " •
ge~ De ~~ is een beschrijving van elk lot ~~~ - . ~ ~'I~!I~~!~~~~~!!~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~

Lot 1. DE OPSTAL-Deze bevat een groot en gerieflik ONQEREIERYEERDE - ,
Woonhuis, Stal voor 20 Paarden, 2 Wagenhuizen, een KJ,lder, en grot, Q
Munr Kralen, de Wat.errechten hierbij zal zijn elke week 1 dag en 1 J>U blieke Verkopin. g , ,
nsch t van de be 1ft van de Rivier, 3 dagen en 3 Dachten van" W aterkloof,'}
de volle stromen en vrij gebruik van "Y'onteinB Kloof," en een ander
fontein welke beide sterk zijn het gehele jaar door. De Plantage. zijn
17,000 Wingerd Stokken in volle dracht en welke goed opleveren, 1
BOl! met ruim 100 Eiken Bomen, een menigte V ruchtbomen, 5
morgen bezaaid met Lucerne, 15 mor5en Aardappel- en Tuingronden
en 15 M ud Zaailand, buitendien zijn er nog ruim 30 morgen die bewerkt
kunnen worden en voor welke er nog meer dan genoeg water i•.

De grootte in dit Stuk is omtrent 400 morgen.

---'

OLIE STOVE ()lldergetekeDd'ea, mei m-
. , , .... ,i;.:~l1kti"'. begudi!tic.= ~A~'

tl.b!""r.:llflllriiop te ,geve.n,· SUJ1eD .
Yeiling verkopeD' Gp.

• ... oP

,...."u~U"ft de 16d. IEl 1907"
o'Ji .LI' UUB '. IIIQUUS, .
.prachtlge en .Iom""

,kende pl.. ta

'~~i~ANDRIVIER."

•••
'.o,artreff.. 'DOP Sd••
Ilel e. OonoIl18SIIUI.·._tO." ... au lf 1.1•••
al.. St~', .... Is,

.... IIUlll8uml 1.lt

• ••
Uw handelaar houdt inze

grootten voorradig.

VAN EEN DER

VOORNAAMSTE en GROOTSTE

PLAATSEN
MET DE

Grootste en Zekerste Voorraad Water,
Ij'," HET DISTRIKT

ROBERTSON.

VASTGvED:
DE KOCK. LOW,

Vendu·Af.ta.gen.
Kenelm Gebouwen,

Prince Alb6rt, 18 April 1907.

Verkopingen van Krlge
en Ma.kotte ••

y~.
Levende Have, RIJtulg,en

BK

DE
Lot 2. Heeft een nieuw W oonhuis met 5 vertrekken, 1

Stal voor 8 Paarden, 1 nieuwe WageDhuis, en nog een Bijwonen Huil
met 3 vertrekkedl. Van de grond is 6 morgen bezaaid met ' ,
en beplant met een menigte Vruchtbomen, 18,000 Wingerd Stokke. DE heren Krige en Ma.rkótter,
in volle dracht, omtrent 20 morgen Aardappel. en andere Tuingrond .. behoorlik geinatrueerd door de
en lIog veel grond die schoongemaakt en bewprkt kunnen worden. De heer HElJJnJl: DE VILLIEas, die
Waterrechten Ban dit stuk zijn 2 dagen en 2 nachten van" Waterkloof." voornemeDI is binnenkort een lang
4 dagen en 4 nachten van de helft van de "Rivier" en al Iaet water uitltapje naar het vaderland te
van" Rooi Krans Kloof 1'ontein." maken, sullen publiek, lOnder

De "'rootte van dit stuk i!l ~trent 600 morgen. reaerve, verkopen op de plaata
e De :l.om, gelegen ala boven, op

,
Lot No. 3. Dit is het verhuurde st uk, waarvan 5 morgen

i. met Lucerne en is verder beplant met omtrent 3,000 W'
ken in volle dracht, en heeft grot : Aardappel- en andere
en er is DOg veel grond dat bewerkt kan worden:

Hier staat een Woonhuis op met 5 vertrekken; het Waterrecht is
2 dagen en 2 nachten van" Water Kloof," 2 dagen en 2 nachten vJll
de helft van de " Rivier ,. eli het vrije gebruik van de gehele stroom VUl

" Moderas Fontein."
De groJtte van dit stuk is 260 morgen.

Woensdag, t lel aanstaande,
2 Amerika.an1l8 Muilen,
S Eente Klas Kar- en zadel

Paarden,
li Eerste Klas Merries, piekt

door de Kampioen Hengaf.en
.. Royal Standard" en" Gold
Cup," beide VILD Elaenbur«,

20 Stub Hoornvee, ineluitende
enige uitmllDtende Vaarzen,.0 Grote en Kleine Varkena,

3 Stell,n Kar Tuigen (I!plinfier
nieuw) en een Stel Voortui-
gen.

300 Balen Haverhooi,
2 W lI.gens, een :met "pole Jf en

" shafts, "
2 Dubbele-Voor Ploegen,
1 .. Hillside " Ploeg,
1 "Schottel " Ploeg, door 1la.l-

oomeas,
1 Nieuwe E~ge,
4 Deur Kotijnen met Zij-Ten-

sters,
2 Tiekhouten Venater Ramen

met Blinden,
100 Zakken Eikels" ens., enz.

Lot No. 4 is het stuk bekend als "De Hoek," en waarop nflg
SohrlJf" om II.lu.stratle.s en Pr! 1~en. niel gewerkt is, doch heeft goede Tuingronden en wordt nu gebruikt

meestal als Weiveld in de Zomer daar het veel Bergveld bevat. '

R_M_ROSS
~ CO.,
KAAPSTAD.

"Raleigh Rijwielen,
---,:0 :----

Zijn en WlLJ'en altijd ti E BESTE IN DE WERELD. Pr1jzen,
~le overeenkomen met teders 001ll'8 j Tanat ACHT GUINEAS
Zie onze Rheebllck tegen 1.7. '_IIt.e IMtaIIIIpe........

BaOEK ONS or SCHRIJF OM KATAlOaUS .

RALEI GH RIJWIEL AGENTSCHAP,
BURG STRAAT 20,

KAAPSTAD •

De grootte hiervan is omtrent 850 morgen. .
Het Weiveld van de gehele plaats is nitstekend' ge~hik fln

geO\ond voor Struisvogels Paarden, Grootvee, Schapen en B'Okkt>D,
da:~r het K" rr oo- Gebroken- en Grasveld heeft met water overat ,~' ,

tt LEVENDE HAVE:
;ll30 te klas Struisvogels met en zonder Pluk Vederen, ~n

grote ge waarvan gesclllkt is dadelik afgekam pt te worden; ~
Kapater nteel Bokken; 30 Zwartkop Schapen; 12 Trek 0 '.,
(BaEtarrl , jaren oud; 2 Grote Kar Merries; 1 Paar Kar Pa.:C,
Ruins; 1 E.'dra Rijpaard, 1 Extra Melk Koe binnenkort te Ka16n,
2 Koeien met Kalvers, 1 'Twee-jaar oud Vaars, omtrent 40 Varkens,
lJa,n7.en en Hoenders. r ,

KELDER- EN BOERDERIJGEREEDSCHAP ~',
2 Extra 6,l1al£a.aID Brandewijn Ket~ls, 1 Grote Schaal, 12 Grote LET WEL:

Blauwduig Pers Balies, Legger en Hall-Legger Vaten, 1 Niel\"e WOENSDAG, 1 IEl aanstaand••
Pers Machine, 2 bijkans uieuwe Wagens op veren, 1 Oseen W.....
1 Zelfbinder Snijmachine, 1 Snijmachine, 1 VoerrJIAChÏne",_l Af-
slaan Tent Buggy Kar, 1 Eerste klas Open Kar, 1 Span T~D VOOl!' 81P1lUlta. DE KOM~ Ida. Valley.
Ezels, 1 Lot Jukken, 1 Mielie Machine, Kruiwagens, GraveD et. . Ttm, 11 UUB Vooa.mDDAO.

HUISRAAD : mIE • IUIITTD,
3 Dubbele IJzeren Ledikanten met Matrule.n, 2 .KJe«ler~, Afalagen ca Beëdigde

2 Wa~-Tafel~, 2 Kleed-Tafels met Spiegels, 2 Aanzit-TafeJa, 11t Waardeerders.
Nieuwe Stinkhonten Stoelen, 1 Side-Boerd, 1 Dispens 'aR _~ J)iatrikt B&nk Gebouwea.,
Rakken, 1 Bolinder KombuiB Stove, 3 Provisie Kuteo, 2 .a.kki.. Stellenboeeh,
l Grote Meel Kist. ,. ' 17 .!.prill90T.

&if" Het is de moeite waard, de plaats in de tDlI8en tijd te ~.I------------
teren, want zo 'n kostbaar eigendom komt niet dikwijll alhier iD ~e GORDONS. BAAI.'
markt en het is slechts door de ziekelike toestand van MeVJjODlr Viul
Zijl dat de heer Van Zijl zich vnn zijn boerderij moe' ontslaan, en Mj
vraagt geen grote maar IIhchts een bestaanbare prijs. HUIS TE HUUR, vroeger

Tot £6,000 kan onder eerste verband blijven tegen zee petCeut lp I B~alIptflejlllcb ~g Buii!, ~oor
do gebeIe plaati.. " .' Mei en Juoie. Aanzoek

A G H T 4...... wdoeubi:j
• .'. EUBES, .d..l'·SLAGER.'

. __
Roberiloo, 22 April 1907.

ET WEL.··
------------------------

i,!

-O:dDE-

PORT ELIZABETH TENtOONSTElLING

-,

beb~n wij in s klaasen gew~ ...,.·jy.erd in de Ingenieur sektie (21 boekingen
wedijverende al te zamen), eni:WlJ hebbeu I PrllzlII behaald. In I K.......
in de ploeg sektie, ~ebben :jl~k 5 Prijzen behaald, beha! ve twee prijzen
vCIOr andere vertowngen, ~ de al tezamen

12~"'''-''ZEN'"""i ,
ALS ..J-OLGT I:~

).

.; ol RUITON " PORTABLE ITOO.E.GINL
.. RUITON " OLIKKNGltiE.

"RUITO~" c..NTRIF'UQALE POMP.
II NAEH'ERI" "OT ARY PO ....

.. lAM ION " WINDMOLEN
\ 1.

.. BLUE BIRD" PLOEG,................... ,.
cl GOODENOUQH" IULKY PLOEG

CI ........... -..IiIlI. ,

FLYING DUTCHMAN GANQ PLOEG
c .............. ~.

., Z. A. CHIEF" DIIC PLOEG
0..................... '.

.. WIARD" MII::UIDE PLOEG
0................ ....., •

MARTIN'I KULTIVATOR
(11 ............. , .. ~ •

McCORMICK .. DAilY" MAAIER"............. .....,.

PORT
ELIZABETH
LANDBOUW

• • APRIL 1907.

kOOUltetltle in kon8ideratie nemen, inderdaad buiten
dit zekerlik beschouwd worden alii een.Ah wij de ve1'8Chrikkelike

evenredigheid !?et de aanvraag, dan
waar merkwaardig sukses .

OO.;BEPXT .r• ALe".......;'~~IIIIII!U_
.:- ~ .e .• ' { .of~" .JJï~~. :;~~.:_~. --;lt;

OroKBIcft '1810. en

- TU";_
t

PLAKPAPIER
LAlTS1I .....

IItTl WUIIII ... "•• ', •••
•

Verf, Olie en alle SChilderWareO
tegen laagate prijzen.

Lang StrtUJl,

-KAAPSTAD.

SPORTSLU,I

W~rden 'Vriendelik ~.. ~ a.
em te besoek.en en te - besic~
~ grote voorrud

VER-,DRAGENiDB IUG:&L
GEWEREN.

KOMBINATIE' GEWDD; •.
RIFLES, SPORT EN KILL·

TAIR.
PATRONEN, HAGEL EN

KOGEL.
Rookloze Hagel Patronea, U/I J
de beate 13/- per 100. Lee-l!»..
field, 16f6,~, 17/' per 100. ,

ADRES :

Hillsdon & Hiltsdon....................
' .... 11111, .

TIllI AlulotTaIu,I
BUIIGSTItAA T •e,

KAAPn'AD.
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t"EN GecerU&eerde' ODaenrij- .'
seret Toor eeD PrinM P'IaaY'
Behool, oa;en.r 8 mip.a ftD
Kraabi(BWM. . .
o' f'ereiai.a; Hon.lt .. ,'",
~ eente bepltet8D iD lit_ek eli
Naaldwerk. ,;,

.. Salari. Leo per jáar md
EEN OndennJzerea am oeder- iDwonilll{

wijl! in Engela en ~oIlanda te ge- . A likati., mei ko~n ftD
yen, tegen eeI? Salarl" no £.90 per~,Ctrtflkaten' eD Gawigl.j chriften.. A,IIPJibllteD

pla Pianoforte Mumeklel-, lUllen door li. oodergetébcde OD~ 1''''lJr~,....

'fangen worden tot 27 Mei 1907.
beginnen

de scholen P. J. A. DE VILLIERS, V.D.M.

HEIDELBERG A2.

1IfIlIUrII II SUaIL ",GEVRAAGD
VGlOt'de Armen School
Rondekuil, diet. HoPefieldAPPLIltA TIES .-oor A"si".

tente voo~elde School zullen
door :le 0 . etekeode ingew&cCht
worden to~ aandag, 13 Mei.
Kenna ftD Muziek en Handwerk
een aanbeveling. &lari • .£50 per
jaar en vrij logies. Werkzaam·
heden te bepnen met he' Julie-
Oktober kwartaal.

i- LJ. MARAIS,
Sekretarie.

Werkzaamheden te
met het heropenen van
in Julie 1907.

Kennis van Tonic Sol·fa, Piano-
forte Musiek en Tekenen een aan
beveling.

Applikaties, ouderdom en onder-
vind mg meldende, en vergezeld van
kopieën van Certifikaten en Ge-
tUIgschriften, zullen ontvangen
worden door de heer T. Clll'IIten",
Rondekuil, P.K. Hopefield, tot 6de
Mei 1907.

Ladismith, K.K.,
17 April 1~07.

Ladismith School Raad.
HOEKO A3 SCHOOL.

ASSISTENTEBENODIGD.
A PPLIKA TIES voor Al!!Iistente
voor bovengemelde School, zullen
door de ondergetekende ingewacht
worden tot op lf aandag, 13 Mei.
Sa.laris £60 en vrij logies. Kennis
vu Muziek een aaabeveling. Werk-
saamheden te beginnen met het
Juli_Oktober Kwartaal.

1. J. M ....RAIS,
Sekretaris,

J. P. YEATS,
Sekretarie.

16 ApriI190'l.

Raad.Hopefield School
GEVRAAGD
Voor de A3 School,
Januaryskraal, Dist.
Darling.Lsdismith,

17 April .l!Q7.

Ladismith School Raad.
Een Gecertificeerde Onderwijzeres,
tegen een Salaris van £90 per jaar,
plus Pianoforte Muziekgelden.

Werkzaamheden te beginnen met
bet heropenen un de Scholen in
Julie 1907.

Bevoegdheid om Hollands te
onderwijzen een vereiste en kennis
van Tonic Sol-fa en Pianoforte
Muziek een aanbeveling.

Logies en inwoning kunnen ver-
kregen worden tegen £36 per jaar.

A pplikaries, ouderdom en onder-
vinding opgevende, en vergezeld
van Kopieën van Certifikaten en
Getuigsl'.hriften, zullen ontvangen
worden door de heer D. van Reenen,
J anuaryskraal, P.K. Darling, tot
de 6de Mei 1907.

J. P. YEATS,
Sekretaris.

HUISR.VIER A3.

APPLlKA TIES voor Onder.
wijzer of Onderwijzeres voor boven-
gemelde School, gelegen 6 mijlen
van Calitzdorp, ze llen ingewacht
worden tot op 15 Mei. Salaris
£90 per jaar. Werkzaamheden te
worden aanvaard, indien mogelik,
bij het begin van het volgend
kwartaal. Applikaties met kopieën
TAU GetuigllChri£ten lUW de onder-
getekende te worden gerich t.

1. J. MARAIS,
Sekretaris,

Lad ism itb,
17 April 1907. 16 April 1907.

Ladismith School Raad. Hopefield School Raad.
GEVRAAGD

Voor de 12 School, DarUng,
Private Boeren School,

Zevenfontein.

APPLIKATIES voor een On-
derwijzeres voor bovengemelde
School sullen door de ondergete-
hnde ingewacbt worden tot 15
Junie. Snlaris £60 en vrij logies.
Werkzaamheden te aa.nvaarden na
de JUllie vakantie.

I.J. MA RAIS,
S,·kretarill.

CRADOCK SCHOOL RAAD.
Rocklands Hoge School

voor Meisjes.-GE'lRAAGD
EEN Gecertificeerde Ondt:rwij.

zerea voor de Lagere Standaarde.
Salaris £i6 per jaar, met vrije kost.JI in"oning gedurende &Chool
termijJlell. Werkzaamheden le
beginlleJl op de 15de Julie aanst.
AppliJratie., g-eadre~seerd aan Ds.
C. V. ~EI., Sekretaria vali de
Schoolkomruill.'!ie, znllen ontva.ugen
worden tot de lidI' Mei aanst.
Gezondheids certifikaat vereist.

OOK,
&11 behoorlike bevoegd Gezoud.

beide Onderwijzeres om Hygiene,
Drill, SpelelI, ent., le onderwijzen.
SaJaria £90 per jaar voor bet eente
jaar, en, zo zij voldoet, £ I00 per
ja.ar Yanaf het tweede jaar; met
vrije ko!!t ell inwoning g~dur.nde
.chool termijnell. ApplikaJlten
moeten opge ..en "elke andere
,..kken zij kllunell olderwijzen.
.ez.ndheid~ certifi kaat \'ere~t.
Applikatie .., geadre,,~eel'd &an Ds.
C. V. NEL, Sekretari, vall de
SchOGlkommiasie, zullell olltvangen
"orden tot de 88te J u IJ ie. Werk·
zaamhed"11 t.e beginnen op de 'de
Oktober 1907.

P. S. VAN ~IEKERK,
Sekrlltaril.

16 April 19D7.

HANOVER SCHOOLRAAD.
ONDERWIJZER(ES) GEVRAAGD

VOOR DE

Bosjesmansviel PI'ivate
Plaats School, Afdeling
Hanover.

APPLIKATIES, vergezeld van
Kopieën van alle l'ertifikate!1 en
Getuigschriften en ouderdom op'
gevende, v~r bet ambt van Onder.
wijzer( es) in bovengenoemde School,
zullen ontvangen worden door de
heer W. M. BRITZ, Bosje8IDansvlei,
HaDover We(!, tot en met de 4de
dag van .Mei 1907. Salaris £60
per jaar met vrije kOl!t en inwoning.
Kennis van Hollands een vereiste.
1\1uziek een aa.nbeveling. Werk·
zaamheden te beginnen op Je 15de
Julie 1907.

E. H. VAlI DE UIIOT DE YILlJEU,
Sekretarill.

Hanover,
16 April 1907.Cradoá"

2-4 Apl;1 lflOr.

SChOOI-Raad~·Carnarvon. Swellendam School Raad.
Appllkatt81 voor OnderwiJzen.

I
'1
i

APPLIKATlES, vergezeld vaD BENODIGD
ko,Pleën van Certifikaten en Ge- (1.) Een Gecertificeerde AS8utent
tUIgschriften va.n goed ledelik ge-
drag, zullen worden ingewacht om onderwijs le geven aan de
door de onder<7<>tekende tot de Hogere Kla8sen; Hollands en Tonic

'" Sol-fa noodzakelik. Tekenkunst17de Mei, 190., voor de volgende
Scholen iD 't distrikt. (N ieuwe Syllabus~ en Houtwerk

(1) Gecerlificeerde Onderwij1.er een 8.8Bbeveling. alaris £160p.a.
voor de Van Wij lrsvlei A3 School. (2). Een Gecertificeerde AMistente

om onderwijs te gevtn aan StaD-
Salaris £120 per jaar. d.ards III eo IV. Naaiwerk en
(i) Gocertificeerde Onderwijzer Tonic801-ta noodzakelik. Hollands

voor de Breeklrierie A3 School.
Sa.lari.s £60 per jaar en vrije en Tekenkunst (Nieuwe 8)'llabUl)

logies. een aanbeveling. Salaris £lOOp.a.
(3) Gecerti ficeerde OndenviJ' zet' Werbaamheden te beginnen na

Junie Vaka.nue.
voor de Heynsvlakte A3 School. k Id k

Salaris 160 per jaar en vriJ' Appli at jel! vergeze van o~eëJa
van certifiknten en getuigschriften

logies. moeten de Sekretaris, School Kom-
t 4) Gecertificeerde Onderwijze- millaie, Heidelberg, K.K., bereiken

res voor de School te Ga.nnapa.n. lliet later dm de 31ate Mei 19.i.
Salaris £80 per jaar en vrij

logies. Muziek en Ha.ndwerk ab- F. S. REID,
aoluut noodzakelik in dit ~V1!.l. SeltretariA,

WeTkza.amheden te beginnen SC_h_oo_1~aA.
lIIet 'iJ.tié KwartaaJ.

r. HERHOLDT,
Sek reta.ris..

GEVRAAGD

•

Hope Town,
23 April 190'1.

GEVRAAGD
EEN Gecertificëerde Ooderwij-

liere" (blank), voor. een Private
Pltat. School, 4 mijlen ftD Cook-
ho~ voor ~ of 8 kinderen, onder-
wij. te ~even in En2fl}a. Hollands
eli Musiek. Moet bekwaam 'Iijn
onderwijs te geven tot Stlwdaard
VII. Salaru £60 per jaar en vrij
logies. Werk te beginnen met
Julie kwartaal.

P. F. DE KLERK.
Vet Kuil,

Cookbouse Station,
16 ApriI1907.

GEVRAAGD.
•

EEN Muziek O.der~zerel i.
Terband lIIet de Neethh.Dga Hof
Sc hool te U treeht, ~ atal.

Salari8 gewaarborgd £ 120 per
jaar, met verhoging volgen. aantal
leerlingen. BieeoDderheden kunnen
vernomen "orden van de oader-
getekende.

vr erkzaambeden te beginnen in
het begie Tan Julie 1907.

Applikatie. moete. ingezonden
"orden vóór of op de late Junie
1907.

A. LENS,
Sekretaris, N.H. School,

ty trech t, Natal.
Utrecht, 24 April 1007.

GEVRAAGD voor de bovenge-
noemde School een Hoofdonder- ....... _ .....!Ii...... ,...

wijzl'!r of Hoofdonderwijzeres.
. Applikatie", vergezeld Tan
kopieën nn all. Certifikaten en
Getuigachriften, en opgave van
ouderdom, zullen ontvangen wor-
den tot op de 13de Mei 1907, door
de heer W. D. Malherbe, Paarden.
berg, pja K08ter en Co., Beneden (A.) Een Eerste AMilltent (heer),
Paarl, van wie verdere biesonder- tegeu een Salaris van £165 per jaar,
heden kunnen verkregen worden. ~ennis ~an Hellande en Phy"ika

Salaris .tlOO ~r ja.ar een vereIste.
Lo"iea verknjgbaar' voor £30 ' (B.) EeD Z~e AlI$illtente (~me)
. '" tegen een Salaris Tan £80 per Jaar,

P~l{::i.van Hollands vereiet, als hulp in het ~ndergarten
W k h d bezi . Decent.er 'zaam e en te egmnen, m- 0 • h . beid 11 te i

dien mogelik, met het. Julie d c ten In rd let geh~ eJn .
K taal wor eo aanvaa me ';. wile
war . Kwartaal 1907.

J. M. SMUTS, Applikatie", met afschriften vau
8ckretaril. Certifikaten en Getuigschriften,

zullen ingewacht worden door de
onderget.ekende tot op Vrijdag, de
17de Mei 1907. Ouderdom VAn

School applikanten moeten worden opgb-Raad. geven.
J. A. FOURIE,

Sekretaris,
School Kommiaaie.

Phi p.pstown,
19 April 1907.

lalmesbury School Rwt
Weltsvreden No. 1, A3 School.

Malmesbury,
16 April 1907.

GEVRAAGD,
Ken DOKTÉR, te HOPEFIELD. Montagu

APPLIKATIES.

VOOR de Private Plaat. Scheol,
Waterval, nabij Lady Grey, een
Gecertificeerde Onderwijzer of On-
derwijzere.. Werkzaamheden te
aanTaarden lJlet het begin van aan·
staand kwartaal. Salaris £40
per jaar, vrije k08t en inwoning.

Applikatie. te worden geadrell-
seexd aan •

G. 8. CLOET E,
Sekretari. 8ch')()l Raad,

Lad Y Grey, A..N.
22 April 1907. •

BENODIGD een AMi.tent
Onderwijzer voor bovengenoemde
School, hoofdzakelik voor Stand.
V.; Holland" een vereist.e. De
~eslaagde applikant moet logeren
10 het Collelle "Boarding" Hui",
"as; hij logies zal moeten betalen
tegen £30 per jaar en hulp te
geven in het opzicht houden over
de 18886n van kOlltleerlingen.

Sala.ri8 £200 per jaar.
Plichten te beginnen niet later School Raad Kantoor,

dan de 1Me Julie lOO? Het Breda8dorp,
wordt verwacht dat de geslaagde 9 April 1907.
applikant tijd 11111 be8teden II.Ionde - - . - ------.-.----- op planten of ge· .1

aportl! nn de IIChool. Applikatie!! KENNISGEVING \' hten daaTYaJI, of
met Getuigschriften te wordeJl ge- . enige soort, i, 'tende grOEnten,
londen aan de ondergetekende op .groeiende of zi e binnen zodanige
Of Tóór de 15de MeI' 1907. areq -'''CII I·U.. ve.....;l·d rdlfdeUngs Raad, Bredasdo'" wo;den:~r ~iddel 1:::Ok c.J. C. VOSLOO, &1'

Sekretaris, totdat de.! ge e kennisgeving,
School Raad. KENNIS geschiedt hiennede, ,erklaren<fe ige area besmet

S-ereet Oe!t, dat het het voornemen ill van de met de gez ,ziekte, zal terug.
I' Maart 1,.7. Afdelings Baad v&n Breda.sdorp, getrokkcn wor . onder authoriteit

----.---.------.- iD termen van Sektie {j van Wet van de Sekre· . n)()r Landbouw.
13,1906, om aanzoek te doen bij 5. Ieder pe . n die enige van F.
Zijn ExcelleIltie de Goeverneur gm de voorgaande . tit's overtreedt
goed te keuren de verhuring van of weigert i "tie te geveD,

VOOR de C.N.O. School te de Driefontein Uitspanning, STO?t ;:a~b~ooi~ h Qoevernernents
Meppel (diaL Ermelo). Salarill Wo~~nlt .1~.,~orgen, getukl~_I_!i s:!chten onde ;:;~egunl::sZl, '!~'p,
£120 p.a. V..riJ·e w:::fin ; 2 Slacht lJJ[, III T\U.1 voor een 8 UWJaf e hem ,belem
ha

. d I groot 320 mor~J1, gelegen op de . in de uItvoering
~ pen IB e ., mee en .laa.ta Nachtwacht in dezelfde daarvan,. ial '. teld zijn aan
(l"oenteJl voor een per lOOD, en ook pU"k V . ___;O b'. d een boetA! VAD -en--TwiatigPo.Dd" al ' "'l,; • WIl· oor vonuere 18Zon er-

EEl( Ond~lu~ om OD4ler- a \oor waueo en liril~e. \0Qr heden, met betrekking tot het aterling met te ~'UDde.
wijl te IflTen aan zet kincluea tot ~~ g~ w.rdea. eigendom te wotden Terhourd ---,...-- .... -------~

ASSISTENT(E) Vool' de VR. Standaard ~V.~oP d~~~ ~ ~trikuleerd. of derde lmnnen verkregen worden aan het "':ARTINt.
~::~V:,de Schoolraad, CHR. SCHOOL te BLO_E~. naatlkop. DiatrilU PM .;. ::ben. :M:~se:d=:' '=&~Kantoor van de Afdelingara.a.d, AP',OL lt STEEL.

13 Aprill907 FO.NTE_~N, O.R.K., moet ln t 8~ £40 .. allee vnj. .. _I. H 11.~. '7 ~ Breduderp. o' '. : . .
. beZlt LIJn van 2de Kla!! Ond. Plichten t.e wori811 aannard Dij II"'" .o~. ---t§ • op laB 'I P,I"'LS '

-- Certifikaat. Minimum Salari. hei begin van .ep..... od k:wanaal. ~ppli1rahea ~ncht tot 14 . t,. . I TOGaII.... ..... a
uln IUTEil. lE WUlE PIIJZtl. £150 p.a. Doe aaasoek bij d. oadergete- Kei.; aclwol dadelik na &UDaIIIe te J. FRED. EKSTEEN,. Da'''_ IIWW _ ... 1th1&=~:St

AplJlikatiea., met kopieën Tall keilde. . MgUaDeL Sekretaria.I =-.=-~e::a""" .,..f:. J::'::: :a~~~:e£t~.~o~:;certi bteD en Getuig'IIChriften,aan IZAK T. D. lfERWE. W. P. STEENliMP, T.D.M. Afdelings Raad Kantoor, . I~:.m-:L': =:-. 3 tt..;.
IMtate Co, Lid., Iill Ge.rge·s Straat i3, Ds. W. Postma, Bus 567, Bloem- Granaatlkop, . BUll 46, Ermelo, Bredasdorp, ~.- ~ v.. eIII ....... - '........
Iaapaad. fODte1D. P.L NeI.poortje, Priealta., 23 April 1907. 15 Maa.rt 190i. :::;".~ •• "., ..........,

VOLGENR besluit, genomen op
seu Publieke Vergadering, gehou-
dell te Hopefield, op de 19de April
1907, wordt hiermede korrespon-
dentie geHaagd van Hollande
sprekende Dokters, met betrekking
tot de plaats hier opengevallen.
Het publiek is- g-ewillig, indien
nodig, een waarborg van £750 ~r

EEN Assistente, om hoofdzakelik jaar te geven.
Standaards IV en V te onderwijzen, Korre8pondentie~ te wordeD ge-
tegen een Salaris van £ 150 per jaar. londen aan de ondergetekende tot

Bevoegdheid om Hollands te lip de lOde Mei 1907.
onderwijzen vereist en kennis van N amen. het Komittee,
Naaldwerk, To[!ic Sol·faen Tekenen A. K. LE ROUX,
(N ieuwe Syllabus) een aanbeveling. Sekreta.riii ... n bet Komitee.

Werkzaamheden te beginnen met
het heropenen van de Scholen iD Hopefield,
Julie 1907. . 24 April 1907.

A pplikaties, ouderdom en onder· -------------

K~~:::n m:!~e~~:;t~~Ir:e~~ez:~d G:~ School Raad, Lady Grey. SCHOOL ~IID YIlf, WIL·
tuigscbriften, zullen ontvangen --- LO'IOn.
worden door Dr. G. Nieuwoudt, GEV
Hon. Sekretaris, School Kommissie, RAAG D
Darling, tot de 17de Mei 1907.

J. P. YEATS,
Se kretari •.

School Raad, Lady Grey.
GEVRAAGD

VOOR de A3 School, Paa.rde-
fontein, Dist. Aliwal Noord, 12
mijlen van Lady Grey, aan de
Aliwal Noord-Lady Gre, Lijn, een
Gecertificeerde Onderwijzer of On-
derwijzeres. Werkzaambeden te
aanvaarden bij het begin Tan aa.'h.
staand k"artaal Salarill £ 120 per
jaar. De geslaagde applikant of
applikante de betrekking te aan·
vaarden voor ten minate ééD jaar.
Applikatie. te worden geadreMeerd
&all

G. S. CLOETE,
8ei:retari~,

Lld.r Grey School Raad.
!2 April 1907.

BENODIGD
EEN Blanke Onderwijaer(es)

voor de Barend~kraal A3 School.
Grondige kennis van Holland.

en Engels wordt verei8t. Muziek
een aanbeveling.

Salari" £ 100 p.a. Logie. Ter-
i:rijgbaar tegen £24 p.a.

Werkzaamheden te beginnen mei
het Julie Kwartaal.

Applikatie8 met afschri:f\en van
getmgachri.ften en certifikaten van
bekwaamheid mei meldi.n,( nn
ouderdom en tegenwoordige betrek-
!ring de ondergetekende te bereiken
TUr 11 Mei,. 1907.

Certifikaat van goed zedelik
plrag wordt ook verwacht.

Bovengenoemde "d.ool is ~legeu
1t Illijl Tan Barendskraal SIding.

1. S. T.U DBK WALT,
Voon. School Kom.,

P. K. Bareodlkraal Siciing~
Middelburg, LK.

BENODIGD

BENODIGD :-Een Gecertifi-
ceerde Onderwijzer of Onderwij-
zere!! voor de Armen School te
Pietersfoetein, gelegen omtrent 18
mijlen van het dorp Montagu.

Salari" £64 per jaar met vrij
logies.

Applihties met Kopieën van
Getuigschriften, te worden inge-
zonden aan de heer J. F. D. Kriel,
Pietersfoatein, Montagu, niet later
dan 4 Mei 1907, en melding te
maken nn de .uderdom der
applikanten.

1(.l ..ACKERMANN,
Sekretarill.

Dadelik Benodigd.
DRIE Onder"ijzen( essen) van

Europese afkomsi voor de volgende
IICholen :-

1. Du Preezkraal A3 School.
Salaris £100 p.a. met een hui!!.
Een gehuwd persoon zal de voor·
keur hebben.
/2. Klipfontein A3 School, Sala-
ru £106 p.1l. voor een Gecertifi·
ceerd, en £96 Toor een niet-Gocer·
tificeerd Onderwijzer( es) logies in-
gésloten.

3 ...Waaikraal Armen School. S ..
laris £96 p.a., logies ingesloten.

A pplikaties met kopieën 1'Iln
Cerhfihten en GetuIgIIChriften
dadelik bij de ondergetekende te
worden ingeleverd, daar het werk
zo spoedig mogelik moet aanvi.ard
"orden.

Applikanteu moeten zeggen wan-
neer zij het werk kunnen begiilDen.

C. H. GROVE,
Sekretaria,

School Raad, Willowmore.

Gill College Hoge School,
SOMERSET OOST.

pnderwijzer Benodigd,

UNG,
BENODIGD

Voor de 2de Klas PUblieke
School te Philipstown.

MOl'Dl PUUElIlIUTE mua.
HOUDTli rllOUE 0'''

aon DEtWllfUIELI .£110.
ZUlft.T UT li.OED.

IPEUT IllllOOllLowPl _.
. . IUIOLu.IUEI .•

!lOm EI.••nIiEUA., ,
on- '- 118. il· _ '". ptr lIIlt.
Vorltrij..-. bij .n. ~ ..,,~ ,

....aren voor de Gemeente
dagen. Vri:idlwnorgen

aa.&!nellnltl'll, bij welke gelegen-
jonge lidmaten tot de

vn<'!Teen".." der Geioeeute werden
Illlll1iddal( opende de
de ten den! voor het

lrerlDNlibnlllw, en werd de tertder
Loxton, eeu lid VIlO

Be .. Bazaar
dienselfden

op de sansleo-
ZaterdAg, I,ij den

werden de nleuwe
,·oo''''''"telld. tezamen fIlet twee

aaugenomeu CII waar-
hot Bond~el des H.
worden bediend, Dit
plechtige vijse door
iu de '~uwOOTdig-

' ...... ".,01111". en weiuigen waren
waren hij dit ge-

dienst werden
(7elnt\j!IOUI1'era-aderilljC de good.
nou "1JlIRIUJen, door Architect

aan de Gemeen te
was daannoe

eli ho> loot met ~roote
stenuuen bij elke C..Ilecre
Kerk êéu uit de honderd

totdat die Kerk ZAl
Hugo van l'ri.o~oD

nm on~el,1 leeraar he-
.zij n , ell zijn kmd,tige
de Gesneerue zeer ge-

vooral vond zijn toe-
Zor,dal,ii'y,nnrl gehouden voor junge.

De opkomst WI\8

.... 1""""1"",,,, was !lau"""',
eken dienst ook

het ochonl"obouw,
plaatselijke zende-

n.'I'lren"l(~ller, ook behulpzaam
Kcbikking kouden
onder dak woeden
velen uOj!' hij de

"taan mn ook nog
. te kunnen hoor-en. V.. ldaard ea af&ehudeld in het kantoor

Tan de Kenter.
1. VlUfWILLIGE OVERGAVEN.

Bamett Berko"itch, kJeermaker, C&ledoa.
.traat 182, Kaapead, 20 April,' Ba_
£6.014 191. sa, luteB!:I6S2 hol. sa

Pruk l"Io_, 0nI, 18 April.
Bat. £599 se. 4d., I... £1,163 Ik .Jd.
Johu H.lfIlry ,Hani_' Port B1iw.beth,

18 A,pril. BateD £U7 14a. 6d., lutea
.£282 i2a. Gd.

Louis Jaooblll! Daniel KoUDe, iUD., na
M~burg, die!.. Malmeabary, l8 ApriL
Baten £619 !IL, lutea £836 13.-
. Danid c~. Hermulle 1'icbart, QIl

Ra.t Boecb Gart., dia. Nunaqualaad,
18 April. &teD £6~ 4a., lMta ..£166 ti.
6d.

P~tru. Jacobo. Veater, .... SteYMbVr.
16April. B&t.eo £318 Ik 7d., !ut ..
£494.

<>etaf Abrahllm Vorlfter, yaD Gleftllill,
Barkly OOO.J16 Apn1. BateD £lOl 10..
641.. 1.... £245 il. M.
.JOhDB_,.,. .bacbat., CIarnDoat, ~5

April. .BIlteD £l/n~, !ute £.1,715 4a.
MobameJ <':_, Kuvcad, }S April.

BateD£Mb Ga. 2d.jlutea £2,060 1311.
Jacoba.1 de Waa, BIaaa.wJdjp, 8teIleO-

boech, i5 April. Bateo .£1,6536<1., I.. tea
£3,829 Ua. Gd.

Alice .Maril Lagerwall (buiten ge-
m_lChap vu g*ereo gebu.-d met
Victor 'Kme.t L~wall), Whiw-,
QlleenwtowD_z26 Apnl. B&téu .£1,270 1..
5d.,luteD 1:1,867 U •. lId.

Frederick JeokiD '-ria, Komgba, 2s
AfriL Batea ''£1,047 91. ld., 1__
.£ ,4.67 1Se. tOd.
Coeorud Beadák Loubeer, Kamberg,

diltrikt Iilalmeabmy, f3 A,pn1. B&tIm
£1151 .. , lut.D £267 1... Td.
Harry Striupllow _ Haduiea K_.

blDdeJdrij ..eod ala Strla«fellow ea .._,
Wijaberg, bBDdelaanin iaat.oorbeboeftea,
eDL, ti April. Bat.. .£lSb sa. lOd.,
luten £130 10.. !d.

2. QIDWONdxN OVBRGA VEN
BATEN EN LASTEN ONBEKEND. '
Leourd JeDb, Simolléad, 9 ipril.
Geo. rge Ed .. &reI ROeI, n.a., Zolltririer19 April. .- ,
Jacob Opialld, Som_t Strand, 24

April
carl I:!cball, EllIo(" 23 April.

3. ONDER VOORLOPIGE G&OWON-
GU S&KWEITRATLE GB-
PLll'NT 011: BOEDEL VAN :

lA,,". Percy Gill, ooet Loodeo, hlllde
d.rijYelld alt Le,. .. eu HlIldwick., op lut
"'0 neh""r 8h:iel, 0.0.8., 17 Aprill907,
op yerzoek '1'&11 John Luwedeo , oost
Loaden.

llUC Kla.., Olldtlhooru, op lut Y&II

.. chIn Hopley, 19 April, 1901 tip venoek
van L. Field & co.., O!ldtahoe~.

Jacob OpIllld, SotnerMt Strand, Stellen·
bo.ch, op lut VIII recbter Hopley 18
April, 1901, op 'l'enoek van J. G. SteYtJer
cl C:l,., Kaapatad.

INSOLVENTE BOEDELS.
REKBNINGIN TBR INZA.GE VAN

.KREDITEUREN.
De 'l'ol~ likwidatie rekeoiqu tie-

pn.ter loap ot ,.OIle. ter ivage VUl
kredlteureu ~eIe,Jct.ordeD iD het kaato«
....0 4e M..... te Kaap.tad alV0ren8"te
wordeo beYMtigd, voor de 'tijd 'I'&JI 14
dageo, ..&D&f de hierondenolgeode da·
tWM.

.. .M Ijn eobtcenoot werd pils, tOG
\Ij nauwlijb twintig jaar oud wu.
Rij probeerde allel, _t bij maar Iron,
om 'ZIjn .haar de natuarlij'ke kleur
torog te geven, maar ,Diet. wou bateD.
Toen hoonle hij 'nil

ZW ABTRIVIER.

V.r~:hIC PbORdea op Uie April
1907, te FOiIt8Ï1ltl1doof.
T-cea trOOI'diC 11 Iedea.n. .,oortltter op4!acM de verpdlriog

.et,cebed.
De D.otnleo d.. "orige ..ergM~ ~

aeD, pedpkellrd eo oodertebad. ~ ~
Prog;am_: 1. Koonta.k (lied tb) 2.'

LQing mej. a. '1'. d . .Merwe, "de waarheid
-.gept"wt .. ; kritici, me~ Ilartje de Kock
eD P. Foctle.

Rec:lt.tie, eie '-' Tb)'1I. Fome, "oue
boeremei.jea"; .kritici, me.,.&-u_
Wmi.' Groeoew.ld.
!. Opetel; mej.Nooien-wald, "mijne

ltudeo" ; krlti(:a.a, de 'heer F. BrumUl.
&. Debat: "W.t i. ,bet 4!IIrID oodic,

eeD dl.lrpepredikaat of 1D~aat.," ope-
naar Dlf!l. &.is G_.alcJ, oppo_t r.
Xramtu ..

Na beide kailtee 8ub bMproken te beb-
, WOG 0J?I!I' ..... 1D8t 7 ~ 4 atem_.
i. Recitatie, C. P. Foune, .. men ugt."

KoónaDlJ. lied M&.
JCr werd op pw_, dat de leden die

_k bebbeu l1li die Diet te(8IIwoordia'
kuDoeo llij. toch bijtijda b1lJl_k un _
UI~o~.

NI bedukiog MD de beer eo ID....
__ Ol, III.oot de heer F. Er"lJlI18 ~
dankgebed.

J. D. P. GROENEWALD,
8ekntaria.

A1Jer~
Baar- Versterker
811 beron het OD.lJlidd.liJk te gebrollte.
BIWlen weinir we keil bad sijn baar de

~tuurlijk .. kletU' ge-
heel terug gekregen,
en da scbedel ....u ge-
b 0C I .. an roos gezui-
verd."
. Wij ontftngen "OOIt·

",<C""'~iL durond brieven. be-
aohrlj"fende da voo e-
dealen verkregen door

IN __ .--- ...~, het g.bruik van Ayer',
de N. G. Gemeente, Lsdy- Haar.~rstoerker; en

brand. Orgel wordt nu opgezet. aangevende hoe schie-
Ge~lligschriften van goed g~, IIJle hetzelve bet haar
Lidmaa.tJJch.p. eg bek "aam held doet groeien; en hoe
nreist. Applikanten moeten zeg' het de k le n r terug·
gen waarvoor lij die betrekking brengt en roos ver'"1-
willen aan .... rden. ApplikatiëD dert, i.OOllls In het boven aangebaalde
ingewacht tot 10 Mei 1907. gom!. Wij zijDenoker ....n, dat A)'er'.

p,1s. VAN HEERDEN, Oaar·Vcnterker u veel ..old_iDg lIaI
V.D.M.I geven. (Ay.,'. Hair Vlpr)o..._ ._

Ladybrand, I Or. J. C.Apr" e.., _ .•vla. A.

24 April 1907. "VE~'S PILLE;;;;;' o.JKhtlPeld.

Insolventies van de
wNk.

Orgelist Benodigd.

~
(:25 APRIL.

'=---<
upoTHEKEN.

I. Lieff-N. B. O. OariD-Oudt6h.oorn.
C. Kriel-p.f W. Ham-y-Port Eliza-

bet.b. ~
Blyth Loge "'n Vrijmetselaars, Bntter·

worth. ~. 2,869, EngelMe Konsti·
. 4nt~D1i Tra.Dflkeise Onderl. Bou.

Ver. vAjt ButterWOTth - Buter·
worth. ~

E. J. Ed ...~,;.-Cathe&rt en Distrikt
Onderl. iJ)oUll' Ver.--Catbcnrt.

J..K ..n t - Marsh M.t.llI<1ria I Hom.es--
"asp51' Ilf<!eling.

W. J. M. Lob .. -J. J. P. van der Bijl
.~tel\+sch. ,. 0

J. \. Sd\'a. ~nr.-J. \. Sdva, Junr.-
Port EJi.,.betb.

,). Hood-F. ~s.Lewois--Tem'bnla.nd.
J. P. A. Bligbaut-J. F. 'Reydenrych-

Jansenville.
P. Jo d... V. QoJlin_ ..\. H. Neet,hling-

St ..Uen~h.
C.. J. Ester.hnf6e-O. C. Visse.r-Bul!ten.

land. ~
P. C. Hec,*er-C. A. Rm.it-Oraaff·

Rein ..t. ~
H. An'her:' J. J. Jou~Murra.y ..

burg. ~
J. D. P. R<.bsson ...--Pnarl Executeurs

Kam..r, lI..p'l.-l(onla~. ;
~:

:3ENODIGD
Hon.gdauw
DEW) .EEN OndennJzeres gevraagd

op een Boerenplaats, omtrent 50
minuten nn Omdraaisvlei, om
onderwijs te geven aan 6 kinderen.
Kennis van Hollands, Engels en
Muziek vereist.

Salaris £60 per jaar met vrije
inwoning.

Werkzaamheden te beginnen na
Junie •

Applikatie8 te worden gericht
aan de ondergetekende,

H. P. BEUKES,
Nooitgedacht,

P.K. Omdraai"vlei

DE volgen
laties om de
[aan van d
JJruiveo H
Honigdauw ( .
uit!;evaardigd
No. 194, ged
1907, worden
matie gcpubli

additionele Regu-
reiding tegen te

itkte, bekend als
dauw of Wingerd
8IIl0pua Viucola),
door Proklamatie
rd de 20ste April
r lilgemene infor·
rd.

i'KTSTINGS.
Britatown,

19 Aprillt07.
,Jo O. Hllgo+F. G. RoUI-Wo~ter.
M. C. &·holt"'-J. Po Hugo, &en.- Vie·

tori. W"iIto

Bredasdorp School Raad.
,
~LC~~MEE)'I;.

J. M"Gil' ...rll~ N. Henry, Henry John·
80n I'D Q>.-Wm. Irwin, b&odelend
nis Wm.prwin en Co.-Ka' •.pAt.d.

I{O]'\TRAKTEN.

Ro HoJm~s---'1. A. Pa1ey-M:&ritzburg,
]'\ntn.l. t

". L. Lou.+s. E. )(yb~-St.eHen·
boMeh. ~

II. B. Wll~-G. E. Oea.s-Zeerust,
'J'ransva.ai.

W. E. I't.eet~-. M.. \. Wieseo-Tembu.
land. "

TENDERS. TENDERS.
VERZEGELDE TendE'rs zul·

len door de ondergetekende ont-
vangen worden tot op Zaterdag,
de Ilde Mei 1907, voor het bou·
wen van een Schoolgebouw te Uil.
lenkraal en een Schoolgebouw te
BaardllCheerder"bosch.

8pecifikatiell en Plannen kunne.n
bij Dil. A. B. Cilliers te Napier, en
bij de ondergetekende gezien "or·
den.

Goede sekuriteit moet gegeven
worden voor het voltooien van het met de gez
werk. :J. De Seh

De hoogste of enige tender Biet kali enige of •
noodzakelik te worden aangenO-

I
of andere pla

men. "itaaae groei
Op l&8t, nen de gez

J. FRED. EKSTEEN, ,smet zijnde m
Sekretaris. laten \'erniet'

of eigenaren
aanspraak he
daarvoor.

~Z6 APRlL.
,

Co.,

URB'l'E nEKENU.'GEN.
- L. S. T. O~ W. J. Henry ea Zooa, Cradock, 3 Mei.

Nu~t Bro.o, DarbauviJle, 19 April.
C. L: wrie--Bro- ADuaG. Lpu~r, Malmt!llbury, 29 April.

Cbarle. W. Ritter, KIapIIlacl, 23 ApriL
,J. G. Marcslutll Jam. ec R. E. C01GI!:!Jatad, 23 A.pril.

M._ Fletooer, . , iS Apnl.
DrIlpam",e-\\ m. Spilball8 en Bere BaN, Ui_b_,., 10 M.ei.

Ed.ard F. Koe ..ort, Umtata, 15 Hei.
EllJlS'tE EN FIlU.LE REDNTNGIi:N·

8emnd D. SheriJl', Caledoa, I Mei.
J_ B. Oamptoa, Obeerntory Road

19April. '
Jof.one. A.:Kot;ae, Bopeliel4, 2 Mei.
Sam.oeI C"'" Bichmondl 6 Kei.
J~ H. coetae, BOrpTildOlp'6 M.m.
Pieter W.K ... , Prieska, 23 April.
,.~ Il. Gow, Kaa~ 23 April.
Ilartia P. !tou.. Uit.enha.... lO Kei.Itorria ... ..-, .

U• _\.a_ Mer" eD Ilorria Y. Meyer,It_., 10 Ilei.
Robert 8. Boeriea, Ultenh&j!'e, 6 Hei.

&EBSTB SUPPLDONTAIRB
&BONING.

eo..tut J. 1Aa__ , St. HeI.na B.. i
M"=.ber,,~tt'April. ,

TWB&DE iEnNING.
Abráam J. Kiln.r, A.berdeeo, 6 Mei.

TW&&D& Ul'IN ALE REKKNl.NGEIi
Ilenoaw AdeWde C. Whitaker, Ku';

"QD.ae-~_l1werj. Ki'nde:e.n--·..tad, 19Apn'l.
Peru JS. &eben, 8wellmdam.

VoorB"'_' B-* bij kiu.n.. ma...... . .
W0II<k' Grote P-rmn& a.-.icI-

... -r-

I~

")

<
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BBlTSTOWN.

Nouln nil een toboolraad vergadvi1lg.
~booden te Britato<rn, op Vrij4ag de l~
Aprill907.
Teguwoordit! wareo de beren J. P.

Th81on. P. S. Cillier., Dr. SymiDgton, Z.
M. Blomeru., A. J .• an Renaburg, F. C.
Ba:rl1811 N. J. 8. van der Merwe.

I>é .oorsitt.r opende de 1'8rgaderinc
met gebed.

De notulen nn de 1'orige .ergadering
werden geleun, goedcekeord eo lt8tekend.

.bbt_t&IIige eohoolgelden.-De .. kre
taria legde d. lij lt van acbtel'1ll.&IHge
8Cboolgerden ter tafel. Beeloten dat de
,beren Tberon eo Cillien tien komitee vor-
lIlen om te bandeIen in dese zaak .an af I
Mei op de re.alntie ungenomen in een
"rorige nrgadMing, namelik dat wettige
.tappeu Keoomeo JIOndeo wordeo tegen
oudertI die niet de acbtel'1llallige lebool·
gelden betalen.

Een 0Nave nn beboeftige kindel'lltl in
be' dorp die niet de 1ICh001 bijwonen werd
loer tafel gelegd. Bealoten genoemde op-
gave te lenden aan heL komitee. aange·
Held om te handelen In deu Z&&k.

De raad ~eurde mej R. Bat goed &I.
muziek ~II teken onder ....ijr.ar ....

De ""k.retari. "pporteerde, dat de b ......n
A. J .• an W ijk en .It.. Steyn gekozen .. er-
den ala scboel komm;""ie leden voor de
Brit-town pu bliek.. scbool OlD de ledige
plaateen, veroorzaakt door de beoanKlngen
.an de beren G. van der Riet en A. Steyn,
aan te vullen.

Mej. C. F. Glennie bedankte &la Iste
aMi8tente in d. Britstown publieke achool,
van ",·ege baar .wakke gezondheid.

De heer Theron rapporteerde, dat appli-
kalles genaajl;d .. erden voor een dame of
een beer. Beal.ten de aan.teUing .an de
geelaagde applhnl te lateo in de handen
.an de .tunoe !tommiMie.

Private boe..-:holen.-De raad besloot
de printe boere scholen, te HolgaW.ntein
Bloem1ontein, en Gan8kwJ goed te "en ren:
en de nodige vorwen t. senden un het
departe~ent .voor g.,edlr.enring.

Het 1iD&nb.ee1 veralllg- Het rinaatieel
venlag voor het afgelopen k wa.rt&al werd
ter tafel gelegd en aangenomen.

De raad besloet haar vergaderiagen
te houden op de derde V rijd&& van el~e
tweede maand, dUI zal de .olgende ver-
gaderlng gehonden worden op Vrijdag de
210te Jonie 1907.

Besloten dat de beren Theron en Celliers
pl&nuen I.ten optrekken .an de kamenl die
aangebou wd moeten wordeD un de Brit •
town publieke school, luike plannen d&ll te
senden naar bet d')Partewent van onder-
wij •• oor goedkeurwg, en daarna _tender.
te vragen voer het bou wen.

Hierop sloot de beer van der Merwe
de vergader!ng wet gebed.

H. C. S'TEIJN,
&kret.ari s.

Wl-:LLlSGTU:"\.

I Jl (!\~W en III du vr-rledvu maaud
".?rd~tl ge\\-Vnti verg.aderIngeu 'VHn de
WelLingtoll -choolruad gclJoudeu.

Af"_g .......ren bij de en .. of de
ander~ g"l e genheid, IIA kennisgeving:
ds. J. H. Albert.y n , 00. heer P. J. CiJ-
lie e u <1.;. W. J. ~orfl"

Op ,·erzO<'k van eeu dt>putalie uit
de bUlt<,nWljk,," werd een uit.uwe scbaal
Ya.n s,:uuoll\,·ld.,u opgelrulr'kell ell iu de
plaats gestelJ. "'all d,., onw.ng-s aange-
kond'gd .. , en wol ah volgt: --

Al ,cbolclI.-~"'haJlda .. rds Sub:\. en B:
5~.; sta,udaard J: 7:1. 6<1..; 6landaard
II: lOs.; swn.daa.rd 11 I : 12s. 6<1.;
.Landaard IV: f5s.; slandaard V: £1
1.<.; standaard VI (A): £1 7s.; .tan-
d&ard \' U (B): Ll 13s.; standaard C:
£1 19,.' standaard D: L~ 5s.
..u sdwlen ........stau<iaard. 1')ub A en

B: l();.; standaard I: lOs.; staudaard.
Il. lOs.; !ltandaard I lJ: lOs.; stan-
daard IV: lOs.; standaard Y: 15 •. ;
itand" .. ..,! VI (.\): 15s.; standaard
VII (BI UIS.; .tandaard C: 17s. od.

A3 ",bol"n. - - Sto..udaards Sub A en
B: 7,. Gd; stand<.ard I: 75. 6<1.;
ot.andaard II: 7 •. 6d.; standaard III:
9s. , slan(bard I\' 98. ; st andaard
..: 10..; sMndaard VI (.~): lOs.

Private bOrrsscho1eu ... ,"it.andaards
Sub A ...n R: 7s. 6<1.; staud.aard 1:
7 •. Gd.; standaard Il: 7s. Gd.; ,tan'
daard: Ill: 98.; stanru.ard. lY: 98.;
irtandaard \': lOs.; ~tand.a"h.l \'1 (A):
10><.

In arm..,."hol .. n zijn de school!(elden
.wor!(aans 3s. p<" kind per kwartaal.

Bov~nstaande !Ichaal is door do s.u-
perinlerl(lent van onderwijs !l:oedge-
k"urd, bebalve dat hij lOs. wil heblM>n
.. oor sub A en B en SUlnrlaar<.l I iu Al
ochol ...n.

Door d" ,ek.reta.ris ..... rd !I:"rappor·
werd, dat uile stukken iu orde -waren,
met bptre-kkin)Z tot de Uypr-name van
d" ~tation arme..<;ehool, en wHrd d, ..
,cb,,,,1 rlll' lM>scbon",d als onder d .. raad
.ana! het begin vaU dit jaar.

Dt~ raad btivond, dat de overname
..an Je :\1a.lhprb .. straat armeS('hool ,'en
inl\e~·ikkeld ..... n belangrijk" ""ak wa-"
en ,t .. 1<.I,. di,,"t,,"~evo~e een ,ub-korni·
t....., :.Lsn olll d~gt"lik uode'rzof'>k in te
.tRll"n, pn bIj """ Int ere ve~adering
rpfslag t.lll do·er! va.n h IIn vorrif'htiDJZ,en,
Jt:r j .. ~d{>rt r"P"f~d... vf~1 J!_pda3n ell I,!P-

k(.)rTp.,.;.pond' ....~rd, doch finaal n:-sult..ant
i..no·g 11It·daandf', OP?.€-..chooi affpk·
t....rt d"~ '-Training &hool" en beid.
de jon.~el1~ en de In~isj~ scholAn op
ht-t dorp, \-andaar de mot>ilikheid in
h .. t "·hikk,,n nIn deze zaak.

"SJIo lau~e korrf>espondpntip werd door
h ..t d"p>IItt>mpnt tOt'gest8all, dat de
r.1.d zijn bankrekeninl\ met nOj! £250
nVt.'r 1:::11 tn~k_kf'n. Dt" ahlt>l_IUK"Ifaad
.. un d" P.larl bl,,,,f no" stood. nchter-
l"'e~(> met. nanZUlv(ren vnn zijn deel
var het tekort l'oor vprleden jaar.
reCpn waarom Jf" food""€'D van de school-
rlisd lIit)!t'put raaktelI.

Aan I""I!II 1{p.rz<~,,1t urn een t'WO(~c.Jf'
a..'O!'\i"tt'ote in dt-o Wagen.makpr.-vall(>i .\2
lit bool wl"'rd door O(-_, raad voldann.
\l"J. C. I~ R. V.ln ~Iek~rk werd be-
[>of wd nx>r die betrekking.

Bp ...loten wt'rd, uat ouJp.rs, die mt"er
dali dril~ ktndpren in pni~e ...chool or
schok" onder de maIl hebben, slechts
voor de dri~ hOOg!itt"D zl1Jl..-n betst.len,
d.,. on:'rlJl;en al.!i ,.·rijP scholieren opge-
nomrn t.1 worJen.

,"oor do !'-Itatioll armf>~hOOI werd een
kommi, ....ie benoem(1. I:W'lflallndt+ uit de
b~r~n P . .J. Malan, .\ . .J. Co .. tou en
.I,. D. (;. MAlan.

In'p .. ktlf' rnpportpn dvr bllit.,mS<'no-
If''' wPrdt>o i!~I"Z('n pn .,11... IJS berre·
dl~f>nd be-s.chol]wd door de raad .

Op aant'"r;\~e w~rJ Jf~ to~~t(>.mmin~
"'.ln df'l raad ,..erlO:"end aan lijn sekre-
t.ar1' om j)Ok al.. hnl"v:ldf'r ,-an dt:!
'·HnlOf''' ..t.'ad·' kostlnnt"htlllU; tt' (lileren~
mpt dt' ~OE'iikf'nnllg ,·al1 Jr. Muir,
li' plkt\ rt ........ Yf'Tkrf')l.f"n wa..-;,

.~ J.,zpmN'1I wt'rd he,lolt'n hpt rl ..parte-
lHl'llt \':1Jl ondt'rvij,t; tf' ,,"'r7.o~kpn 010

toe tt' r:1'''Il, dat pr dooT hpt parlc-rnent
in "ijn Pf'_r"tknmt"ndp zittill~ zodaDi~e
wlJzl~ing In rl(~ schoolwf't Jlan~("bracht
lrurdf', du t f)·ok A I PTl hogf'"re scholt>1l
~ullt"ll oplf'n In hf-4t v(Xlrrccht VRn

'M_:hoolbeh,M:'lrftf>n h'~I'11 haJ\'H pnJ~ te
kllnnf"'n vf'rkri~f'n, 7.0:11", het gevul is
ffipt rl(.. lal;!f"n .. ~hole-l1.

"~:d ~·,ff·ft opt op4-~n"n '~3n lnnd
bouw'il·hf'ikunof·. hosbouw f'1I df1'r~eliJk(1
ond.'r1ft'rp.~n. al, ¥akkpil van onJp.r·\-\'ij"
"P A 1 ,,("holen, v€"r~'lu~d(~ tiP T3J\d zie·h
hI1'rmf'ot'. t'll nu....·ndt, t<>,Vt"IIe., dat pnl.z:C'
~hool !tOll t()t~lat('n ,,'orilt'Tl 11:'\ !i\tsn·
d:l.arl! \'11 dt"'"l,e ondt~r'w('q'Wn tf> ondf"r·

\1'''11 m{){'~t hf"t df' Ill1ln'r ....itHil"·1]"7.4'11.
VI >orJ rlt)Z:t'lI (1("'1•• ' vak kt'" n ! II haar t"'x1\.
111111::1 ~t_~lljk tt' ,.t('U~t1 m ....t ~('he\kul\df>,
f>n vooTul wat [wtrpft L'\lldbouw ~hpl-

kllndl'
~~n hn.·;:' w,-t',[ ~t"l"z"l1 VUil dtt ..~t.

,lohn \mbll!"I\(,f-' A:o'.<;\()('I:ltlon,'· :lan dt-·
hl'ltul i:!p"'t:>ndl-' ..... n ...ch,'ma voor ondf'r-
....i}~ ,:In ·Flr-.t .\111. :\1Ir.-.in~ ann
H~':z:.lp.np'· (~t'r ....tt-' hulp, Vl'rplt"'1:11I1!, {"li

~,.....zontlh~Hl ...lp ...r, III onM' J!)rp~·h.olpn.
~ nt.:.H1 caI l.ijn ill~t'nol11l'nhpiJ te
killllH'1l I1h'\.. dit ~('hf'1H3. "I)~:h ht..,lt~
• ao h.~t jaar ilO)! nif"-t o"\',··r ti' )!'~an tOt
het v(lnnptl "an k:111~~t-'1l "'I-or dat do ....1
M.,(.t ht-ot. l..,t·i{lll ,..an aan ...t;wnd.· jaar ~JlI
dfll~ ,,~ak "<ln~('p.'\kt wordt·ll.

. ,_....;.-
G.wone ID.a&lldeiibe

aebou4ea Donderdag. 18
!Je vol&enUe ledeu

di&: L. J. de Jag~r.
N. G. &hneider, ~'. A.
Lubbe en M. R. OIl,)..

Nntulen der ,"orl&" maandelikse
gaderi.ng geleseu, ~oedgekeufd' en
t..kend. ,

Nieu ..... schoolgebouwen .. - Na .
kort mOlldeJjng venlll,g van du rorde-
nng .. au bou ...., eus., gelIOord .te b~ .
ben, .nelde d<o beur .i:k:lweldor voor, gIP-
...,li;oudoord door de bL"'r Ol". dat de
bo"wkomm;"";" be l.."fu verwe'" woree
0111 bIJ elke gewone ruads ..e~d&nD,,·
eeu ""oof·telik f",.pport, UI korrt over-
lllcht !Q l.'6veu vaD 't werk aan: iemeld
geboUw ged.a"u, in de afg..JOp<lli
"U .... t forder ,'UIl bewng is lil

ermede,
Private piAats.schol.m te Tw'!1onfein

eu Lemoenfonteru , -- De &<\ju.tariB
"."de ,dat hIj de beuoemiug vlln mej.
Yenter als olld~rwlj.~r65 to Lemoen-
fontein en .. all u!"j. Le Camp ..u on
derwijzeres ,te Tuiufontein bi] 't op-
vO<>dings depa.rte.mel"lt heeft, ing..uiend
tel' goodkeuTlDg, vergezeld van de ver-
el!fte .... ustelliug» vormen, lJ6!1oorlik
;'ng~,-uld eu getekend. In &utwoord
".rop hooft luj ..'en brie! on UTan&en,
duto 9 April 1007, twoo and""" voruwo
ter ,"oltooIing in slui t ende.

De sekretaris z.al tllOUaaDgJl.nL9 de
nodig" stappen doen.

Aft reden van tUOJ. Le CaUlI' ala on-
derwijzeres le .\ oottKcdacbt, gelezen
eu aaugeuoruvu

G~I.,"",u br ief van J" lieer L H.
Yzelle, inhoudende u 1t...J edel mg. dat bij
verplicbt was d" privnte boer().'('bool op
ZIJII plants, .\oOltgedw.:bt, te sf uit on op
~1i ~nart Ll., w"geu. goobrelt """ bet
vereiste gata.l scholieren.

School eeusus upS.vell. -·Het rapport
van de speciale konnnissic, benoemd
um de oe uxua opJ.{.avon Da te siea, ge--
schik.te school f"t'utrUlllS en stichiug
"nu nieuwe scholen aan te bev6leu, en
to r appor te rvu over sc.hoolrok<3u ill 't
Itlg"met>n, lu id do Er zijn t.ans in het
schooid ist ri k t "all PelruHille omtrent
!la k indereu "an .,choolgaandil ouder-
dom, die standaard 1\' nog niet heb-
ben bereikt. Ye n drt, getal zijn 10 in
dd pla.a tse lik e pu bl ieke school, 4 in de
PhIlipstown, school , I. ~in de publiek ..
school tt' ("()IH~l.h·rg, 21 op b.jhoorLk~
scholeu .t!P do. burt eu pla..atSCll,. u-rwijl
(lor 51 ZlJIl, till"< ,_;e-\\n bchooi hijwoueu,
DOpestal kind .. rPII van beuoehigeh, of
VlUI ouders, die niet genoeg belang-
steUiug In het, l)udcr~rij::l hUI! uer kin-
deren toue n, om geldelike opofferingen
te doen. Over het, algemeen noomt de
belungstelhllK in onderwijs t.oe , hier
e n daar !.iju ou kel e ouders, .Iie meer
bola ng behoordelI LO stelleu en meer
opofferlngen behoorden tt' maken voor
bat onderwijs en Ue opvoedinK hunner
kiud eren , nuia r d it zijn slecht-s uitzon-
dpringen. D,.\ l4ellhchaarst .. , het g&-
brek a:1D bek WHme olluprwij:zers, do
afstand der plaatsen vun <'Ikander, ed
ook de s t ru ik .. lblok ken door . t opvoe-
diugs d"pa.rt"ment in de we~ gelegd,
'·UIl wege de ledrgheid der staatakas.
deze owst.andigheden b.·I,'mmeren de
}!ewenste vooruinz;ang vnn opvoeding
eli nnderw ijs. !'\ a rijp bet-a ad kan uw
kommissie g~n aanbeveling doen en
t"ns op een ge.""lllkt ceutrum ......n scbool
te dOf'u uprll;hten.

"",, be,p,,,kin~, werd J:....sloten, dat "t
rappo-rt LUt:t u~lnk ~U'1I~~f10I1let1 word"e .

Petfll,vill~ publ,ekp school.--GeI67Aln
brief van schoolkommi.';;~ie, met benent.
dat tengevolge van IIdvert{'ntiën in
"Ons Land') ~n ~'\lldf>re koeranten, vlef
npplikaties ontvallb"'ll zijn ~e1fOrden
n)()T dE' betrekkjllg van a.s.'iist,mte Ua!l
de publieke school ,dhier, te weten:
(1) mej. Maria ~f'<'thlill!!, v.. n Prins
Albert, (2) m .. j. Helene C(",tzoo, Mo,·
.elbaai, (3) m ...j .. Johanna de Villien,
Vrijburg, (4) mej. Ida Willmo,.., TraY"
Valley. en dat de kommissie, na riJP
beTaad, besloten heeft de applikatie nn
ll\('j, ~f'ethlin~ ,Inn t.e nemf'll.

1)0 rMd jw,loot. da.t d" \).'uoeming
"all mt"j. ~N·t·hlj!l~, al~ assistente, op
",m jn8rwedd ... van £ 110, gO<'u!I;ekeur'\l
\\oordl', fin. d ..It u," ~Jlr>eri[Jtenu~.Imt~gen~
u.al van onderwijs ge-l""raa~J Vi·orde 01'11

gellO<'md oosluit te bekrachtig"n.
Applikatie., C . .J. du PI%"8.-·&I"

port van de scuoolbezoek ""amt.te tel'
tu rei !(elegd. H ...t rapport lM>val ,an,
da t het .er~(""k vnn de heer Du Ple,-
sis, om n~ et~1l liijner kindtareD ~a.ti5
in de publi"ke school ,uhie, op to ntO-
men, en de .!;Iom \""Ull 128., door hem al•
schoolj1.eld. bt>t3ald gedurend.. 't jaar
1906, terug te b<rt.alen, niet toegestaan
v.('rdeo,

Happort aanl'ellumen.
Cpl"zen brief ..an Petrus";lIe sdbool·

kommi""ie, dato 18 April 1907. met
n8nbevelin!(, dat Maria de]Jeer rle
pu h it"ke S<'bool a IbIer gratis 1.al bijwo.
Ilen, tot de in_pekti .. in Junie e.k.,
~"ntl""r "ij hoop1. de VI _!Jl ndaard te
J.Hl:-,.."prell, pn dilurn.a als leerling~onder-
wijzer". de )l:estPlde kursllS te makel),

,,"IL deg~lik onderzoek vond men, ,!3t
er voldOE.-nde bewijze.n van ~rDstig 0',-
verJllOJ"l.E"nl)ot~stastn, en op voorstel Ven-
ter-Lllt.b<> hecht" do raa.d zijn goed'
keuriuJl: aan de handelwijze """ d~
!o.('hoolkommissie,

IX. s~kr"t"ri, ?<II de betrokk .. n jon!,e
dochtr'r daarvuIl in .keonnis steUen,

Er kwam IYPer tt'r sprako of er dan
nit"t één gf's('hiktt_~ eentnuA plaats in
tlt>w 8Choolarf"3. t~ vinden is, waar de
ei~ena.ar bi>reid 7..!..1 zijn om t.,o., .. te latoil
aldaar ..en builRilSt'bool .to .tichten.

;\30 di..Jtuss.ie wprd er algeml-~n ooQ,o-
teil, dat. dl' ,..el. ..d. heoeT' M. H. Ui ..
bIP-noe-rnd wordt' om ~n I*'rsooulik on-
derhoud met d,' hoor Ol'rt vali Vuuren
tt> h,'bb<>n, met ht>t doel zijn in.loed
te ~ebruiken d.i" b .....r o ..er te halen om
....iI buit"nS<'hool op zijn pllla.t8, "De
Put," t~ sticht.e-Il, daar de raad l'lO

oord .....1 is, ruIt <'On s,.hool op die pl. .. ~,
zt'"t"r ~()p,d hf,_._ant woorden 1'.....'\1. En oln
dt'Z~ zaak tp hc-"'poedigeD za I rie 'heer
Gi ... Ollmiddpllik !Ill ,jjn· terugtcomst een
\'PT ...l..ag HBn d"" se-krf\taris llr.h~JLt;tI ••.

,. erl..gde 8.(."1. ua riese tale: •. -Geler·en
brif-f vali . t undp.rwij~ departemen"",
W.Ja.teerd 12 April lOOi, mddelld." dat
cl .. z.. taf .. ls, '''0';. 1% en 32o, gevonden
zijn ~('wf)Td('n,

G,'notul ...erd.
De .,·krptari. reid", dat bij de don-

llIf'nten In kWfI'stie We(>r Vf'n 't depar-
tement ontvanll~n beeft. .

\"erlor"n transporten vnn 8Chool-
"igendommen.--De h"ren Schneider en
V "ntPr wt"rd .. n b"n()('md om d~plik
OTldf'r7A)( ..k tot' dO('1l iJl wka ht·t vprliezen
of \o-t"rlt.~~J!;ell'r~11 gemeldo transporten,
PO nok daar()lut re-nt td ~chrij"Vp.D. uan
ds. \'llIrrn~'. Hloernfont{,in, voormsJig
,-oor7,ittf'r \-'an Je P~tru.'ivill~ school-
KOnlll1l."\.sil'.

.\lil"ml"t>n "'Nt! ..r lM>sloten. dat "lle
,o<'hoolt11f>lJbt>If"Il, b()(>kpn, {'nz .. die bet
f'lgt'lloom Y:ln de raad zijn, tO '-ene-
kt-'rf>n tPJ!;l'Jl n?r!i('~ door bTlIl\d ver00r-

znakt.
Ot' h, ....r Lubi". .gaf kennIS, dat biJ op

dl' vol~t.lldt:' Vf"rgad(>nn~ [al voorstel-
len, uat n'l:-ko:-.t~!1 ('II bijwollJ IlgRkosteu
aan IOOPIl nlft Jo ,choolr."d betaald
zullen ~·orrlpn.

De h~M 0" JJgN !Z:n( konn c', dat hij
(lP r1~ \'()I~ndl"' nrrgnd .....nng 7.<d ,,~oor-
~tf'"!h.n, dat df' rand renrnau! Jn de tlll'ee
ll1ai:1nrlell zal bljC'en komen voor het
"fJn~ke" ,all s-choolb"7.il'bNlen. instede
\':lll m~u\lldp.lik , zoal.~ HII.

D" 'ipkrl·t~lrl !egdl' Jp vo4z;·mde rt'ke-
Illll~t"n Olf'r. Ji,· HlOl' bpt.oJilJlZ ~rden
1l.fH'd)!,.kf'tJrd: Il) Kuloniaal g0e-,'erll9-
""'nt. I~.. ("I ri" .. ']?-'.: rq M",kpw
"dll'r. :!Iii. ("L. qi~·ht~ wan nf'f'r door
prlfH·lpaal korrr·kt b",'ondt'n lt\'ordt.

Hierop ,·prda ...gd .. de ,I)O,-zl lt er do
vj·r!:!.adeTi II!!..

op laat,
L. P. J. LOUW,

Sekretaria.

TULBAGH.

Verkoping. . .

ifCV'Rft..
I .

Wann .. de eetlast onvoldoende is, Deeda - .
Kopje BovriL

Een Kopje Bovril ia ten alle tijden VerfriIIPend.
Eén. theelepel vol in een kopjevol kokend WUer

maakt een eerste klaa voedende drank.
('\;

GOEDEBEI.- /
DE oll~ode; behoorlik

door eIe J:xehdeur n...ef
Boedel TU wijlen JU'DITR

A WIOG •• S (geb. Owen),
r;.r.=:eke T eiling 1'erbpeD,

ALFMAJCSHOF.
DISTRIKT 'TULBAGH,

fOE.SOAO, 8 IEl 1907,
TE 10,30 VOORMIDDAG ...
20-
10 Goede Melkkoeiea
• KalYerS

71 Schapen.
_. IDï. /ut aoge __ !tUJ:A:

1I ar eo I'aar Taige.
2 Trek-Paarden
10 Koeiflll
to Kalyera.
li.B.-PerIOllen, die Vee, enz.,
. de Veoduuewemen te breDgeo,

.1~lDUlllea .ulb doea, doch worden
tie Afalager kemaia w

INSOLVENTE V~RK6PlNG
-VAlf-

LAND EIGENUO E. la een grote vraag naar .KoIonlale
Bote', om het gelrnporteerd artikel

af te 8C~fIen.IN HET

Bethulie Distrikt, O~R.K. Boeren, let op, in uw eigen
belang,

en kOQPt een·

, SlIIJ~··.I~AFSCIEII(I.
-DE ondergetekende, behoorlik daartoe ~st door de heer

JAS_ J.. WARDHAUGH,enige Trustee in de InsOlvente Boedel van
THOVAS IGIUTIUS FUBElRA, Su., zal per publieke opveiling
verkopen

(;"',.... _ ••niet d.Dag.n Datum
de. v.. koplng, ~m 10.30
u .. d .. YOOI'I'ftlddag ..

J.O. YAJ DERIlftE,
Vendu-Afatag •••

Het werk gem,all~ is sterk en ~Y~ .~' bn
.~e1ik gereinigd irorden;_. kortom; 'H"';, Mt rWIta
~arliáZ OPt goede botel\ te maken, eD gij bm, er winat mee

behalen.

DeWelbekende Plaats DIEPFONTEIN,
Groot omatreeks 2,068 Morgen, en gelegen omstreeks

15 mijlen van Bethulie, 'lE 11 mu: v.v.,
Verkoping.Op_IOEISOIG, dB221tB dil Iin IE11107, Doe aanzoek biJ d•• nlge Aaenten;

de lneolYente Boedel no
JACOBUS a••DJUCUS T A.lf
T ABBBJtGB, nnKruijwage_
kraal, Málmesbur1 Afdeling.

Tóór mijn Kantoor te Bethulie.

De Plaata zal verkocht .worden provisioneel eePst
haa. geheel en dan In twee gedeelten.._,

, ., GEDEEL TE A, w~e om8treeks 930 morgen groot zal
ZIJn, heeft een Woonhu18 van 6 Vertrekken, Wagenhuis en
Buiteniamer, Stal voor omstreeks 10 Paarden, 5 Kralen, 3 Boor-
gaten en een Samson Windmolen, opgericht aan een van de gaten,
een grote Dam, Landen welke besproeid kup,nen worden, en een
Fontein in het veld. voor Vee.

GEDEELTE B, welke omstreek8 1,118 morgen groot zal
zij,n, beeft twee aparte Woonhuizen v~ 5 en 6 Vertrekken elk
nabij het ene huis zijn er twee Kralen, en Qabij het andere i
KraaL Op dit Gedeelte B zijn er 2 grote Dammen, Landen bij
beide Woonhuizen en de gehele lengte van dit ~eelte grenst aan
de welbekende spruit, genaamd" sLIKSPRUfT."

De Plaats heeft een gemengd Bos- en Graaveld, en goede
Schuilplaats voor Yee.

De plaabi kan te enigertijd vóór de dag der nrkoping
geïnspekteerd worden, en het zal zekerlik ten voordele zijn van
alle voornemende kopen om zulks te doen.

Voor verdere biezonderheden en Kondities van Verkoping,
doe aanvrage bij de Trustee.

r

KAA:PSTAD.. ," ./- .', ,~"-~ ,~...

De ondergetekende .... doen "fer-
• ...... 'VCIllo op

n~DIG, 4 BI tlOf,
T. 9.10 Uil..

Aan de Woning 'fan de lnllOl'fent
op de Grond YaR lUuijwagenakraal,
, de 1'olgerule Goec1eren :-
" Esels (Eerste Kl.. ), 2 Varkena,

40 Hoenders, 1 Wagen, 1 WMer
I ar, 1 Open Kar, 2 Ploegen,
Tuigen, enE.. en HaisrMd.

FRED. WERDKULLER,
ED~ Tnstee.

'Maimellbury,
Aprill987.

bltMlllil ULaM IuD.,
. BEPlIIRKT,

(IN x,mwlDUIB)

T.nde .. voo. caezouten Vl••

DE Liltwidate.ren zijn bereid
OlD tenden te oninDpD ioi~
Maand..r. de sde Kei. yoor het
aeheel ollr'8deelte "faD eeD Grot.
~()()J'l'Md "Gecouteu Ta, beriu.nde
mt:
Vlek Albereore en Geelbeek. en
~bereore, ZilYerria, Barden,

~ ~~ ~ ~I~I ~ en B~~ )(~eL

PreaaiiD ~ bMaalbaar per ...a. ,.. ltWariMI, per haIf-S", ol De Via ia iD prima konditie ea
pet': jMr. VI'IIII£ ~, -.. Ma P. B.. ulo P....... ol bn ~ .()1"()e1l op
_ CJ. aodere ~re.,. ..an.ea.. 1&Il~ bij de ~

VERKIESLIKE WONING -===R=====C===A:::::::N=E==Z=O=N='E' ~I:!~';m ~:.~:~
•• IN WORCESTER. ••.• en . .. N ..~-""'==...-..K.OLONIALE nood·alrelik aaagenomen te .or-

Zonder Reserve. Monumentale Werken, ~OIf~~N }Likwida&elll1!Il,
AIgemoe s...tkder lID 8ek:retaria,

De Z1Iid .l.frikaaaM A..xiatie.
Kerk Pleilt 6. Kuf*ad,
• .l~ 1"7.

Let wel, de dag der Yerkoplng is:
WOENSDAG, de 22ste IKI t 907.

&'5,000,000.

~~-
pS~~lraima..,"JAS. J. W ARDHAUGH,

Enige Trustee.
Bethulie, 19 AprilI907.

J. W. L. DE VILLIERS,
Afalager.

VERKOPING VA.N
-- .BII--

... .......... 1IIIIIIII-

WHITE, RYAN,
&. co ..

BURG STRAAT,
--- KAAPSTAD

DE ondergetekende aeeft iutrukuee ontvangen 'fan Mej. 8. M.
Baard, die voornemen. il van woning te Yerarulere.o en het derp te
'ferlaten, om hd ondervelgeDde aan de publieke mededinpg te onder-
werpen op

strand
eo.

Il1PSfiD WAGEIISen KARREN
ZATKiDAG, t 1 IKI 1907, te 11 uur y,Ol. preeies, TU ALLa

Tat BESCHRIJVINGEN.
82,Op de plaats zelve, Ru.. el St... t No.

- WORCESTER,
Haar Landeigendem, gedeelte 'fan Erf No. 4, Blok K, groot 66

nerkante roeden.
De woning' be'fa' 7 Kamera, buiten eeD groot Eetverlrek, geaclaikt

'foor akkommodatie vo\)r Ilertig peIl!Onen, waarain belendend is een
oven v.or een bakkerij, tenns een groot .tuk Tllingrond. Gelegen
zijnde in het meest bewoonde gedeelte yan het do? ea in een 1'an de
drubte straten, i. de plaats ieaehikt IOwel 1'00r wOlllllg ala besiglaeid8
doele~lldu.

-------- _-- ---
~ VEILIG. HoENrMEDICIJN

'"OOR KINDEREN .
Warrneer f!:ij een boestmedcijn .oor

kinderen kc"'pt, W<'6St nooit bevr.,.",d
om ClhnmOerlains Hot'st Genee.orniddel
te kOp<'II. J>~ i. I;eeo !("V11ar in. en m .. n
is altijd ""ker, dat er ...,rbohtiug ......
ml("n. H", i" vooral korl baat' ....oor
"oud", Irn,..p e" k iTl khOftJt. ,,- ordt c""'"
... verlrooht.--(Adrl.)

Let op, de Verkoping zal lijn Zonder Reserve( _ ,..Inr~~=:=::-....D" .....,
, lrIUII • lnII.nI ...... ~. ..

GeWUlVe«de Tekeningea .. Prij. Lij. potatvrij op applib ii~
F. LINDENBERG,

ÁFBLA8BJt.Worcester, 26 April 1~07.



DE

. ~: ~. I

. De. ~~~~a. ..Iilib-

.... Qw.. fle,.l'. WtIIdt. .' Wie. -::n..t.Dr~t..n.1li~ .-.
CIé· "Jt:i1lflmDlt Caale,'Y Ml -aeo JIIid.
da« _ rier uUJ' ".~.-

ID "eriI&M .,. de UG~~ Doll-
derdag •. \'ODd hier tet ..tede .~ .
op Jamee Paalaou., _ epoonregbe-
ambte, ia bet de politie geJnkt.olda&t
Henry Cox als de vennoedelike dader
te. t.rTeSteren. Zaterdatt. morgen .. erd
ocu voor de beer .1!Mle '-chuldiwJ
'V&Il a.anrandiag met het doel licibame-
h~ letsel te be~n, WaanI& de zaak
tot heden verdaa.gd _rd.

Een .oht(m1"aardige 94-jarig.. Malei-
er, met name Ogier Davie&, wonende
1;W Loop&tra.a.t, alhier, ¥d Zondag
morgen het ongelUk door eelt \'OOrblj-
rijdende tmm op de hoek 1"lUl ~
en Dorpst..--t te ·worden omverg_
don, In lOOtj ongenlleD hoorpitaal,
,,-aarhoon de ma.n inmiddels 'II'"U ver-
9'OOrd, bleek 'oot dat hii pn leteel
had LeIrom.en.

x. oue IIltP"' Ya' DOIDClerdj,«.
. ~,' bePUIdea -' de
~.Ua ... arbeWIWIIGie
.... ba·thou ..
... ~ re,.t.t1r&tieIfo1l<u te
Te{ aanmoedipng no .lSo'lId4l&a1l·
.keu, ~"" we: .. At.aY1ra1lenl
geldelike bijdrapD uit de
Iro~ -aoma Yan plaa_1!. die goed
lijD Iicb,Alve te helpeD.' Deze

1Dft! ,,_Ige. kiur PeK de "Oape Timea" andIeralaai

waatiD geëist ~,dat be, medium dil gel~heid baar d.i.pe
oodenrij. ulllijn "de taal der _.~wl_'.1=:~~~;~="tij,'fiI,.te.O"1
beid," i.onbillik tegenover de' mioderheid dip worden ....n Mn .. Geheime
~ M!I at.. ijki.og Tan bet grondbegtll.1 fooM." te bebbea, Dieuwaperig ~jo om
iD bet eerste deel van het vpontel neerge· te Wi!t~n wat deu .. Centrale k." be-

["d. Bel •• beugt oes, ct.t d.e &ngel8- tekUlt. I
.pleuode leden Tan' de I!Ohoolraad' no lndieo oue tijdgenoot de ..-eNlaCeo van

haar eigen rapporteu van de ~lilrae
Itliddelburg ook ..oor dit yooratel beb\Jen BoDdMongreaen had gele&ell, zij "U zich
gettemd. niet een yreemdeling te Jer.zaIem Ibebbe1l

.De-uubenliog nn deze IChoolraad i. betoond. Het hoopte lichaam tran de
billik eo uitvovbaar. Om minerstand te Alriltalollder Bood eo Boerenve«eDigiDg
voorkom!m, IIOU 't goed ~weest &ijn, indien wordt genoemd "h.et Oeotrul ~1lf:'
meo d. woorden "teo miDate.. in oDderd8e) Bel Centraal Beetnllr ontnogt j~lt:.e een
1. bad gevoegd na " om," teo einde en·bekriptie un 1.. per Bondalidj welke

aubakriptiegelde. in de "CeDtra[Al ka."
duidellk te d!)811 Ditltomon, dat geeo 'warden ~.tort, en wordeD gebrullf om de
achoolkolDmi .. le geraden wordt .m Da ook..teo ... n bet Centrul Belltuur!i te dek·
8taodaard IJ. het medium van onderwij. ken, alaook voor regievatie- en! elektie·
der kinderen - te ....rande~ Onderdeel doeleindeo. De tbeMurier van ~et Oee-
twea VIn het vooratel ziet natuurlik op al traal Bestuur, de heer N. F. 4. Waal
de staDdaarden boven de lide. L.W.V., doet jurlilr.versll8' van 4itfond.:

welk "erelag, behoorlik ge&udi.teefd, in de
DieuwabLadeD eo het officiële ~otalen.
boekje vaD bet kongrea wordt rp~bli.
ceerd. i

Hoe et.aat bet met het .. Gebeim. Dienllt-
fond." der Pregr.aie..-en, w~an de
" Cape Timea" gewaagt? Zal OPe tijd-
genoot dese vraag wiUen bunt~en?

~
Vragen omtrent de reg18~t1e.
. De tweede periode iD de loop IV&ll de
registratie nn parlementaire lt.ieaeP ie tans
~iiindigd. De tijd om ...... roek!:te doen
om geregietreerd te waden i. nr-beken,
en heden .nllen de namen VBn 4e appli·
hDten door de legistratie-beambten aan·
geplakt worden. HM pDbliek ~eeft ou
het recbt om deze namen, eveo al .. die op
de ..oorlopige lijst, te in8pekt~ en op
eeD bepaalde dag, over a .dagen, (de Ilde
Mei), objekties tegen die nameu'é bij de
regi.tratie-beambten (veldkornett4ll) iD te
dienen. D. ."gnJuld~ "ormetl ",,~_1:
Jij.. ~ lIOOr 'n'pe}áU. De regi.1ratie- be-
awbte is verplicht &e te tonen aan:'Uen,tdie
~na fOU daar-om vragen om inli~htiDg te
krijgen. Er ~iin twee vormeD vaolobjeklie:
(4) tegen de nam"n op de voorlogige lijet;
eo (b) tegen de nieuWj! aanzoek~ Dese
vormen sijn verkrijrbaar "an ~e regil-
tr.tie. beam bten. De objekteerde{ moet de
iDgevolde vormeD of peraoonlik op de be-
paalde dag overhandigen, of dit ijten doen
door een achriftelik daartoe a+geatelde
plaatavervan~r. Het le ~ bopen
dat allen, die io de ~giatratie
belangetellen, het hunne nIl~ doeo
ow de objektiee behoorlilt iNeleYerd
te krijgen. Op de bepaalde dag imoet de
regiatn.tie-be&mbte oordelen 01''' de ont·
vangen objekti... en de aa~F' Hij
beeft het recbt eeD _k te "*""""P"n
lODder dat er een objektie tegeo ~ iogeko.
meu. ED indien bij 'Itlodig acbi kan, hij
lijn beali8aiog oitatelleD, om ve+- infor·
matie io te wm.en. E

Een konwpoadeat doet on. de,!.~
napo ~- i

1. Zeg ik objekteer tegeo A, ~dat ik
m_ dat hij llijn naam en beroet niet kan
achrij ..eD, kan ik hem .p de ~g van de
hofsitting verpliohten &ijn naalD lP beroep
te aebrijven ·I-Antwoord. De ~bjekteer.
der moet ~ooeg bewijl leveren, jlat ., _
pr''''4 f.vu _k i. U!g9n de pen!oon tegen
wie hij objekteert. Bij m~ re+- Mb'-
en h__ lOtNIO ten gen~tt van de
regimatie.beambte, waarom hij inMnt dat
die ",rlOOD onbevoegd i.. And" zou 880

objekteerder alle !ti_ de moeije nDn.n
...... doen om ta kOIll8Dbewi;-, fat zij h~n

en beroep kOIlD.n invuUe~
2. Kan een bon-erker geregi~ wor·

den ?-A.otwoord. lndien een iboewerk"
't Holla.nds in 't T:ra.nsva.alse bij iemand anden verhuurd ia," looo of

gerechtshof. ulans ter waarde van .£5() per !aar trekt,
daD kan hiJ' g-.ri.treerd w -iLn op ziJ'o

Enige dagen geleden vlllltigden W1I de - .... - onrlooD-kwalili:u.ti". Werkt bij ..,_nter ...oor
aandacht op 't feit, dat de &9okaten' in eeD dan kan hi.J· alemta ->-_'..:' ..........1
.eltere :r.MIt in bet Bond«.nde Rof te Plilcose.r, """"5~--
".aIme.buIY, met verlof van de "oofd. wordeD al. olc~, en "+1 Tall eeD

rechter, ~ch bedienden van de Hollandse hoi. met grond ter wunle "an ~7 6.
3. GeateJd ik olnekteer tegtlll 13, en miJ'1I

taal. Het i. opmerkelik, dat een rechter VI 'objektie wordt van de haud g."-D, kan
van het TraDsvaal .. hooggerechtabof bij. -
Da ~lijktijdig nog een stapje verder ging. ik veroordeeld wordeD om de iakoMAln te
In de Jl Zontpausberg Reriew en Mioiog betalen ?-Antwoord. Bet il "0 de di.·

Itretie van de mag~raat geLatei Hij kan
Jouroal " van 23 A pril, vindt men Itet de obJ·.ltteerder de koeten laten l>. ~-Ien, in-
rapport van de !litling van it Noordelike p'l.&
Rondgaande Hof der Tran.vaal. Rechter dien hij overtuigd le, dat 48 objektie
Curlewia w&." op d,. bank. Een van de belacbelik en kwaadoriUig wJjja, eD Iliet
aalren WM een beac'luldiging Vllil moord .rudat de objekteerder waarlik .peende, dat
tegen een kaffer. de lijst gezuiverd kon ....ordejl door die

vUln te achrappen. ~
Nadat het getni",ni. gehoord was, ~o

zegt het rapport, sprak de heer Bury (de
Itroonvervolger) de jury toe. Hij werd
gevolgd door advokaat Wolmarans, di~,
met verlof un de rechtar, iD 't HoUande
'p"ak, en IlijD toeapraak werd niet in het
bof vertaald. Zijn Ed. Acbtbare deed het.-
zelfde in zijn of.*lnilning ...... de jury. De
jury beatood liljna uitlInitelik Dit Boeren
landbouwera, en de overigeo veratond6ll
BoU.nds.

Dit is wals 't hoort. Rechter Curiewie
verdient ook een woordje van lof ..oor zijn
onbekrom~D gedrag jegens de' t .. eede
officiële taal .an dit land. Zuid-Afrilt:.a i.
een tw";'talig lli.nd, en we beboren erop te
Itaao, dat dit overal erkeDd zal wordm!.

leen

-. bad\Iea~ "",.._._.
teluelljof,_ '. . le,iDYoonchotl~~~~~~
~, ~ftIl de''''''DI .eoerlChtlhoQ·

- 'U ".*' 'I9IIdb !lhiCbta weiDige dor·
p!-"'t .«1bee1c1·.doof ~aLF'IU8&1I iDB'"
~ 1'r"Jl. Jl)e WOek~ el! al'4.
.-eo, d~(.ioÓr ..... d.t.~ .. Jd tell_,
y'eei ~ -..rdieodeo, werk- ui. alle ~bt
4& ..-.preiding d_ 'banken tegen, eo
traohttaa, ~ ..~ .morelik de bewo.:;n af te
aC~klreD I"an CheI te _ aan een nr·

I

_ipg, w.an00l' de ~n met al hao !Je.:
littiogeu lDoeateo borg blijven. Laa~
ID.hand, toen ~ zag, dat dil borg
blij Yen, of wat mft ooemt de OJlbqMr1:U
aa~1:1wád; Diet het rninete genar
opleverde~ giugen de landbouwera bup
eigen belang beter inlien, en werden op
vencbillende plaataen ,ulko boerealeea-
bankeD op~ricbt. Het bloeitijdperk bralt
echter __ in 1876aUl, toen te Neuwied

een Centrale Buk tot tiÁOd kwam.
.Met bond"rden "en-e1811 DUover geheel

Duital.nd sulke in.tellingen, en ie 1900
bad men er bij_q,a, 3,000 pLaataelilre
OOerenleeDbanlren, volgenl het zuiver
.RA1I'r!ISiN -.y.t.eeDl. mn fflJg NOOtI il
één ooItol. baDkroet gegaan, of
hebben d.l leden, die toch onbeperkt un·
.prakelilt: wa.en voor allo baodeliogen der
bank, ééa plKlnyachade geledeD. Van uit
Daitaland ..erapreiddeo sich deze banken
over de aaderd landen ID Europa.

Wat nu &ij~ de. hoofdlteDmerkeo 919
een boerenleelibaok? Iedere '-bank
dient voor t_ hoofdaalten te &argen :
..ooreent moet "ij alle ....aarborg .. geveD.
dat de geldsohieterll (bij &en boerenleen· .
baDk de inleggon in de spaarbaok) nilD-
lIJet IIChade kUDnen lijden; en t"D andere
Dlag geen geld geleend W()rdell dan aan
degenen, van wie men de overtuiging
beeft, ~t zij de hun ter leen gegeven
IOlDmen "ulleD terogbetalen.

AaD deze beide voorwaarden voldoon
teil .,olle de boerenleenbanken, opgericht
..alge ... ,bet sy.teen.R.,"FIISr:N. Alle
lede~ der bank blijven met al hun roerende
811 ooroerende goedet.o borg voor de
terugbetaling der aan de bank toever·
trouwde gelden ; daardoor i. do bank ~Ó

8OIied, dat er nooit enig ~vaar heetaan
kan voor de inleggen in de lpurbank.
Aan de andere ka.nt ia het zo goed ala

oomogeHk, d.t gelden uitgeleend worden

aan perllODeO, die u niet IUIUen terugbe
talen. Een boerenleenbank immen atrekt
dch lll!Obt. uit o"or een betrekkelik kleine
mng, waarin men eLltaar .poedig genoeg
kent. Het bestaor .an de bank, uit en
door do leden gekolllllD, wordt gratis waar-
.. nomen ; hoop op winat kan het bestuar
alzo oiet aanzett-en, OlDtegen boge intereet
aan penooen gel I te lenen, VIn wie hot
twijfelachtig ie, of &ij de gel_de .om
.oIlen teruggeven. Wordt er door de
bank wiDet gomulrt, ~o wordt dese even·
min ooder de leden verdf'tlld, docb geheel
gMtort in een r_rye-fond., dat onver·

vreemdbaar i•.
Hieroit volgt, dat de )loofdbeginaelen,

waarop de RAIFF~ISL~SI banken .teunen,
en .... rvan nimm... wag worden afp

.Din.o;d,,- 14 Mei, .... 1 des DlOTgens om
10 ml! een IJlmx>ndeN' rergaderin.g VlUI
de K_pstll.Ó>le stadb-road pwts heb-
ben (I) ter o,:rwt'ging van een petitie
'V"'n de V<'remglng tot ilelTorming d.,r
...lIlkelu ....n de raad vermelr.ende de
minimum ';llliting8uren in .....rltiog te
laten tred ep ; (2) ter overweging .-an
een petJ\l., doo.r .... Me winkeliers un·
dertekend, om de sluiting op 10 uur
n.m. te bepoa.len; en (!l) om d.. tlren
""'UI rop de aJg_n.e h.'tndielaa r ml rno-
gM ha ndel drijren vnl"t te stellen.

Za.terd~ werd op Manor RoU!!le, de
goovernm;nente wiJnpIa.aU. te Groot
Consta.ntla, onder voorzittertll>hap n.a
de h.eer Lateglm, ('én vergad .. rï.ng ge-
boud!!'n v&o enige bestoursk>den V'Q.n
de KoIoninJ.. wijnboeren en wijn'Mn.

vf'reniging. De 'be!">'.n O. W.
K't"ler, fI. .0\. Bw en H. Loaw spra-
ken dc n.an9ieragen toe over de wij.n·
bou .. en 't dool der veT6Uiging. Op
voorstel .,.n !le h.,..r Mu.rra., w~rd be-
810ton een taJt ,op tt, richten, tot ""'l
bestuur .... 1IiI"VMI gêlt__ rdien d ..
heren 11'. VerdeId, R. Cloete, J. HOT-
""yen C.. 00Ibl'f'Cht.

HUW£LIKSBI:RICNT.

VERDIENSTE

KROEP.
Een aanval "&II Kroep kan af~eDÓ

-.rcmlen door het ingeYen Y!IZI (lamber-
lains Hoest o-ïddel., <ladeblr: bij
de eenUI ,"enohi;-l_ 1'1lD dB
aankomst deT melrte.-lrClf'dt c......-aJ
verkoobt.-{Adrt)

I·

i.

HOBNIt-V\N WIJK.-Gebawd ia
de Ned Oer. Kerk, te BiveredAl, op de
'lóste April. 1907, door Ds. J. C. Truter,
Oortip, oudste dochter van J. J. Borne,
.... n Zoetmetk. Riviel" en Elbertdt Kraal,
met Joba van Wijlt:, vijfde JIO()n v..
wijlen Il. VWl Wijk, L.W.V., voor
Rlvend ..l.

40/- Maandeliks.

Jansenville.
Heden i. 't de nomiDatiedag in het

wagiltraataltaotoor te Janaenville ter aaD-
valling .,an de vakature ontataan door de
bedaDking VaDde baer C. J. LOtter. In
een andere kolom publiceren we de nota-
len nn de Algemene BenoemiDganrgade·
ring, gehouden de 22ate deser te J anaen-
ville, .. aaruit blijkt., dat al de takken der
ltieeafd"ling vertogenwoordlgd waren (.
vn Jan .. "ville en 6 VIn WiUowmore).
Dur dit de eente Bondsbenoemiog IJ
onder ae kon.titotie zoall in 1906 door het
Ceotraal Be&tuur veranderd, doet 't one
genoegen te sien, dat al de geloofabrin ••
iD orde werden bevonden.

De wijlt:.abenoe.. io,.v"rpderiogen wer-
den niet .Ue op dezelfde datum gebon-
den, daar de voorntter ....n het dietrikt ..
heetuur van 't boofddorp (J.n_ville)
'O'efllUimdbad die datam te bepalen; doch
op de de Alg. Benoeming1lYerpdering
werd te~n deze Ollillregeldheid geen ob·
jektie gemaakt .

We hopeD in onse velgende ,uitgaft de
BoDdekandidaat, de beer J. C. Molteno, ala
lid voor Janoenville te IrnllDen gelnkweD-
.. n. Bij zal een vergadering m Willow-
more eD Steytlerrille tospreken.

00G8TDOODBERleNTEN.
.op een Za.~ mid.dt.g te Diepri·

ner gehouden publieke ve~
-.-tigde de voorzitter, de boor ()a.rver,
de aandacht, op de onvoldoende ~
aldoomodn-tie aldar. Vooral uit een
gesondheids oogpont was de toestand
va.n het schoolgebou .. , wawin vier..,.·
veertig k:i ndere nin twee klei ne ...,....
trekken werden ond:crw"eren, af te ke ...
ren. l)p ...-hoolraed echter hield zjjn
oren gNlloten voor de a.u_zins billike
"klachten.

iI •

I
I

- -- _-_. -_._-----
JUIST ONTVANGEN'

4dA DRUK

" IE1IEEI ,THECHillS,"

MALBERBE -Overleden 'le Pre-
toria. op de 2""te April, mijn teder-
geliefd" ecbLgenote. !:leien .. M.argw.retba
)blherbe, nee Thom.

DAHD MALI:IERBE. HAAR EIGEN
SMIT -Overleden te Ballville, K.K.,

op de 28ste April, 1!'07, in de onderdom

~:~rl~~i::~~~t:~::t~~~~~:l=BEL III-I'GrSmlt(n.éLouw) -
IeReere heeft gegeven, de Oeere -'_'

heeft genomen, , '
De ...... 00 des Heeren ,ij geloofd. .

lO Ba,," .. Dan ••
000.

MARI .. WATERMETER,
2/1 PorrvRIJ. James Herbert .Iohnstcn Martin, bP-

ter bekend onder de n.aam van " de
rev. dr. Martin," die in de IRAtste tijd
vee1 van ooh deed ~"'en in verband
met door hem gepleegde opIiobterijan,
stond Vrijda.g wederom beschuldigd
wegens dief tal door valse ..oo.r'Ir"6nd-
selen. VeJ'SCheidene pehOIDen, """"
wie bij geld !bad weton te verkrijgen
roar zijn d&nkbooldige weesbuu..en,
legd.en getnignnu. tegen hem aJ, 1r:Il&r·
na de zaak voor ""-Il week verdaagd
werd.

OIRTER , ZOOIS,
UITGJEVJER&. Het beeluit VaD de schoolraad nil Mid,

delburg, met de voorptelde bijvoeging,
1011 kunoen dienen all een leiddraad voor
aUe acboolradeD en schoolkommilaie •.

\ -
----------

1IiEH.uN.-Aall bloedverwr.nten en
vrienden wOrdL hiermede bekend ge-
m....kt, dat het de Alwij"" 000 behe.agd
heeh door de dood scbielik 1'&0. mijn
~'Jd~ wel! te ncmec , mijn geliefde echt-
góDOt.e, Billetje B....endin .. BasanDA de
j( 1nl<, in de oaderdom vr.n 36 jaren,
) IIDo.o.ndenen dertien dagen, mij n..laten-
de met 13 Ilinderen, 6m di~ onherstel-
b.... r verlies te betreuren.

Teven. wenste ik ook mijn hartelik
d..n.k toe te brengen ....n de vele vr ien-
dpn. die mij hun diep gevoel van mede-
lijden hebben betoond in di~ mijn droe-
.'g lot-

DIT IS HET SEIZOEN

..W~n~ het niet ••,mbrengen VAn
Pi11" '!aa.t1\ ~? adre8 op ",jn voerluig
bad Geb VrIJdag morgen in 't t....~
Irrimi.nele hof een !Eo.ropeaa.n te ftII'IlDt-
woorden. De mAlI bekende de over-
tJ::ding, doch voegde er _Jl toe dot
hlJ reeds meer dan _tien jaren het
~oertuig had g..brlmik( JJ01lder ooit
l~tAl g~~ton te ~bbeo ......n de regnla-
be. Ht] werd met "u verma.ni~ ont-
eLagen. Voor hetzelfde hof stond een
gókleurde jongen, met name Jsmes
~<.='gbLut, be!;cbuldigd tal .."n medio
ClJnen en a.potibelrersw..ren ten rufdele
"in Piijn baas te hebben go!Stoien. Hij
pleitw SChllldijl; en werd tot ~n
DLOJl.ndhoobtenis met ha.rde pad ver·
oordeeld.

- OM.--
ALLERLEI. Vane Temt-t stond Vri~ weer

in het eerste kriminele hof. ~hnldigd
geld op 'n wa&rdE-Jone cheque to heb-
ben .... rltr<>gen. De 'Aak 'wrut door de
prokoreur-~ll<!I'w t.-rug v"nv_ 0lIl
in oot l<tgare bof te TOraen beslecht.
Het ,getuigeills in derie roaak was mods
~OOol'd, toen bMchn4ligd.. ter £tnJ·
zlttmg ",erd ve .....esen. alj pleitte
niet ..-huJdig en oren<oebt 0lIl .itstel.1
De magistrant spr ..k het sdbuJdig ui~
en bPsehllldigde werd tot ~én m_nd
met bfll"de po.d ",roordeeld.

Edwllrd G~ Grey, een 21·jarige
ma u, v.-erkza.....m bij de lift in Park ..rt!
gebouwon, tWE'k vnn 8trll.n~ en Btlrg'
strawD, :1-Uuer, werd Zondag morgeo
door de oOIwierge dier geboTrwen, d<>od
g&vondpn In de Irokpr \"BOIl de lift.
Het bek op de vijfde verdieping .tond
apen, zodat het vermOE><len VOO'I' ,lo
hand li~. dat de ongelu.kkige, daar-
door van ePn 'boop;te van omstr"",k.~ f,o
voet. na .... omLe.og i. getulmeld. 0"
politie ..efVoerde ibet hik nalll" d.
morgne en ....n ondenJ06k Mar bet <r'"
v:1-1....1 ingesteld worden.

KO·U [) ,E Wijlen de heer T. W. Mills,
L.W.V.

Gisteravond laat ontvingen wIj het be-
ricbt, dat de heer T. W. Mills, L.W.V.
voor Uitenha~, die avond om balf _ het
tij4elike met bet eeowige had vermieaeld.
ID de laatlte tijd h&ll de g8llOn4heidBtoe.
Btand vaD de heer MLil. veel sort!{gehtard
voor aijn betrekking.:n eQ vrienden. Bij
leed un ongeateldbeid VIn 't hartorgaan.
De beer MIlIa werd gekozen ala derde
parlementslid voor Uitenbage na de aan·
n.me der Additionele Kietlutels-akte VIn
190(. Door het ov,rlijden "an de beer
Mill. heeft de !tieaafdeling Uitenhage reed.
twee harer vertegenwoordigera in de Wet-
gevende Vefllad.~ipg door de dood ver·
loren. D~ eel'llte wae wijlen de heer
Charlee Lee, in wien.. plaate prof. Fre·
mantle werd gekozen. -Er ~aI tAnl biDDen
kort du • ..-eer een tu_n elektie moeten
plaate vinden 000 dez<!vakature op te vul-
lell.

Toen NECTAR THEEde
eerste plaats in de Markt
innam, werd het besluit
Renomen dat alleen de
uitgezochtste oogsten In-
diese, Ceylonse en Chi-
nese Theelin zouden
gebruikt worden, om te-
zamen dit nu vermaarde
Mengsel te vormen.

TE VATTEN.
J. F. TBERON

Winerhook Tulbagh,
2~ A)'nl IY07.

. ---------

...

w AT ER!l! E T ER.-Zacllt ontolapen iD
d. Iloro op IJonderd"l( morgen, d.
18de April. te k wart vóór één ure, de
iunge Drvcd.r Philippu. Barend Water·
Oleyf'r.

Hij werd on\'erwacht. aangeraDd door
M. wTeeJ..ardige K .tTer, die bem op
verraderlike wijze en lUelUlteektoediende
in de .Iaap van zijn boofd, de vorige
W oensdagll vond. Ten gevolge vaD bloed-
verlies i. Illi been~g.an

Philippu. B. "atenlley.r ",u on. niet
.lleeo een broed~r eo zooD das huize8,
d",.h bij bleef 00" ook getrguw tot io d.
dood.

Hij w ... ons ze.r died_r, daar hij iD
sijn omgang eell "g-tmt.lt·ffialD" waal en
eeD vo()rbeeld .... or uoze kiuderen. Zijn
oageJachtenia ml on. "om.r in het lie-
baugen blijven. Trouwens. woorden zIJn
te lrobd om de bittere Bmart en dro"fh.,d
onur bs.rten nit te drukken over ziJD
vroegtijdig beengaan. 'i.iJo plaate in on.
dag.IiJk. leven kan nauweuJts of nOG,t
weêr 7.0 opgevu.ld wOrdt~D. Ooze gaus8
gemeente l>etreurt zi JU he.eogllan diep.
lonig werd hij bemind door ..Ue. di. hem
k"nden. Ilel" ... 1 "ZijD Ion ia oodergega&D
terwijl 11ft nog dag ...........

Wij zijn ecbter Dederig overtuigd, dat
hij 0vergeg ....n is nit het donker, Villidit
IHeo, naar het eeuwil: licht, dat .o!lijnt
"lIJ} gio-1"" k noten. Immero, ziju .tervon
WIU DJD gewlD.
Ouze innige sympathie drUKken .. ij .it

Jegon. zij .. dierbare ouder~, die in be' di.
lTill van ~1iddelburg (K.K.), woonacbtig
"')0. Tot on8 leed. kond.·" zij de betrTa-
feoi8 niet bijwoneo.

De diep bedroefdeo . biJ ""e "ij iug.-
.... oDd beatt al. ZOOD en broeder,

PB J. V.D. MERWE,
HESTER V.D. MERWE. ONS y,AND.

1£1 DEIlilUI DEZEIE£I
BEBBElt WIJ OliITT A..OBlf

EEl IIOTE lEIZEIDlil

WINTER
WOLLEN

OIDERILEDIN8,
Aan dat besluit, vele

jaren geleden genomen,
heeft men zich strikt
gehouden, met het resul-
taat dat NECTAR THEE
de Speei.&! uitgezocht "oor het

lUID AFRIKAAMIEKLIMUT,

ea welke wij waarborgeD I;&UlP-

VRIJ TB lUlf.EERSTE

PLAATS
stottaford' Ca.,

BEPERK.T,

KAAPSTAD.

DE ZUID-AFRIKAAN.
HBUIGD lOT

.' Inneemt in de gemoed·
stemmingen van het bie·
zondere volk. Dit, in
verband nemende met
haar onveranderlike sma·
kelikheid en geur, is DINSDAG,30 APRIL 1907.

Woln·llkrt\8J., Britiltowll.

DANKBETUIGING.

B09l"en1eenbanken. weken, zijD :-
____ 1. Onbeperkte aanaprakelikbeid

II. leden;
lo OD'" Yorige aitgan Ioebbeo we bet 2. Een kleiue kring, waaro.er de hank

"LaodbOnw Kredietateleef" 1'&nd. brochnre sielt oitatrekt ;

VA~ DE& MERWtI:.-Mits de...,
wen,,~n .. ij on&<>innige dank te be-
'!ligen ....n iii de vrienden. die 0.' in on8
•martelik verlies au troow hebben hij-
g8sIllIan en vertroost door .. oorden.
brie.en en telegrammen -0 .... de leden
de.r C. J. Vereniging !Al Brit.town.

In het hi ....onder noemen .. ij hier de
on de ..&der Josaa Loote, ouderlin~
on.er gemeente, en ecbtgenote.
Bij beeft 008 tron .. geholpen en ge-
trO()jSt tot zelb eni~ d.ag8Jl n. dt'
begrafenis vu de overledene. Zijn
.. oord van troost bij het open
grnl zal DnB altOO8.,.,n soete herinne-
ring ween.

Voorta onze Io.. rtelike dank: ....n
:Mevr. JM Blome-rm en Mej. H.
Dw.neel, alsook 8&Il ons" gea.ch teD sen·
deling, Eerw Breedt, aie overgako
men w... de hjll:rede wlI.6r te nemen.
Zijn Eerwll&l'de sprak op doeltre1l.Dde
wijze, woorden van hart.elilre vertrooe-
'ing en ernstige vermaniog !.ot voor-
bereiding voor de nre des doode, Daar
... nleiding van P •. 9-l.: 19: "Voo"' ......
onze geda.chten .ijn vermenigvuldig,
docb de v.rtroosting des He,..,n ver-
It: .. ikt onze oielen."

De bedroefden,
PB. J. V Il ME&WJ!i,
HESTER V.D~ lIKRWlt.

Wolv8nllrsal, P.ritstown.

der

HETGEHEIM
3. K08teIOOIIbeetunr ;
4. Geen verdeling van ...inat, maar

"enning van een "_ve.fond •.
ID ooze volgende uitgaven sallen we

deze beginaelen wat nader toelichten •

van lie heer 'if ALTO. vergelekeo met het
ko-opera~f Iy.teem van Europa. Daar·
bij hebben we gebroik gemaakt van eeo
_ leerume brief "an de heer L. N. H.
DIIOU.S, heofdinapelrteor der heeren1een·

van Nectar's sukses

bankeIl, te Eindboven. Uit deze brief Intul8D weneen we reedl hier de wenk te
bleek, dat de beer D.cKP:a~ bet .telael der herhalen, dat de regering, pteond door
genoemde brocbore totaal afkeart, dat bet parlement, één Hinke jonge Afrikaan·
bet oprichten van boerenleellbanken iD der Daar Europa behoort te leodeo, om
nall1l' ..erbaod .taat met landbouwbenden, sich voLltomen op de hoogte VlD deze uak
dat het ko·operatief begin .. 1 ~bandbaafd te gaaD atellen, om dan terug te keren enDrink Delicieuse de boerenbevolking ...oor te lichteo en al.

heetierder 1'&n de C~ntralo boerenleenbank
op te tredeo. Het lezen van boeken en
pamfletteD i. zeer goed, doch proefonder·
vindelike ken uie en perIIOOnlike waar·

moet .. orden, in 't OpriOhteD van land·
bouwbobden eo landbon .. banken, en dat
de plaataelike bondeD en banken gefede •
reerd mOflteb worden tot een Centrale Bond
lID een Centrale BaDk.

Vrijd:.~g werd de -relrelibe ...ergllde-
ring van bet 1'delbaai havenhestunr
gebo,.den ood ..r roonittE'n;eha-p ynn
de bP<'r A. H. Wilshi ..... T'it lOOt ....._r-
.htg vn.n de .ell:rota.rÏl; bI.ook. <ht aan
'23 .toom· eo 1 r.eischip ligpl_ts ,...,,,.
verloond, me~ een bril to wnnentrul&t
vn.n 89,189 ton. De totnle hoeveelheid
gelande, verscheepte en ove~eladE'n
cargo bedroeg 111,4028 ton. Gelezen
werd een brtef ,""'n do Ibnrge~r,
te kennen jZev nde, da.t het DAV zijn
meDJ~ nodig om afschriften rn_n
.:l.lle dokumenh>n ter Wel gele>gd aan
een ieder der '-tuu""leden te Tt'r·
sohaffen, ,"oord:a.t ~ door de ",orga·
deri"" besproken ....orden. Nil> een b<>-
"P.....king ov",r de lrf"esti.. IMItreff ..n.
bet leveren "'-An ......ter yoor de 8Chl'tlp-
vaart door de vie.r TOOrstedelike mo-
nir.ipa!it ..it<ln nit lM>t Wem:mersho<>k
I5<'bema I(jnp: h<>t oo..-tunr i-n lromiteoo.

NECTAR We .telleo oos beden voor eeD beltnopt neming aijn beter. Maar boven al maet 't
onBicht te geven.,an da oonprong en iêIWLndtUjn in wie de bevolking van ons
boofdbeginaelen ... n de boerenleenbanken land vertrouwen .telt. Het ~hele ko-
(.yc-n Railleiaen). Deze ioforUll.tie operatin beweging iiiop vertrouwen van
puttee we boofdaalrelik uit de p.mfletten en II&menwerking met de oaaste gegrond.
on. door de beer DscKus toegttwllden.

In bet jaar IM6 w.. in de Duitae ge·
meente Weyerbnach, waaronder 26 lande-
like bnottachappen of wijken 'beboorden,
hIIoun: "lLI.KM Rt.l.rnl~n tot bnrgo-

JdARltTPRIJ_.
iKAAP8TAlJ. ,
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038-4'074
030-i060
018-li050
003~00(
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O(6-~070
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ALLERLEI. Want het is deG ET ,tAAG D.-Een Huisbond8ter,
voorzien van goede Getnigschrift.en.
Joseph Uroomer, Moorrees"nrg

Het medium van onder-
wijs.meest

A al dappelell per
lOólba. •••

Patataa per salt
Uien _per salt •• ,
Pompoentlll
GUVl!
Kallroeneo
B._den
gjereo •••
Kool ...
Boter ...
Bonen (droge)

per IOC Ibs.

ZEILEN, Zeil·Delt:ldeden, Rails, Te.ten,
'erbindjog. Balken; nieuw en tweede·
land.. Roseoblum'a Metaal W.aguijo,
~i8n .. e Markt Straat 2, KAapgtad.

mOMter benoemd. De oogst van dat jaar De achoolraad van Middelburg kan ge·
.. .. a1echt en de volgeede mielnkta gebeel lal< ~wenat word.n met het b8llluU door
811 al. Burgemeester R.""rJ':IHII:N,wet zijn hem genomen met betrek ling tot het IDe-

oprecht Chri'etelik en lDedelijliend hart, dinm VlD onde.wij_ in de acbolen oDdet
dacbt aan middelen, om &oveel mogelik sijn beh.,.r. Reede vroeger bebbeD we
armoede en gebrek ....n de grotendeeU. on· melding ~maakt 9&nhet vool'lltel, waarvan
bemiddelde IoewODers te !teren. N.. Ian" de heer D. J. nu PLKSSISbad kennil ~.
wikken en wegen beeloot hij, met "ni~ reven. Op twee a)'htereenvolgeude
gegoede familiee van het dorp, een vereni- sittingea ftIl de raad werd dit voorstel
gin~ op te .richteD, die de dageli ... leve ... • beeprokea, doelt de heeliaeing telke6. uit-

! behoeften in bet groot WD inkopen en gelrteld. Op de vergadering van de 9de
wnder wioet aan de klei.e landbouwera April kwam het woor aaD de orde'
verkop81l. Dit plan w.rd met goed g. Tege.woordig .. area: de heer N. F. DI
..alg bekroond. Y..,J,aardappelen,Yfuclo- WUI., L.W.V. (voo~tter), dl. J.G.lI.
ten, en later Landbouw-gereeUchappen UN nllR W&.LT( ..ice .• oorntter), de hereo
werden tegen koetprije verkocht !lAO de I.. GRAS•• GR~", T. D. Tom.sos, Ii. J.

1
Zaterdag,2Late Atril, 1907.

Bloemkool) peT doz. •.• 2 6 " 6 0
Witte wortels per 20 bos. 1 a " I 0
Rapeo 12 I . Ii 1 0
Bietwortele ,,12 1 () 1 1
Tomaten ,. 100 1 Q 2 G
HoeDdera elk t ~ 3 . 6
Eenden" 3 <l 3 0
Kolen per doz. 1 ~ 2 6
V~en per ku.tje (Q (0
Peren 2 $ IJ (\
Uien per _k '.' 4 ~ 6 6
Zoet ..... dappelen 7 <J 7 0
Appelen l_>8r100 •• 3 q 7 6
Aardappelen per 150 Iba. 11 q l'l 0
Eieren per 100 ._ 16 ~ :: 17 0

,
BlUEVl:BUS!

Gezonde, '''t'HE SOT'1JH AJl'RJOAN HOUSP'r
HOLD GUTD'E." - De Ilitgeven VR.n
dit boek, <Mbroeders Dnrter en Co.,
Kaap"ta.dJ, l1Pbb6n 0"" een exemplaAr
van .je Tierde editie toegesonden. Dit
werk b<>-vt>t een menigte van praktiese
wenken op hEIt gebied der edele kook·
kun~t. alsmede renepten voor h"t
IdA8.rmeken v:tll gerdlRn, gen_kun-
dip;e raad aAn moederl', terwijl pluim-
veeboe...,n en lie.f!hebbeno. vno. tuin_
eveneens vool kunnen vinden, da~
voor hen vno belang is te ,.."t"n.
Het bo..k i9 in 't Engel. g(!l;()h.re.-en
en een RollnnJ.;" verlating ',(Ml ";jn
nut hebben. Het i.~ niet nodig om
mtvoeng over de nuttigheid "-Il bn.il:-
oonrh ..id ,",n dit ....erk van .-\. R. Bu-
n"" ilit te wei clen. Reed.. -vroeger be-
VILlen WIJ de derdP uiw;ave van dit
boek ~1D..tig a.a.n en het feit, d:t-t tAM
...in vierde ..di.tie nodig .... rd geoor-
deld ..preekt. voor r:ich MU. Wij
"iV. er"an o<"ertl1igd, dat pen ,.-er'!.: "I~
d.it ,,~eon goode ontmngst bij
bni.moedi,n; lI':('.nie~ ui "n een a-~n-
winst i.. voor hen die het zich aan-
......a.a£fe'l met Mt ~ op de nuttig ..
wpnkejt. ....Ilre hst be ..at op bet JZf'-
hiN! 'tltn pluimveebOP.ro..rrj en t<ninip.
ren. Orlk o...7.e uitga"e r.al v<XX"Zeker
lutar "'-"'Il: in Zn:id .i.FJ:ilra wel vinden_
tem(jl>r da .. r de prijs (s... &l., postvrij
~_. lOd.) dezeUde L't gebl_en ~ VT~

gel" ruett6f!;enl!taande vele verbe"" ..in .
g.-n ......rden "angêbTaebt.

, ;

Na IIllkde jaren W81"d R.AI"I!:I~r:N ..I. !1..esig mel verlof de. THURSTOS, .0
bargem-ur Daar Fla"Qllll'llfeld overg.· &onder verlof d•. WINTU en de heer J. H.
plaatat. Ook hier i rieLtte hij met Vu@'Ba. In de ootuIen ..an deze verga·
_tig ingezetenen ~n vereniging op, derinc I_n ...e: Na een breedvoerip
met het doel cl. :'. D:<inder bemid·, di.k.-ie werd door de voorsitter voorp
MIdeO ta ateDD80. Due verenigin", wu ateld, g_kondeerd door de heer F. H·
"oornamelik ~ricbt tegen woe.keraara Bn "'T , .Mr «&aD te bevel",," in hM
die 1'88 op krediet of tegen d. hal ve op- origineI. vooretel te "oe~n "ten &terkatt,"
breopt verkoohten. Niet iilecbta Y8e, doch til ill onderdeel 1 (" om tot ataodaard
oog veal andere aalren dienen tot verbete- Il. de kinderen onderwij. te doen ontvan-
ring ...an het boereDbedrijf aaogeachaft te rn iil de taal door de me«derbeld der
'lI'OI'dea ; ea daarom wilde RAI~"I15Eli de !tiod«u papro!ten") te leSeIl na u oot·
!aDdbonwer ook gdd 1_. Ba om buo 1'...... " "door mediom 1'&0 bun moeder·
bos- selfwaarde ea zeIfataodigbeid te .. al." All. Iaden &temden voor dit amen·
~.eo, traebt.te hij iedere !aDdbaower lid deaaeat, met aitllooderiq "an d.. V. D.

te doen worden deser verelligiog, die tot W.u.T eu de h_ H.J.v.o.WALT, die
dan toe 8lecbta uit de grotere of meer li.· nnochten, dat bnn namen wadeD oPP_
middelde boeren beetond. • .... eIl word .. in de Dotnleo ale tegeo hel

Later werd RAI"¥.ISIlM baar Haddeedorf alllendement te bebben retemd.

Opvolger van wijlen de heer
P. M. &oSSKONT.

Versterkende Brieven uit D, Z..W. Afl'ika.
Wij bepaleD de undacht on.. r leser. bij

d.e--iDtereuaDte brief van de heer J. 8. B.
Trnter, on. uit D.z. Wut Afrika toege-
soDden, waarin hij in 't kort doch op zeer
duidelik" wijze ltandelt over de Kalihari
en O..·amboland. In onze volgende uij·
!taaf plaataen wij een t .. ..ae brief, b.,,·
deleDa over D_araland eo de omt.:ek VaD

WaI ..iebaai. Die bnef i. even inter_nt
en leeruam al. ae heden vel'1!Chijnende.
Wij ~ijn ..erblijd, dat de heer Trnter &egt
voornemens te ziju ani ,."rdere bijdragen
ait D.Z. W,,1rt te doen toekomen.. Onze
leun zullen zul\e u.kelike, beechrij"eode
atokken over de minder bekende deleD "an
Zuid.Afrika Mker mel graagte lezen.
Wij menen, dat er aaa anlke beechrljvi.n·
gen van de nog weiDiJ algemeeo belteode
delen van 008 land nog grote behoefte be-
ataat. On. eigen !aDd i. voor de m~en
on..... lang Dog niM ,;enoeg bekend. Boe
velen zij ei b.v. di. met de Kalihan be-
kend &ijn of zicb een jolate vooratelliog
ervan kuonen maken? Voor veleo il bet
wellicbtook uieuw oieuwe om t. vernemen,
dat bet Doordelin gedeelte Tan D.Z. Weet
Afrika-OvamboLand-hoofd&akeliir een
Landboow werelddeel, een goed be,?1e'd
land is. Meu meent "aak: bov,en de
3rootriTier ia 't dor, droog, een woeetijn.
Doch dat bI.ijkt Diet W te mjn. Wij ver·
tr01lwen, dat vele anderen, die de miuder
oobekende streken hebben doorreiad, hon

l. J. DRUIFF, Bazichtkundige,
lDDEBlEl IlIUl III, KAAPSTAD.

DEO&EIWOIDEI luns I£lEOIl.

WOODSTOCK

,
>

EN

Verfrissende
behoeftigen, eli. eertijds door onbarm·
bartige .. oekeraara werden uitgeaogen.

•• D. WUT, D. J. nl' PUSIlIS, F. H_
"VJllf, J. ENSLI.Ren G. N_ A. TUEuNI8sa~.I

t

t-
i

Van alle Thee en.nomurnsb Hull 'I lutd Atrtu
l"OOB

Irt... •• L ,''U ...
J m.w • .,... au.

/f"tter IlechU Iwt Adre. :

.&. MU1.1.ER a..ZOJCJEJC.
'... ...nt 1tru11r7, (PletHl1I11)

IlAAt'STAD

* -~ Van Robert.oo bebben we'" brief ont-
vange, de inhond waar ... n 'If" in gebeel
niet verataan. !let &preekt 4Wl van zelf
dat we hem uiet IrlllUM!nopneui.en. Bij ia
<)Qd"rtEkend F. D. Ibij alle

en alle
Magazijnen

Verkrijgbaar
Kruidenieren
Algemene
door geheel Zuid Afrika,
in t, t en t Ib pakjes in
theelood, en In Ilb.en3 lb.
prachtig gedekoreerde
Tinnen. verplaatal, waar hij een derde verenig ill( Daar dit een -" VaD i"OOt belaol ie,

"ONS WEEKBLAD,"
W••uhl. Blail.

,,
Tering! vmenner ....0 de.1 dooi

Venehrikblijlt ge...... ,
Dan il jij fluit-fluit Irl::~

V oorbeboedBmiddel' ja, .
Dit koet maar &lege 'ti "'t

Die vloek won altooe a.f~n
Ket Wood .. l'eperm~t ~

Krik lUj &ija klaa1lW. ja i~ na.

ï

Subtcriptie 17/6 per jaar, Post·
geld ingesloten.

[Joe aanz,d: Postbus 44,
K.A..i.PIT .AD

.~



woo In..'T p~ BEWIND.
--<Een ..olwaBMm iblanke, die ~ per-
IllJt ha.d, 18 Dl~ JL te .Iobann es-
burg ....roordeeld om binnen zeven d&-
gen bot 'Land te verla.ten

KERKELJK -In een gelromb.noor.
do Kerlroraadswrgnderlng, gebollden te
B",uorJ op z..terdRg.. 20 <iemr, werd
tot prediluollt beroepen ds. 8 JP ...·
mld, van J acobsdal

~LIW.!.L :-;OORD - Gisteren out
~'LI)!;e" "IJ het ""Igenue <peel"l" tw-
neut I" r tA>1"l;ram - Heden UI d-
PltHUULr vun lark3l'l"1..ad, llJll1er beroe
1>t'J1l Op he t t\H:>f"t.al HIPt hem ..-:;10,; d..
Porold. vnn dl' Puar!
WE:lLlNGTUS -Mnrgen (Doaderda)!;l

....ordt de Boc dza..1 te Welhnj(lou j!eopcnd
8 A vouds zal eeu groot kODtH~.ll dunu wor
den gehouden door de heer IW,. Man,
bIJg•• tUII door lUe] Annie Cubitt de b eur
Aodrew W err en me, Barrow Dowliug

ALGEKENE BENOEKINGB VERGA-
DERING

Notalen van de algemene benoemlngll-
vergnOermg, die gehouden werd w Jan-
senville op Maandag morgen, de 22&00
April 1907, te 9 uur, 01lJ .,..n Bon,laJmn-
didaat te Ilommeren m stede van do
h..... C J Lotter, die bed a ,," bt,.,(t.

De voor-sat.t er HU' b"t d:i..tnl<tsbe..
stuur van J a,n",'nvtll" (Je b<>er J .... vam
Eede n) ~ ds "H' Heerd~n om de
...ergadoJ'lllg met geb. d te opcnun

V" heer van F_I"n zeid .. toon, dat er
{'~U \ (X)rZlt>ter eu ev n ~~kr~ns ~eko-
zeil moesten wor-de-n rot \'oor'"nttcr
,,,,,li toen g"kozeu dol I"'er J ,\ van
Eeden, van Janse-nvdle (h~tTlktj en tot
•..,kretan. de heer (. P t'wyn proku-
reur VUil Willo\\lDOJ"O

DI-' voor-z.rt ter- \ ftJeg toen om de ge--
luor~bn""'Jl vu n do ,~lIcnd. nig<>-
lUArd'lgden

HOIH:R1'HO!'\ F.en kOrTf'Spolldellt
muak t me-idi ng , dat. !SI( bOOTJ t r versolul
lende Rprf'k.·rs wa.re n bl] gt>lo)l;cllht.ud
YUl dl' ht n1J.,.'nln~ va n de pU,lat.."t')Jlkp
,nn"hung Hob Hoy men ~"b,,,,1
,... r xru md I~ft t~ bUT~PI1I{'( ... te r tt
"rll..t.:~11 pf Il 'WOOl dJe t.t, Y"~JZ;~n Hij
wil wr-te n w-aarom

C\I,\II'S (:F:HOORTfD\(, -
]fl.!•• 11111e, 1909 ""'.] br-t -lOO .)lInr
lt {jl Tl ZIJI1 tint J()h..·lll~ Ol-dV1Jn lt

r\"'Oll Pie lnL.ie F'rnnk r ijk KI bore a
.... t rt} D. (,Prefl)r1lh·(·rd..... Kl rk \n
Z", t t·rland L'" rNds ~7.1~ met \tJo()f

bN, "IJ T1l(l'n IOIor rle f~<t .. ld<R h.. rdA>1I
kln~ \an (Wo7.P dag

\, \ \H' st P U~ \" O\Df_H.
\\ 1 J"'" Z E LW gf.~··Vt~nH'llr h,-eft d<-
t>-t Ilf11111H~ van ,lOA hf"f'f ChllrlC'S 'IIir
ra.\ \t \. M ..krf!t.ar I lol \"}111 ~t ondf!r
...,IJ" dppart"nte-u t tot \\ naruf'mpnrl
IlU p("r' II t~ndpll tr-~I-mt'rn.al \ u li onJer
~ ,]" ho Ier ... hlll(o!. Dt' ben<>t'lmng
,,)oI~I,k lOt 1".. I,·ro t:>pZe~,")!; ~du
rPIl I, dt tf\¥, 7.lhhflt,HJl \ III dr \{llir

YflOr J.H'n ...'t7.•akoll) (U L.q Jn~t"gaan op

IK J,,,,,,r
VI': II "Ui Jtlll'l MuTI uP AI DIE~

TIl-: I11J li", Iill.lZIl:K VAN KUREA--
D. hoor Joho ~I"I" Je welbek.u.le Ic,der
van JODKeilet.1tm. the het vOCl~e Jaar Z A
bezocbt

l
heeft eeo loterf.~)lant eerbewI}tl

ont \ 9.IJj(.,JI BI J Z1)D 'il'ertTdi \ a.n Seoul
\~aar hl] g-t'spruken bart, het de Kt:lzer hem
Joor ~ IJ kancrhug weten dat biJ hew ~L.

audl"!Jll~ h.ui lOOKCtlt.aall l>~ huer ~Otl
maak.te \ an dt"z.e gelt.!geuheld gtltJrulk ow
dd Kcll.Cr t~ ~dankt"n \ovr ZIJll gift \oor
bet III eli 'I" 1 'ti I." ti. gdJQU ON te ~eQlIl

\ \\1 \KW \l \'D 011"'1111-- ,[",I
<lt II \\ IJ In riJt, h.H.! )lwde, d ti \a.D aJ
ts tit Z('T d" pa.uw lU (h.. ~ ..lmllha pa.-
triJS \()()f t~n tlJ11r~rk \all dne jlar
In hpt distnkt \j WIUlk\l,lllaHll hv'"
ti( b.->rmd zIJn 1 tlll'o \ Illd, fl '" IJ ,~l
Jill ...t tH t t..egt Ilon rgy..t,t Id~ litt bTC'\&d
I"" f>n d.lt d.:. }\(ht~(t (no it) V'un
l~» ..-oor HII tlJdptrk \an info' y·1;.r
t,._ n tJTYJ:,rhu \ all d._.\ pau\\ "'Il dp' ~.ft,-

nl ,k", ~ pa.trlJ~ III '\nmaku 1l1411H} ~MoiW"

p+'1lJ."'_"'rd IS, ,-hit \\tl zt.'AAl\n, <Lat ze
voor dil; lijd !l.t."~Il ll\-'-.,t ht rrH lUg g~lll.

t.(lH

JA."iSK"\lLLE

1 De h ,_ () C ScJlOuper. "']." aJ~
\ .a..rdl~d4i" ... m (w Bondsta,k lan!!!;, nV1!lf'_
1~'l1dt~d" zajn ",.Ioof-hnttf H' waarui t
hJ..<.,k dat de h..er I C 'rIolten" 19
_'emm e" p("krt>gen hnd, de h<"N' J J
N h.,.,p""" (proln .. eur vnn Inns. nvi lle]
1~ f..tRnlIDPn f.n (it, hr-er '\ .J S Smlcbt
1 ...lt nl

2 I); h.... r C I I.,tt<'r (ox L W V),
ul c d~t\ \a.rdll.td~ ...an de Ho nd-...rt.ak K11~
pln"t>< IUlnrl4J;de flJ" );("loof'bTl~f 'n .,..t
]1 ..tA mmrf! ".or tiP h('Cr J ( Mol llP-
no lil 1 ,tA>m loor d" lll"r J t; F!,h_

pt";-s Df' lll'~ '\ RIt~rUlut al" afge-
\ I "rdlJl;dA \On de HOIHli"itak "IJk nO 4
lo 11'"n-"II, bJlnd,~d.> "Jn p;el()()(shr,.. f
Jil m~t fi stt~mmf'n voor do h""".r J C
'Iolt"n" {'n Il .t..mm~n ..oor de hocr
J J ""hp~ ppro

I De h""r (' J G",hh .. I,o.r ..I•• 1f·
~"vl1"rrhI!Je ,an dA Rood,tak WalMfoTd,
hnn.!ljz;d~ ")11 ~"Ioofsbr,,,r 'n met 25
.. tfto.mffi.(\n \OOr di" h,,,,,~r J C \fohpno €'Jl

3R ,t..mru"n v<>or <i" h. "r J J Bch__
1"'rs

\\ II I o\ni! JIU

l).,oh... r(, P !,;lA\n,'"1Wdlo~moa'
il....dg;f"'\l\.lhil,_;dl) \ In dl lk)lld~t.lk \\ II
Il)wmon han(b~ti, 1.IJn ).;ploof~l rIA'f Hl

IIIt0t Iq ...r4:Tl1Int!l 'tl()r d~·llt-'('r J ( \101
t,l Il~)

2 ()" h ....r' \l " FerNIF'1
"illo\~JTI()n li", af ~f>\ aardq ..,;dn , I Il
)-\.(HId ...tn.k Zo( tf'nd ti... \ IN 'Vlllo't\ .10-

rt h IIHII.u;df' zIJn ).:: l~)of ....orlt)f 111 m(_..t 2~
:'itA. TIlII ....'1 .. oor lk.. II ~r J C \ioloeno
3 IJ" h""r C, P St.·yu V.1I1 \'1' Illow

mort' d" afgl \ H\rdl\!(lp ,on de lloml~
t.llk In Groclt R \!t:rJ "1t11( t\lI1on"
h I IIda!d~, liJn Vt loof ..hnt.f I Tl fll('t 'l'e
.. tl IIlUlt'"n \OOr S... hN'r 1 C '{.olt~no

~ De heer (, P St~l n ,nn \\ "JOIA
morf.> ~t!...fLfe:f'\ fI .•U lJ..!d, ." \ n ('ko Hond~
Lak 'oor B':'L\ I.lan, Kloof I "1 !o~mo-
r" MIHhgde ZJ)n ~p.loof~hTlPr In nu·t 35
...tl'mffipn "oor riP hf'f'r ) r '\fn t('no
~ 0.. h""" '" 'f R FprreJr' van

\\"tllowmorf' al, !Jfl2;('V'nl\.rrhg;d~ ,-nn de
Rnnd,tnk 'allwt, 'VJllo~lT1ol(" h.al1
dlt,..de ZlJn g.."loof ...brwf In met ::'0 stA:m
nh n ,-oor dl' II per r C \1 oltA....T1(

De he"r ces< h""!",,r' .t.-Id, .."er
"""kondt'("r(1 door ti .. lw",' J Rhg
;1Il11t d d de 1Zt"loof....hrJc\NI 'In d('
\ PM"h.illf'n~ ;tfg'f" :lanhgru.n 0 :1.1q:~·f'no....
m('n W'ordf?n \Jg€"tlu:-en IlJ\ngenomfm

DfJI \ OOfzlttRr mlla,ku_· toen dt llltslnrz;
d, r .t ..mm'nl! bok"n" .1. volgt - T C
""Iv-no 1m ,wmm, n J 1 Srh<>epeM1
fi~ .t..mmen '11' T FI Sm th 1 -tem
1)., ~oorZltt<'r ~.., kl"'·l.r<l" lA...n d,'
h""r I C 'foltRno ol, d., w. t t,,, b<~
I11)ii'm{l ..~ flontl ...kJllJd1d::lat
0.. h""r' M i' Ferrp,m .teJd" d"

hl~r Gf'rt J St rIJ(~om ,:lil fhlloPd.OIl W
","Tillowm.o~ \"'oor Als "pk-unnu.._ !!f'8P'-

kond<'t'rd door d, h""r C J T",t t".r
D.. h....r (' J Grobht,I,"r ""Id .. de

hl pr 1 J ~heep. ~ ,oor al" "\...-lInduo;:
1'f>S.. kon'!-M'rd rl<>or <lP h""r "i I Rh"

IU:\,fLI\G VAS ZE\ DI\\J~\\ EI,I{
IS C U I S A - Volo(du. d. EcllO d. I."bIU<
Iaeeft bet hof t<l Pek log de oud 1ll101,ter
Yan J UHlIlI'" ~ 00 t lUg taDp' benoemd lot
~evolll1clciJllgd gljzaul bIJ UII3pallK DID te
uaJerhtiod ...Jeo over de I"tKt:ltog Va.D dd
verkoudl"{10g dfr Roomse It"er ID China en
()vtr eeD !lludu~ YI~eD(jl voor d~ Rl)otn~
""ndelon..;eu \, r Ier bee1t het hof ad.
gIkVt1.r:.Il~urs III de C hlOt:¥e prOVIDCles aaL
gUiK hreveu, 1.)111a.u.1bten.&r6o aan tt! wlJ~en,
dIe vp de hool{te <lJO VlW de a lD!(ele<eo
bbt1t'LJ vau prott!8U\.(Jt~ eD l{oomeen IU
LutlJU 61.1dld do legt!n~ z\JUdtw kUlintm
helpen 1ft Ut.: reg~ll_o..g_ .,~tf'dtl IJlltoi8lez.all60

IdiUTE LI Elf -W'J h..ddeo Dolangs
D~t g~noe<eu eoen...hMVeftlheld uien te zuw,
Wl>E'lke Je hoor" J C Louw IU zlJn tUin

op rltj Kaapse \ lakte Olet ver 'fan de harde
wel{ r &d.r Kik h("r~ U.\b1J ~ldller1.on g~
klilruekt heeft [)"t g0nllllli(t! delen van de
10_ ... ndgrood nn de V lakte z... r I rncht
haar 18 be'o\ Ijst de enonD6 grootte vaD de
\lleO dip. '41J gPllell hebhen en die zonner
eOl~t1 t..e8prv~lIn~ gekwtek-t ZIJD ~Iet
eok_ ...le fil JD!'Itf'r3 ZJJD groot en de andere
k.!elO door de Dank ZIJG ze tHezooder
grool ~01unllge "'jn moor dao lO dUIIIl

In Olllva.n~ en w~geo tuKS60 de 3 en 4
pood Lh nl~n ZIJU vau d( gt:lwLlue ~ort
De ollde lj"" LOl,'O' kan le-e hl geilIk g<
W'en~l wvr 18G met dij vru, ht61l van zIJn
landbouwknndlg werk

PKP}" HOP\4E) lt " \ nJ'~ 11

tllldtb4! IJ t..l' ~wllt'lll)()M h meet
....( ht,t!:t IIOW uHlg;~kolllf·n na. l~11 p.wr
... kt-'f} III Or.\.II~toL t.e hl hOt>u doorll;l
~~r~l(ht. \hr ZHnd.H~"n ~.h d... "<0-
jtrH!~t' prllf"So'4Jr .Jf\(,ldg ~II IIIIJ(ht hIJ
up vlr-..thdl,ndt» pl.a.ntto-en ~l4:ht pnctk
L,..-nrtl n w.larnpOltHi t-O aan lI<H'htm ...'1.::\I
n rrh htlllj!.~n df:'lf'lut'nJf'11 \lott,pJZ;ell

",1...I.antl\ JJt kon hIJ, pa.s n.a. zIJn thulb--
kOI/l..t \( rled" Il 1Amdag de dienst tE'
....t, 1I~f1 h().s~h yol"f'r Im.d~""n '11\ ~ pn 1)(1'1 I'Rn i.!:t'\.adll .., ko", r"",...pond~;'1lt Mndt OIL';;
'11 lt' prf"pk It'\1 n Il ,,('hIJllh':ULr ilO).!: h~t. oh!;tIlJ, O\t;>-r dIl m()()f(11itdl~
\llj~ I "I., :\ltooe! nlnud 'lr! IPU llff~r op dE'! hlren P

\()(I!l HIT Hi':DUf'USIIII" mn rt", \-I"rw"," Plu]Jp "at'rmey"r,
',\ I I'" Hr:H(, \ 'Il ti. I.. r"n I l \\ "Iv~kranl
Jnl t ~ Il (0 Ka.aP'=-'tJl.d ht blJ+11 ';I,~ I wt ...t", ';I,ó'ek \\ l" h1.C"r glot--~ <J'P'fZA-
, \1 lllpLollr 'Ill bt t h.()~kj.... tk~ "ond. nhelu 111O1b und~ N ....tlll!. dOTPJ{
Hoh for I un Hol) jt)or dr tO.1l lt l1Jd!ll~ ht.r k\1, tm dat (L< heer
dr \\ \fllrrll\ IlIlt\a.lll.t"'lI III Ph lip \\ahrll1fVpr titO til] Of' hp,t::>.r
,,~Io()n\ .. r I lA ~t Ifh Juf .. flillll ... \I! Phil!p \' III rlp.r \Jp·rw€' op d, pi n:lIt fo\

rt. ... ,.Lat cl.. lf' \1 nnl!llg \ lFl h.f t \\flork), \\ol\t kr al \l"()OfJ.}P op p.,n brut.a.~
\0 111 h',\f \ad ...r rl.at n~ll ... III Hollalll \\1IZI door p..(n kaJffl \f\rrnooNl U"'"
1 \ I r ....( hf'\nf.HJ \ f)rknt ht ,unit t.. Jl \ I BI t "-(Il I]n l IbL lP" oen ....d l4.~,;l\'1)00, do
1)11" H \ III h. t H(ddlll..!""-hlll ....d. r , I, I7tip dl~7.t.~r dl' hl"" r \ 1.n d(r \leT~f'I r~
to; 'rk t. \\ ,)nb,'r,: n, {'TlJs '0 I ol, n ha,1 <lIn ""(1 k .ff ... 1(1 "Jn <lieru;t
) .. r XllJlpl:lllr \\, kllHrHll dil tlOtk 1,:lrtlllnl'TI omt, nL ZIJn honclf'1l dje
j' III ( VrIJnl~)I d I~ht- hl I Illht \ I I Tl hondpIl vn Il df plan.t .. )2:.( b~t.4:>n had
fl ,n I... nho!l I ,II d1l1 h. t ,~ ... I \'I:.l II I, Il t.o("11 dA kaff, r \ïeS( h.k hnl~lnl

~ \tIr I. phr~ 1I.!-4t \ III lp \prkt>op \........\\. rd 'n hPolf'dlc,pnrlJ' taa.I ~,.hn Ikt.e Df'I
,.1 11 { ,. JJ" r \i\.n d..-r \ff\r'-'{"e 7PI aan heUl, d~Lt.hiJ

P'()(ll r " ....pf,nTTTf<q _, 1".:1r ..LIl!1 IHI h, In zon \rrf'~t.'r~n wna.rop hiJ IlO~ bTU
"Tr hillH I~mt Id wontt :I;;tJ \nwrlk\ rht L.l/,Or w('>rd \ n Wpq;lOlpt>.nd'p- 1 ~ULr ZII11

\"Ir t"'l ..... "',)OpIT¥K')] pk"'p,~fht']f';' IOtlt n 1111t d, 111'1 r \all dflfr ~fpi W~\ 11ltd Ia.jl;d<'t
Jill }-\nlllJn ~11(\"'ln. p, nr\ h(>rt ft hJ h IJl V~ kOnlpn nrrr-t;.c.rf"n n. h(f"1 ,::\on

l '()II}OO dollt.r ... !1l,!17.J-IHh ..ld \OOr 7.1J It r \f .....n\f rl("p t()pn tiP htf"r \\ntAr
111. r" IIIJ "..lI "\P" 'nrk Ulp\f"r dlt~ np f" n klrln( ",f,t Iud "-[UI,

'IJr 1 lulll ZIJn ~ ...tllp d" t n lC1lt--rC::t no. me!I ~lrq.:. Il UH hem toe
I' IlIJll1 h, r<.:t~Id JndH 11 ,!I 7.'\1£1", \\ l(ht ROOI W"lt I ... hl't 8ft

I(~n",I)ilrllll dill! ptt 1111....' op diL ....~f'nhllk 7...tC; (1, hrf"r Vfln d..HT

dl, n'rtroll\'t~rJ III ti "(~n\; df) kaff'-'r 111'" \rm ()pll"htl~n f\n
_ 1 I Il.!. ZIJlIl r rH..... D, 111I r d !tppr W 1t-f'nn ,(>r por Jl .. I.nl; tO'f'.fhf+.

\nlh()ll\ I'Jlh h. Mn l,r k"'f)(dl nin Tllft "Il m ...... t~L!.('fl hN hoofd
t...... \ Ik~ t,"H ...lJ11 n I, h."" r ZJ r ..llt ....t,!PIl(~ nl,tf' 'ïl~ I llf"1il~r fil l{ k dfp.r
r. , )11 I \\.'rd, rt hf~fl ,....'It Id rn ..t l~ \1'11 tll m {!l' nE-I'll wOf"'hlll\g: pblr\t..,;;;

'),0 k .... 1 k [lot Il ! 1 nl lr I '\ >on! \'ond "lnrhlJ CI~ K:1fff"T (lp 0 (,TI«~d(\ne
In hft ~1.Il.!f7.l(hf c:.jf-'l 1 np h~r \l-ln

I I 'f r\\ <.:1 ldf rh ()\ f'orlfdf'll tp hnlp
Il lr lo brf, r h'Jt m'J

d)Od Jl I Lll..::d ~rlll dt' kAf ~r lf t ..
tr(.kk, 11 doc'h h'J 't1iflord Jn df'\ 't1O't· ....t< Ilnc;
PH! gpb. t. n aln lt VITl)!;f'r, n l...rf'f'!!; ook
f fn ,rH--<L <ilj'\: pr 11(' n('\I<:'

I~'r \h'n\(' dit' () k In ~
r Il \lf~!fl '" l"'l hn ht lIfiar ~ htgt'noot

Irlf, ti -Ir.-, bIn II n klip t.-.n d~ klfffr h .....m Il d0 \ln
Jl..: I lo.! r l""(""ot hld f'l tfM II I'll hlnnf'n 7.IJn

nl.,& lt I I...rt k \'\ I'" k !opt, dp krdfnr r :'I!l.r hr.uu
, m" lit t nll.... • I "'J('(' I hiJ3-! 0' pr (lP

\ "'\.:.' r'-l. Ptl ...("'h.").l1r t. haar \(j()r ...., hot)t
Tilt I.......un ft I Id n hl t loont (lo f'n hf>t

\ .....hb.T1jf· f'11l rh hl'f'r "In d, r ~{t'rW'f'
Ikkl_ tl\lf~ ~,",rpn ..{hUil zodat
!:'lt tiP ~Jlff, r "I'('r op zIJn VOf'tfon
I rt r ft \('fl;'\g f.. \tN"r (... Il ruln\ ~l

m~kf TI m( t 7':lp1 mf'~ np ht"t r Wat.flT
\~r l\ , .... ~I~kt mpt hll)('u \Itn tar)

Int tU'1l l()(h nll'lTIlnd dHht Of\t hiJ
lo<~pllk gf"wond u-a~ 7,,('1( ... hl] O(Ik. nipt
nil .!;IFl1! rlndt""hk n~n.r hu"" Id. h .......r

\'\H (~r \ff"T\\f' ('n "IJn .'('ht~.w d(fh~n
t( lt 1 J knn(l .....n om hPt h1()f'l(l t.t\ stOJr
ol II rI()( h n!:'" I'vr rl r<1(' n I 1;\pn1 nl r.WAk-
k r ,n 7.wrlkkf'r • TI om kunrt 'foor ~pn
dit 7 lf I. n:lf'ht ) IJ(¥: hIJ 7.pt'r z",:l(ht rl'fl
Il l( III Hit

naut
Df '-HorZ-JttRr '\TOf'g tot~n "10 voor hpt

\"'oor~t(ol \ a 11 doP h'<f'r Orobhplaa.r '" a.r<>n..
mf't hpt J!'{H"olg; d It (~ ...tRmtrten van
t WPIP' .,f[!p\ llLrd:~g(I"'n mor (lp hf'f'r 1 J
R.chf"'f"pf"rt.l. ~lfllrf"n en (he \"'11n !1 voor (k-
Iw<,r n...rt , Bt rlJdHffi (Du, 1 lO stpm
m. n ",-oor Gf'rt I St..rlJdom f"n 1)8 voor
I I R<-hpep"'''')

DA '\ ;}()r7.It t~ r vl~rk 11arrlp t.opn ,lf h~r
J Strijdom de WPttl..!: l)o.~I)Ot"'mdp

Ron

BRITSTOWN,

" r 1 1-* \ ln..::"f

\\ 1 II r'- 1>1' IIHH
I'HIIOHII'i \lp 1, ~z.r ,nl

I , I t Hll ...t)lnl fnlll r,,(Lllt ""\nt1\11
j. III lIP l\.l)lnnr~ Ifl )n Zld \fnK'
I ~ I nl h.nr \nlhH· ... PTf'tt Tl I"" ()\ r
h'fl\\)rlt lUl nl' \frki1n,~r
'.r 1I1."Ir h ....t 1,:oltrt'" I.:' ":::1~llfI\ n
HIJ H l" .~n ..t.,.'1:lt"fl11\!l \-In Il\(1 r {.;tTl

... \\ 1\. tHk\\aJ\mhl~h IJ If'n \()orrn.. n
- ~ ..... ho r'''ld (~11l t.~ nri, ' ....I.flll n

1::' \4 11 t.' \\ "",r-KPll 'n In t 11

f'f""on kml bfig: flMndf'P1 tt Jl"'"

l.1 I nl_ IIlfl.·r",rp {\atlJll~11111!,

\.\:\. .... \ 111 II' \\ h n I rt ti '"'r Kolon.'" n.
1 r lf ~\'"ul 11111\;......' ma~tr ......n l,()uts Jl. ,h"l
h. \ h. Jl '\a.t~tl h,ad m.f\ Ir f'i'11 \ndTl '"
I'r !pr ,.... I Il tt~n1.IJ h t t{'\..:P'I~oordl~
H II ilL hf'1lI \fr, I I":"" 1'..:1\ n,· Kolnn}
'Ilf li ,.'o()r \hlJ~! lJ}dpl1 nn lf r 7..1, \ r
I,,, D .. hN"r P rt·nnl1~ \\ I rn Tn.11

,\ II 'frlnt\\,~rrl.ri k i~tlll1r krf"olL:
lf' .. 'llllt)t lid ViJl hit tllJ_fd)lTI-! I.,

np i!. h,~llrtl ti,,, ,f'N"Or'lRl\ktR grot.(" op-
1! ~ H\ rt. nh. 1 1 In hf>t florp ('n \'Y>f'il "IV"
pa Ih", "ordt 1(<"""J.l loor ,~> ouder"
\:1 Il df' ,p-r, dl IH dH~ III h '\f ldrle-l
bllr~ ll"tr kt won.:n ::d,onk ,()iI)r ,1(, hp{\r
'ïll Iflor '["Tw., n Nhtll"'natf hiJ WIP

il ('t'f'rl( ,1. 11(' roor dB lnJ\t.'Ot., \TJjf JRrPll
~" on!!, Il II!! ?If' hij ;'LI ... kInd In hUlfol

Job&Dn.barg, 29 Apdl.- De beer ECJ·
'II'1U'd I:Iolomon, mini,ter .oor pnbljeu
_rll:en, aprak Zaw<t.g avood op _ rook.
....ond)e .:egeveo ter e... nn de Mluetanl

BomerlllJt Ooet. '27 April.-Dnai ..en UIl de Nationale aeeociatie en selde, dat
bOllÏldanw i. In de lUIMe wi)utokkeo het uotal kalId", dat sioh ..oor _rk aan-
alhier ontdekt en het ditltriltt la tot - 0000, i. de lut_e paar maandeu enor:m
beemette ...... pproklameerd. w.. toegenomen .n mogeJik 10uden de

Een welll'l'!laagde tnmOOaw teutooD- flYl&Q'DalADtaD. k1lDD«I doidebk makeo
.teWng werd hier gtatel'8n geboodeo. wurom ciJ &lcL Diet bediendell van de

arbei.dakrachten did sicb ta08 aanoodeo.

OVERZEES.
--Londen, z1 Aprll--Do "GMeOIl," op

de uItTel'" vertrok Vri";rdag morgen OlD
II uur van :r....... P",l:nws
De R M.S ".A.nnada.le OwItIe"

kw,un heden morgen OOI 4' uur te
Southampton aan

DE KOLONULE KO:NF]'~R!ENTIE

DI~ TERUGKF.iER DER PREMl'ER.'J

Londen, 27 April -Dr Jameson, dr
Sm.lrtt en de hr Moor zlllieD wterb1t:
18 MeI naar ZlIla- i\Jnkllo t<.truglwron,
ze mogeli k voor die tijd Gt>ntl"ruoJ.
Bot M zal ul t Engelaad YCrtrekken oop
Il MeJ.

"".Tl ftALlS\TJE EN \ FlImEDI·
GJ !'>i G TJt1R ZEE

DRUIVEN HONIGDAUW •

Londen, z7 o\pnl - De lroIonwo
konf ...rentie zette gu;ternuddag het c....
bat O"eT de nntllrahsa.We k ...estae voort.
De kw estle betreffende verdedIgIDg ter
7.. ~ w r-r d opmouw verdro.a~d.

Lord Loreburn en andere officiereu
V!lJ' Je ~e.helm" raad woon deu de kon-
fer, nt.ie bij, om te spreken over ..ppel-
z.tl~en n Uir df' gehrume rn ..I()

ONTEVREDENHEID ONDER POST EN
TELEGRAAF AMBTENAREN.

KIDgwilliamatowa, 27 Apnl.-m ..en al.
in Kaapet.d, Port Eli_beth en,Kimberley
vergatlflnngen door do~· en telegraaf-
amhtenaren gehoudeo werden, werd h_
gliterayond ook een vergadering geheude"
met bet dOOlIde bouding ..Ul de theeUlner
te beepreken in ..erblInd met d. venninde
riag"an bet maxImum aaI&nI van tiUO
tot .£260 en met de promotie ..ermindering
van £15 tot £10. Met alf!iImene .temmen
werd beeloten de volgende reIOlull8 ter
kenn" van de poet;meos&ergenerul te
brengen. " De Kingwilliamlltown tak b.ft
het mlDllteneël antwoord' o ... rwogea en
ve~t de u-.urier beleefd het hoger
maximum der klerken nader te o"erwegen,
vooral de ooafgebrok4111 beYOrdering tot
£3~. OOk II uitgeCluld dat d. £10 "er-
meerdenng Olet gelijk staat milt de "er
meerdenng toegeetaan d<*' de Imperiale
regenng."

Verder werd belloteD de tb_urier mede
te delen dat de lOhatting der komtruallie
a1eof de poel werksalmhed.D .oldoende
betaald zouden "')U milt £180 zonder
grona II, ungeclen de kommllllrie geen
onderzoek In de zaak heeft ingeeteld. 't
geeD bh)kt Uit het feit, dat er nergen. In
het komml •• le rapport lets van gezegd
wordt

nfPERIHl, HQ1o' VAN ~pp~L.

Londen, 27 \ rnl - De kolol1:.. le
kOll r"r ('rt tae IlJ(Id 'lil< lt !p.wrmid~
uok beZlIolmet de bespr"kmg \"!ln bet
voorstel, 111ge ..heod door I",t gemene-
bo..t, o\er de wen8ohkttCld, om een
Imp<'ruud hof ...lD orrel te .tJehtell
Ook "erd et>n voor.tel besproken, 10'
I!pdJtmJ door r)" preD11Cr ..Ier K"'ll.pko-
IU11IP betreffende bet vereenvoudigen
oI"r procedure ..an kololllaJO appeb-.a-
kf'n n=r d" gehelm" raad

Dr IlIJIIMOll ~pr,.k o_r de behoefte
I lil t'(on 11!-C.emecli hof v ln ~I voor
ZIJ,d \fT1k.~

, \ 110\ ~ \ L-l~IBfTh' ,\I. n,F~T
MUL.

Londen, 2'7 "pril ___,GI"Itenl\Pond pre-
"'Idf'f'rdf' ).Cr.l lf Carnnhrton o~er 450
_g-u.:...t\ il ap (-!If"!n fPl\..106tm.a.al 10 do '~n.-
t 1011.\ 1 LI bêrnl Cl ub " olangerlcht, ter

,I.. kololll;ll.lc prp.ullers B,r
O"mpbell· BanneTm.a.n, vele
"lo I..den var, het 11IUSdrr

DE "PLASMOP ARA VITICOLA:'

DE AFGEVAARDIGDEN DER TUIN"
BOUWRAAD TEGRAHAM!!1.'OWN.

1""-( r ... PTl
W flW(,.-n tPIi \\ a ren ru:LllWez.I..g

SIT H. nry Cam rbell. &lIIwrman
"orel tOff' hIJ ..le UlOI<t lru;told" op
Onzo r; I;':H~n ' filet groot gej'Ul( h be-

)l;rOt't
Jl ') 'prctk als zIJn geloof lut, dat t1e

k"louwl" konfPTentJA groto gevolgl>n
WIJ h"hh"" fn op broederlike \l...~e de
('{'"hAul en ,le krACht des f1Jks 7,oU be-
\of'()A"rt"'fl

Gpn, """"I R"t,hn "prd op <lit (",,..t-
moal 1l1~t grote "eestdrlft ontvnngen

In zIJn U>esprn,.k zmde hIJ, dat Z-
\fnk." f"prLHI~ HJ staat z.o11 ZIJn, om
flnbf. f"rt!1grant..f.n to be" egan 111 gro-
t,,, ~....talfl d:a"!'I",,,n te tr"kken HIJ
"O('~ hpt Rnt"" volk, om toch dl! I$e·
1''I'('IJhp,,1 to erkenn"t1 "elke Zu,d
\frllm .,.l1,h,..ut voor gezond<> geldbe-
lt ~In~ In ppn mo-rkU{\:'lMg elot-
\\ (loffl r1f>p lu] lilt

Zoals Ik on!anW' w,de Jl1 Tran ...
,aal l",hm WIl ..Iknnder. haud vat-
lA II ",",'r de gr ....en V"Rnd" dappersten
dPr d.lPPM'en pn laat hot hloed dlPr
rhp~rpn Oll~ III ZIlI(..1- \frlkn. aaneen
blJldcll

D, hP ... €Imf( 11111 d_ld" mOtif', dM
df' konferentie die dilg f'en nlOtJe,
,o()r~est"ld '''lor generaal RolhR., had
aUII~nompn. '" a.ann het b~gJn~1 vlln
Pf'll hof van appel voor ('f>...rt verenlgd
ZUI<lcAfTlka., w<'Td bevf'Stlgd

GrabllIDstown, 27 April.-Ongeveer 30
afgevaardIgden UIt alle delen der w..tehke
dilltrikteD twalDen beden morgen biJeen
In het botaoles laboratorium van het
Rhodes kollege, De heer Graham, c.c,
die preauleerde, iotrodnceerde prof8lllOl'
Sohunland, die een dnidelik ..erslag gaf
van bet leYen eo de. gNChledenia van de
wmgerdZlekte bek(.'Iid als uPla.mopera."
Hl) !lelde dat de ziekte ongeveer 30 )ur
geleden nn Am~ika kwam BIl in
Grahamatown omltr"ka 15 jaren geledeo
reod. beltend w... Het boofdpunt vUl
prof_or Bchonland's t~praak waa, dat
de &lekte mch '" droog en .. Jh ia damp
weer nl.t vel'1lpreldt, doch aDeen iD voort-
dnrend nat zomerweer,"Ul dllar dat bet
DIet wUTI!cblJnlik 18,dat de mekte ge ..ur-
hk .. I bli)keo te ZI)n In de Wntalike Pro-
VInCIAl HiJ droog erop UD dat de rege-
nng eeu nauwkeurige studie zal makeo
nn de r:aak alvorena handelend op te
treden, IDformahe zal iDwionen eo niet
over haut te werk zal gaan

De afgevuNbgden deden vele vragen
en besichtigdeli door de mikr08koop de
vencblllende .tadiOIlll der ziekte. Zij
sullen lleD rapport optrekkeo, dat niet be
kend zal gemaakt worden ..,iór Maandag.
All .... fgevaardlgden werden 1'oor haD nr·
trek berookt

RP;WEFHDE 0\'T.RF1EN1WM81' Tri'
Sb." GY.1'oIr,R~I. BOTH ". YS

R ~NJ)\{ -\GN ATEN

DUURDER BROOD..
Port Ehubeth, 29 April.-In de pe"

wordt medegedeeld, dat de balkkel'll vaaaf
I MeI dil prl)S van het brooJj lIullen ....r·
hogen tot 2id per poud ed tot 5d. per
brood nn 21b. gewlcbt. I!Ht betekent
eeD verhogIng nn !d. rellpektlenlill: ld.

Lon I"" '2i \ pr" - Vol~e"" de
I ,vPr]>oo! Cnll TI'" .. hPeft gPIl<>Tnal

Both \. t(~n O\f"roonomst tlangfJgan..n
Jnf\t Ra.ndmagn.aten In Lond~n, w.n.nr
h'1 hIJ dl" t()(>,"'~1 n~ I!Pgeven ron heb.
bl"n, dat cl.. Tr-""s\"aal",, regermg ".(h
fllv.t.. 1..11 mf'n~en Irl de mIJnindustne,
t..(f\\lJt d..., ntlJmagnnh·n v.ln lnul ftJJt
tA r~ Ijl OP mlp1m.q,{Tl.ilt(\1I vnn hun nnt:
• rill tO<'f!:""t.-md wuden hebben, Olll 't
1I1'\Sflt,.q te ver7..ekpren van oon a:anst

t'f>lq ..{pkoOl(,fl liJn, <ht de Chlnezen nJet
Zl1J1tIl \ prch.\ IJnen roor f\n alf'ler er een
voll"<l'I!" toe"oor vall j!Q('(lkrYp<1 ",hej.d,..
krachlfn ,Inder. <1:", blanken-verlr:!'''
v:pn r....\..1 zIJn

J Il ,~n onderhoud d.'.\t oon verte.gen-
\\oord'llf"r v.ln de t Thuly ChroniMf'''
TlH't ~fonf'r:;l.nl BotJ-uL l-md, weigerde
de,,' df' Ix" ..n""noemde mooA(lehngpn
t .... bt '-f"d".tl~n lKl(""h t~ erkennf'll •

WIJLEN ruo S. WILLIAM MILLS,
LW.V.

Port Ehubeth, 29 .lpnl.-De heer Tho-
rn... Wllhamlolill., L.W V ..oor UItenhage,
o..,.-Ieed a1doar hedeo avond t., 5.30 o.m.

HET RAPPOR'l OVER DE WINGERD-
ZIEKTE.

Graham.town, 26 Aprll.-Het rapport
van d~ afge"aardJgden der Wutebke Pro-
vmcie, aangaande de WIDgerdsiekte, zal
nIet gepubli.-rd worden a1vOrllll"un bet
landbon w departement te al)n voorgelegd,
doch elk deDkbeeld omtrent de verOleti·
gIng der Wl),tokken ,. opggeven.Hl TW'" MUR FlFl" mT DE

LI ('RT (,WRF:PF.N flF:R10HT DE ~ZRSTE SPOORTREIN TE
GEORGE.Lon(lon 2') \prd Jo;"n door ....

nllJnhnl7.Pn H\gp<o;t.f"ld Ondp.r1iOe-k lu-..eft
J1an t I,,'ht W·br l( ht, <lat d., m",l.,..
dt Iln~ rHl dIe Lnprpool Counpr '
nl ... 7.o11(1e ,LtPinE-'rn \1 Botha, aan 't on
tt I lid. If\n 7.1JI1OVf\T e-ell Tran8V'l,al~ le
I\lIlg f'n P("I) oH>r{l!{'nkoms-t hf"hben
~~lot{,11 mf't (k.. nlIJnl1lll!=!n:ltt."n, mt cif!!
IUI ht I!"gr<'p<n ""-'

Dtl TlIl'lPq' \ In hNlen ochtend
7.. gt 111 ZlJn flnnn(l(f'l nrtlk('l dat g~
,,. ra" Botha ZIJn ~r('J(I" "hghpld had
d.)!'n bhlken run ,n [\.anrakmg te ko-
IlJtHl ll1f't dp l,p.t:<tRrs c1f'r mqDIIHhlstne
111 Tonol"n D"t hlad ",.~ dln",,,n ..er
df'r dHt het 7.~r wel m~~ehk IS,dnt
ondprlwndpltl1j.(plI zullen n-orr)('n I!,e-
\ O~ rd f'IlI/o!,",ZInoo;np dp grolld,,11gen vn"
dif' :11.. dooT 0" 1,l'n?'rpool c'ounpr '
\\ ('rel. n aan!2;£"\'\ ez,en

TRAI{SV AAL.

(.leorgo 2'J Apr" -Za1lerdag kwam de
_ .. te spoo.rtrem h.." aan en werd door
d" grote &&nwezlj!1lmemgt.e met ento&-
"",\SUlo llOj..,>TOet ]';"" groot portret III

oll"ver( werd op dezelfde dag onthuld
JD rle publleke h, hllOthook d<>or de ma-
g,straat, de heer Hn .... D>t portret stel·
de voor WIJlen de heer A. G. Robertson.
die "I. lId van de Wetgevende Vergade-
rmg voor 21 Jaren zIJn UIterste best (leed
om die spoorweg te reTkrlJg<en De heer
Hob ..rtson was een dOTeerste leden van
de afdelill~ \"an George en bleef
lid tot aan ZIJD dood toe Opmeting»-
w6rkzuambooen voor de hjIl ,over de
Outenlqua her~nrook. m de nchtmg
vnn Oudtshoorn ...orden voortgezet

ONDlJBBEI ZINNlflE TAAL VAN
GEN BOTHA

DE WERKELOZEN BESLUITEN NAAR
PRETORIA TE MAHCBEREN

DE HEER J B ROBINSON ZORGT
VOOR HANTSOENEN.

Londen,29 i\ pril - lo eeD onderhond dat
een vertellenwoordll1er van Reuters agent-
.chap had met i1en Botha, "rklAarde deze,
rint ne geruchten over een Boereo lell'er
",acht RPec,aBIrn omloop waren gebracht
.oor pohtlek~ noeln11lrleu

'>!et betrek klOg tut ne praatJe. over een
Tn~nr:l!aal~ le'\lflg, zelde t!en~raal Botha
"'ioch de rej;(oTlognoch ,h.lf zIJn I er .. d
om QUZA hegmElOIf\D te verkwa.nselen •

Johannesbnrg, 27 Apnl-De .. erkeIazen
hebben LoeJllotennaar Pretoria en tn:ben de
regelingen voltooId kunoen worden, .. 1 de
ma .. woqen om 2 n m beginnen De
beer J B Robmson heeft beloofd de
rant_uen ..oor zeveo dagen voor de man
Den te verachaffen. neh..! ve dIt I. nog
£10 10.., gekollekteerd um de onk08ten te
bestriJden De regering heeft heden aan
de 8tadtrraad geochreven dat Itl) meer dan
hel du bbele getal blanke "rbelde.. op de
RUltenburll' werken gebrD1\t, dan "'J oor
.pronkehk van plan w ... terwl]1 behalve
dat onder»tanJ.werken te LoOI' Tricbardt
bejronnen "'Jn De koloOl0.l8 aekl'8lan.
PI aan de band, dat de maoneu, die a.aoae .Iedehke ooderstandswerken ontslagen
.. ordan, en geen ander .. erk konnen vio-
d.o, ~anzoek beboren te <ioen voor de
LOIlII Trlcbardt .....erken

ZUVB:EL!:'TE KO" FERENTIE
EETPARTIJ

Londen, 29 Apnl D~ hertog yao Con
oarlllbt Ilaf eden te Clarence Ho,. een
ltlneh tor lere van de premiers eo hOD
dam... Na afloop werd een 8chltterende
recept le gehouden

r,E' ~'DER l\R\\TF.BLHlGHT

l"nrlPII 29 ~rr,] - DA Morn,ng
Post ,-,'gl dat niN' moont tla.t ge-
n"",,,1 !loth... ;zednren(lt> "'J11 .."rblIjf
"' F,ll~ew nrI ITIPt b<>tr<,kklllg tot dp
Cl" n"zpn k" et<tl" wa",,.,..,hljnl,k met
nU'-f'r 1....'1 I 1)('~erken, d'au 9PD verstAnd
hond,n)!; met de rlJbr ..g..rlll~, hetref·
f"n,,", pen m~",likp, n,etl"''' a.rbe"JR
Onlln.lntle

DE MARS DER WERKELOZRN NAAR
PRETORIA BEGOilNEN.

Johannetlburg, 28 April -De man UD
de Johannetlbllrgse werkeloMo naar Pre-
to .. a be!t0n heden morgen Tegen balf-
"Ijf " middllge wa. het eerste gedeelle
1"&nde rele afgelegd en bleld men balt te
Gen,"aton waar oYernacht zal wordeo.
De beer OuthWalte beeft Zich bl] de
depntatle aangetlloten, welke een onder·
houd met de wnd. PreIDJer sal hebbeo

))f tLA \TF-'1'1 CRr.-;EZ.~ ~ Dt;
F:F.RR'rF. VF:RG18S1NG

T.. ,,(!.>n 2il ']>nl -D" ~ghal kor
r~!oipond{'nt van dt"'\ ti Mor ng p{.)"'ót"

.... 1Ot dot d" 1"llotst", troep Cillnezen
,oor de IWnd nflar ZlIld·Afn IS veT·
tr()kk;pn

len>J:p.-ol"" '"'" ""rgJ""
~tn~ In t tdlf?ll1 der licentie., '-IJn ('r
"nr]:Pr de ....rtrokkenNI %0 pbtnM.tm,
,,,or "". gat'n """nb"" werden Oll.p;e-
nikt

Wurom moet jrl lOU trane mO"
Wanoeer di. h08llbui );we) P

Waarom moet lil &aD .eedHl lil
Vaa n1hng 10 )ou ... I?

VMend bef dIe IJlIddeJ II 'fJak bIl
Du overal bekeDt

Loo!, bautig naar di. a""theelo:
En koop wood's PepormQ~t

AANTAL K4>FFERARBEIDEIUI
ENORM TO&GENOll.EN.,

DB EXODU8 V.AN V.lRAJUlDB
AUSTR,ALlEB8.

Dvbao, 27 Ap..il -D.e beu- Valder, •
bUdeIaag.nt ..oor N"tenw Zald WalM,
ntUD heeleD hier aan om de ,erdere ...ge-
lingeD te trellea voor bet ,..._ "Ul de ·JlIl'II~_lde
verarmde A,astraliiiR Daar Iloa nderland.
Het ltootD8Chip· Atlantic" dat taDiI"DOf
bet doel iD orde wordt gebracht, aal
W oelUldag ..ertr..kkea met ooge .._ liOO
!>"Peonen aan boord 8n bet 1ItOO!JIaObj~
"Clyde," dat tan. in de baYen ligt, ~
naar Kaa~ gaan om a:ld ..... de AD.tra-
lIera urt de Kaap eo TraonaaI aan boord
té nelDen. Dit IChlp ,.. 1 oage ... er de 8ete
Mei OMI Au.tralli .erttekkeo. la 't ge-
peol .ulleD ongeveer 1,200 penIOoeo op
deu WIJ- naar AII"trabë terugkereo.

INBREKERS.
heer JI'. Dat de u-tand ....

lliet is, &Is deze In die rapportAm
"oorge«tel d Ik beb op IDlJn r_

v...nArgen tan U! beaoclit,
Ik dsebt, dat se geschikt sou-
voor v~enl ZO ber.ocht.

provmcies Buenos Aires
Negro en een gedeelte
dat JJ; 1I'&&r de beer

beelt.
ti de aht.nd tw,_

Van BIleDOOl Aires Daar
18 ongeveer 20 nar .p"retIIl (De

leozt daar van !ss tot 40 mIJl per Bnr
Vaa Bnenoe Ai_ oaar Rio Negro le

20 uren 8p<11'81l1 en vandaar
n..,.ri'I" ..,.... ,..n 1Jl0ogevee:r 15nUTIp<IT...... Ik

vanaf de veracblllende sta.-
te paard oDdernomeD our bet

WOLZENDINGEN.

Marit&hug, 28 April.-De politie legt
grote .. erkaamheid aan de dag bij bet
arreeteren vall natureUeo, die ..erdacbt
.. orden sich IChu1dllt gemaakt te hebbe.
aan een reeb ....n dleft1t.allen. Zaterdag
... ond werd in een aantal bllltleD te Preet-
bory IDgebroken Een bewoner ..nurde
uit een revolver op de dIef, doch mm.
bem.

JobUlneabllrg, 27 Apnl.-De ed Wynd
ham, die r.Jch 10 het Standerton dlatrilr:t
bui« heudt met boerderlJ op grote ecbaal,
beeft aan de pers ~.chrovllll dat hl) Ifd.
per lb meer nn 811n wol gemaut beeft
doer ze direkt aaar Londea te .endeo, 10-

.tIIde tan naar Dorban.
HUl,DEBEWrJ8 AA.N DE HEER

TATHAM, EX-L.W.V.

DE ARBEIDSKWBSTIE EN GENRL
BOTHA 'S OVEREENKOMST MET
DE KAGNATIU.

Maritsburg, 29 April.-Aan de beer
F. STatIwD, ex·L.W.V., ui Woenedag

&1)0 vroegere kieza .. eet! adrea en eeD
.,oorwerp ungeboden worden, al•

erkenOlog voor ae ,bensien door hem be---Jonauneebnrg, 29 ApriJ.-De "r-der"
beeft eeD oDder_k IDg8lteld naar de In·
bood VUl Zaterdag '. kabelgram, dat genr!.
Botba tot een o..ereenkomet gekomen zou
m)n fnet de magnaten en d.t de Nlgenng
niet tU_D beide 1100 komen teD opziebte
... n de indu.tne terwijl de mago.teo het
aiagea ....n oou Tran.vaal". leDlDg 10uden
nrsekeren De roededehag werpt geeD
relIektie op de oplnlt'. no de Traonaalae
J"eg"f1nj{ ten opZichte vwn de ChIne ....
kweetle en geeu IDforroatJe I. ontvangen
omtrent georl Botha '. overeenkomot met
de magnAten. De "Leader" 18 verzekerd,
dat de r.gerlDg nIet sal toeotemmen In een
vemleuwlDg van d~ konirakten voor de
Cb,ne". koeli"" door zij overtwgd II d.t
er eeD ovenloed ..au lt.iI;}r arbeIde ..
be.c1ukbaar I. en de repatnabe ..an de
CllIUMen de IDdu8trie DIet In verwarring
uI bl'8DKen. Er wordt aangeno!oen dat
de rejplTlng bllna onmlddelltk de algehele
kontrole eo het toeZICht over de ...,nlOi
van naturellen arbeiders op mob zal
.emeo.

DE ONTEVREDEN !!PooRWEO
EMPLOYEES.

..... u ... bevlDdLng In dIe ver-
tlCllI~eo'le proVlnc"'l?

F De pro.,ncie BuenOll Au'u
Ik zag in m !JD le..en geen
dan dur, terwl)1 het land iD

I)poticht.,n on wedll ..ereo met het beGe
..an De groDd I. echter daar

duor Er 18 geen denken ,an om
..~een bedrag van £W elgeDaar te ItOIl-
Deo [worden ook maar van oon morgen
~or¥l. Met andere woorden, ""nder veel
gelcfbellodt nIemand eraan te denkeo ~lch
in dil, provloCle te vestigen. Mon klUl er
al. ~",koecht gaan werken en dao op
&i)nll00gwt35 dollano (£3 O. ij.! ) per maand
verdienen. De boeren LO die pro ..locLB,
IOwtl g.,(ClliJlen al. ArgentIJnen, ZIJOo..er
oYe~ 't algemeen 8Obatri)k, meD Vlndt .r
!lel!f millionatn ooder
n, pro1"1nCl8 Mendozo bestaat ook ge-

deeltelik .,t prachtÏjre gronden, ecbter
lUIeA men daar nrwh,llwde strekeD ... t
oodi:inkbur (bitter) water De ronden,
waai-op het water goed i., E1Jn aUe
r.... ID pnnt.! handen. In due provInCle
.....rien lU1J door de provmclale regenng
50,<1)0 morgen grond aangeboden, dur
ml) ",bter bl) uanwkeong onderzoek hleek,
dat lhet wator daarop bitter, en due 00-
bru~b&ar wu, ging Ik op bet aanbod Olet
ID. ~

II de provincie R,o N6jCrozIJn de plaat-
.. n ~ lang. de "vIer van die naam oiet
alectlt. hot water 18 er goed. Echter &1)0
ooklidle plaatlll!n reed8 In handen van pn-
l'ati~ eigenaan De da&t nog bel!clukbare
gro den hggen ver vaD het water ..enn)'
der • ze liggen hoog en droog, met Uitent
W .. i1lg graa, M.eo noemt dese gronden
"~pa .. " Dnar vernam lk, dat, boe CUI-

deli)tei- met. gm", hoe ,Iechter d. grond
wet, en besloot ik derhalve, om) IDplaate
va.uuidelik, m_ weatebk te gaan1f kwam ik In het groDdgebied Nue-
'InSI. lo dlt gebied vlDdt IDen op de lijD
0"; Chih goede ~oDden VOOI' dese
gr~den beeft de heer Bresler LDtertild een
kc je van de regenng gekregen, echter
i lI:oo-'e nrvallen en heeft de heer
G Je4bert (yan Ladybraod) teaameo

I) an., JlIl@1Dgeu In 't _k getKeld,
o~ dese koo_e vemu!Dwd te kriJgea,
doih tevergeeu !'la eeD tlJde.... loop van
, !Dundee werd het ..ersoek daartoe be.i4i geWeigerd en vertrok de h__ Joabert
oa.tr Claubut.

\T. Z'}D de familtee dle d,_tljda met de
~ Brealer emigreerden, dan nn Olet lDeer
op Ïdie grooden ?

De heer F J a, de heer Bn.sler beeft
w~ te bewerken, dat de konee_ over-
,alJlukt la lI'eworden op eeo Franee maat--
ICllappl) IDUhlb, zodat dIe fatJlillllll op die
I'9Dden kunlUln bllJ ..eo wonen

V. Hoe II de finanCIële u-tand deAr
~11")pe Ia... r F Penooolik beb III ... DIet
beiocbt. Ik heb echter ...." cekere heer
S. JChnkert, die daar gedarende. lUt-
~ bewoont welke buiteD de lt:oD~e
~ bet ..olpnde vemomen Dat de meD-
ee6 finaocleel m .ecbte omlt.aDdtgheden
..erkeren ; eomllllgen hanner werkeo als
~koecbt bi) Iodianen (Il~rliu.geo) De
beloften uo ben gedaan biJ hnn ImlDl·
~tle Ill)" hoegenumd nIet nagekoDlen
'" le het u bekeod, dat er tans een'

le~ 1"8n de N G kerk LO Argentimê
wlrkcaam iA?pe beer F Ja, Ik beb d. Jacobe ver·
eC~IIleude malelI In BUeD08Alrea geepro
ke;. HIT was ..oornemeos, om va.daar
n.,. Cllnbnt te gun, docb toen Ik hem
eell eo ander mededeelde ..an de treonge
totetaod, .. aann de men""n III Nueqnt!O
.-etkeerden, besloot Z Eerw eerst daarheen
teVekken.

W. Weet Q lets van de ondennj'toe-
_ioden In hel land J

i[)e heer P'. Het ondeTWIJ8 wordt Uit-
A1tiitend m de 8paanll8 ta..! I;egeven Ik
w+et, dat ds Jacobe la Bllenos AIre8
rnp",te hee:ft gedaau, om van de 1D11ll.ter

~1lI)J onderwl)s zekere reouten te verkrl)gen
vOor de BoUand.... taal tn een echool der
i~nkoloDle te Chobut.. D. munster
b_ft echter een ven{)8k daaromtrent be·
elliot geweigerd.
{II Uw ondervmdmg lO du. over 't

gibeeI md.Dlg gewe~"t, dat Il Dlemand zult
..&nraden, doch eerder afraden, om naar
Afa-eotlDlë te emigreren?
iDe heel' F. Beeh.t zalllr het leder af-

nfdeo, het:m) bl) boer of ambachteman lA.

M'lJn raad ,. "Bll)f weg ... n Argenunlë"

Marit:r;burg, 19 ApnL-Heden
hijliden de opoorweg employ ..ee een mOD-
Iter verll:aderlng elJ n&mell een retOlatie
aan wa.vbi) .,erl.:laard werd, dat de cuku
la.ire van bat .poonreg departement wUtln
keonj.geviug werd gedaaa ~an een rednk-
tie 10 het tarief voor overtIJd, een "er·
krachtlog ... u eetl erkend begtneel wu en
dat deu .tap gevaarhk .... ~oor de hoofd
helllr.gen der ..taploy_ en du, onaanneem·
baar. DegeDUl, di .. aaowecig ",area Yer-
booden ClCb om bet beiltaur no d. M-
80Ciatie der opo<>rwegemploy_ te eteoneD
biJ enIg optn.deo dat bel ekeod le om de
regenng te o..ertmgen de C1rlrulaue In te
trekken.

De hereD NeIlOn Palmer In 0 Maara,
L.W V'" .praken de manDeO toe, de
Ia"tate ned aan om d.. toeiIt.and te aan·
vaarden en DIet te dromen ..aD een werk
ataluog.WIJ LEN DE HEER P. C FAI CONER.

Pl'8tona, 29 April -De beer P C. }I'al
coner, de welbekende korreepondent der
"Cape Tlmee" gedurende de kris", welke
de oorlog voorafglIlg o..erleed h~den
morgeo aan barlverlll~mlDg. De heer
]ó'alconer w.. na de oorlog door de re·
cenllg benoemd lot goe"eroement. druk
ker, welke betrekklDg bl) waarDam totdat
de tegeDwoordige regering aUl 't bewind
kW&DIen hem ontsloeg HIJ bad Illch "')n
OIItliag _ aangetrokken.

GENRL. BOTHA EN DE AZIATEN
ORDO.!II1NANTIE.

DF.) FEDERATIE DROOM.

MOOIE EEn'MAAL 'roJ!l!PRAKEN
_".N" VE EN101 EN BEJ(J\'lBBE-
J..Il'lG ]<}N MJBLIIlIDING AAN D.
\o'ÏDERFl KANT

.JolwaDDelllburg,29 April.-De "Star",
kommentaar leverende op d.. "-Sa.ten
OI'dIonl1Jl.1ltie, zegt, dat iedere .. all ono
"" ......ut met grote angst voor de ordon·
n""tI8. en ~ er aan toe, dat er
Dl8t het mUlste oognp ID deze plaa.te IS
omtrent dl:! dode ml1M van opposttle,
_Ike ID Engelcmd tegen de ordonnan-
tie bestaat Do "Star" geeft &all de
hJLnd, <l.. t de b1l1rgeme88ters van de st<>-
deo In de Tr.ansvo.al pubheke vergadf'r
TIDgJ'n blJfl'ln zullen roepen ten 6lIIde
gonrl Botha te steunen, daar deze al-
leen de strIjd 11> Londen heeft te vooren
Het r.;a) te laat ''']Il om te protesteren
al. het veW over h<lt ...etsontwerp I~
IIJ~roken

Durban) 29 .~pnl-Do heer Watt,
e:.\-mlntster 'Van jllBtltJe, beeft te New-
castle 'n toespraak gehouden, waarlD hIJ
zelde, dat er een "em",dering Jnnun ~r
de gee6t van hun droom vall federatt.e.
GonernaJ Botha bad gesproken nn
tro.psgeWlJze federatie eo een andere
Tr&II"vaa!"" mFUlSt.er had gezegd, dAt
bet doel behoorde te lIJ)n doe verenJoglDg
van de Trn.nsvaal 011 de 0 RK, eD
dat m.." ook DIet vergeten moest, dat
DeIAgoobaai hun nat10nale haven 'IVllA.

HIJ was er zell:er van, da.t bet dool der
hmnenLlDdse 'lAten WlIS 01lJ N .. tal te
dwingen tot een federatie OYer to s-o
<lIP term ..n, .. el ... onaanneembaar '!'OOr
de lcu.tIrokmie _ren H~ leek 8OD18

",,,I of de mentl6n t_ opllllOS omtrent
de kwestIe hadden Eetmaal toespraken
",erd<m gehoudeo WllMbl] hun planDen
om ..!le rllo8Sellgevoel ~ doen Ventwi}-
nen en beide r08seu tot één groat VOItt
somen te smelten, pr.achtlg werden ge-
""betst, doch de votg<md6 dag, wanneer
men met de vertegenwoordigen v.an een
andere kolome i10 •.au belJprak, k'II'aJII
de Jnre"tle ....n ;£ li. d. op de proppen
en tJl8cl,tte men elkaar te beknihhelen
en te mlsl61den HIJ wss er echter over·
tutgd vali, dat fooerat1e met to ver ol
...as, md:ien men de "-tie m het rech·
te lIcht bemg, en binnen twee bl drie
)'U'r behoorde !tet oon ..oldongen fOlt te
IiIJD

JlEKEND PROKUREUR SCHIET
ZICHZELF.

Potchefstroom. 29 Apnl-Een "p-
scllUdding werd b,or beden morgen ver
oorcaalrt door bet bencht, dut de hool'
Oon:radi", een welhekruld proIrurenT en
bd .....n d.. stadsraad, ...chr.elf doodge-
""hoten b.'ld. Hl) _. de VOTIge
arresteenl op een bevelsch.nft vaD
!lr>r"'. ,bJ. ru tgerelkt werd op een be-
!lChuldigang V"n diefstal. Bo11l:tooht was
ecbter toegestaan v..n ~ Heden m()1'-

gen •.oui! hIJ ~jn klerk naar het bof om
te Informeren wallne'" biJ voor _t
k0lll8n, op .elke ....aag de pnhlIeke
....qnkla.eer an,w<>Ofdde "dadelik" Het
bof wsohtte tot nn verlDQp v's n en.ge
n .. Dllwn de bode wTUgkw1lJll, medoc!&-
lende, dat de beer Oonr&die ",cb~.elf ge-
schoten had Het ""hot w1l.8 nlet gued
Il.{gevnnrd en de kogel, ,hé haYl'n bet
Imkeroog mdrong, mIste de bersenen
en kwam terf'Cbt In de achteTkant van
hpt hoofd De trul n " nog levena..

DE "LORDELGIN" GESTRAND

LoureD9o Mar'lues, 29 Apnl-De "Lord
Elgin," een .talen hark, II op drie dagelI
afltand van Durban bl} Ao",l punt, 1.
ml]len ten ruiden van de Inyllclt: "UUT-
toreo, gestrand. Het IIchip .. 118 geladen
met een algemene ladlOg be.temd vOO!'
Allen Wack en Co, en kwam VIUI Liger-
pool.

De "DooJuce C... tle," welke gl.teren
binuenkwam, rapportserrle, dat het whip
In oon gev .... hke potIltJe verkeerde De
ha \'til eleepboot r. daarop OItll'egaan om
Dob van do feiten te v_keren De
ksp,tein eo de eeTl!te stuurmao ZI)n nog
aan boord en bet geruoht gaat, dat d~ be-
mannlOg gISteren landde, doch terugkeerde
en beZIg io de l.dlDg aan te breken De
bavensleepboot DIet de conllUlalre ambte
n.... en Lloyds inspekteur aan boord, .._,en n.... bet wrak vertrokkeD De
sleepboot der gea.dresserden ~..I ook gaan,
doch er bestaat weiDlg hoop om loet echip
te reddeD

KONGRF;8 V A..S DE TRANSV AA lEE
ootm EN ASSO<JIA TD!I

Johallne><hUl'g, 2!1 Apnl -Het J8Mhk~
)ronw- va.n de TTnnsvaa.Is Boeren As-
~atl" werd bedeu márgen te Kru-
~ersdOTp geopend De pl'a."dent .. ees
bet "nks"" van .te onlangs geoonden
tRntooart.el11ng ln l.onden en wOidde
UIt OVe1' de mogellk:e I!;.evolj;en voor
7.11ld-Afnb Er was ee" be"'JS gelevePtl
V= de P1Jkoom d<>rTrAn ... oa.1aan vroch
ten. en biJ vertrml"'oo, dat de ~
""hlkb&re hoeveelheId a.rheulslcr8chten
rodnnlp; geregelt! '.011 .. oN1en, d.a.t een
bil hk o.andoel gere..erveerd PAlO' "o'rden
Toor de ~II.

De Johanneaburgae
aandelen-markt

JobanneebUTg.29 Apal, (K).-De markt
opende zwak De volgende aandelen
.. erden ..erh ..ndeldORANJERIVIER

KOLONIE. £ .. d
tAGENT "ONS LAND."-KenIl18 wordt

gtgeven, dat de heer FEW Groch, te
B\lrgentdorp, al8 agent voor ' Ons Laud,"
'tOne Weekblad ' en "De G~ Hoop ..
III aangeeteld

A.RME UI't:'VlNDERS EN EEN LrEP'-
OADIGE RTAALKuNISG -Te PIU..
bOrg 110 schrIjft de "N R CL' .. dB.. r
,.gen zekere heer John BnlllID overl'lden,
dj~, tezamen me\ de FraDsman Anton VID·
nac, laren geleden een belangrlJke verbete
rlog ontdekt 6n gupatent.eerd beeil 10 de
"a18werktUlgen, ID gebrmt bIJ de .taa1
~"te"Jen Het >'Ch,]nt, de "Caro~e
$eel Company zlcb van de lIltVlodIng
lleeft m_tor (lemsakt_ haar altano b~t
uItgebaat Bnsbn bagoo tuea te proced&-
';0 maar de IlChatrlJke Cameh"e had een
I&ngere bell", de arme ult\'1nder w ....
'I»oe,hg door gehrek aan gelJ genooduakt,
liet procederen te liIak:eu VlDnac otJor(
~an verdnet, en Bmlln werd blJDd Het
.... de.e laahlte nooll gelukt, CaroegJe
'!!Ilf te "prekeIl te kM)g"D, altijd W8I hl)
bhJven ..olbouden, dat, indien 1\1) er .. aar
ii. mocht e1arn, de staalkoDlng rO per800n
III ontmoeten eo ham ZIJDgfle ..en voor te
~gen, all~ in orde wu komen ZO ver·
JtrekOP voor BnAlIDde JareD van ellendige
ármoede en leed de 8tumpo.d op E1Jn oude
~ gebrek, toulat biJ Dil eDkele dagen ge-
ljtdeo een brief ootVlng, wa.artn hem,
~en. Carn.E!(!'te,de ~glng werd 11'8-
4a&D, dat de zaak op behoorlik .. mADl8l'
ton worden gellChrkL DtlLlItljdllJg greep
Srll.hn sÓ ....n, dat bl) kort durll& aan een
bartaa.odNnlOg stlOrf. Caroe~ i~ pe
plAn, WUIDenaalD over de g.oee w"reJd
~k8Dd I., ...>egeDll . de liefdadigheid,
lie hij nttoofent
1

VerkoplU~en- o 13MaiD Reefs 6
Ebenezer8 0 :l !i
Lace8 .•. o 16 0
Pretona District. 0 6 o.
Simmer East o 13 6
Vool'llpoede I 16 0

Kopers - o 12 0AfrIcan FanIUl
Angelo Deep" OH 6
BUIlhvoldit 0 2 2
JUplten! o 15 0
Central. I 7 0
~denborg!l 0 8 0

"ID fon teln, 1 18 0
Rl(~tfontelll 2 2 \)

O... n~e 0 4 9
R&nd Collenee I 2 •Randfontelns .•• 1 12 6
Robertll VIcto ... 8 17 6
!:lalh"" 0 " 0
Tran8vul Lands 2 " 0
Turf MiDfl& 0 8 9
WIt Deept 3 6 0
Pnlhr.ge .. 0 f) 6

VEROORDEELD OP 20 PUNTEN VAN
AANKLACHT

Bloem{oDtelll, 27 April.-Cornefiue
Radl'meyer lItond Zaterdag voor Ia~t
mu:itrtraatahof tgrecnt wegeoA tWiDtig
dIefstallen door ,roddel nn bedrag ge-
pleelfd De uak "'lUI door het hOOll:-
gel'llChtehof verdaagd. De beIl!lbuldlgde
", .. t van aekere pereooen bedrageIl "an £1
eo na lO t!hllhnl!. le verknJgeo ..oor bet
kopen van erven op de Gre.trr Cbate-rorth
&atate, Itaap"u./I, .. elke in ... rkehkbeid
behoorden tot de Afnc&D Eata~ Co. De
beeohold'gde werd op elke aanklacht Yer-
oorJeeld tot a dalJeD g'e1"&UgI!nl.. trar of
ID 't geheel t.>t onge ..eer 9i maande.

SIR .JOHN FRASER RN DE GRIEVEN
DER SPOORWEG ME.'lSEN.

BloemtootelD, 27 Apnl -Een de,utabe
beetaande alt I1r Jobn F...- en anderen
had beden mlddlllf eea ond .. holld met de
Lt _~ ..emeur 18 verband met de be
&UlOIgJDgenIDgevoerd In de Ipoorweg
werkplaateeD te BloemfOlltein. Er werd
..... kJaard, d.t de hoofd ingeoieur MaaDdag
een besoek aan Bloernfootem "al breageo
om de kwet!tie der grteven te behandelen.
De dep.talie liet de zaak verder aan hem
OYerop ..oor ...aarde dat SI) bIJ het .... rhoor
tegenwoordIg zon "')0

WATER IN DE KARátOO--Men
oorlCht on. (de "V W NICnwsbode""
dAt de heer P. 0 Murray zeer gt'lnk-
kig IS ge1VOOIItIII hM; boren llAIll' _ter
op de pl&at! HÁIIlsteTdn.m", e1gelllULP doe
heer J. PIlugo N'ab11 de oprt;al wwd
""" gat geboord VllD 82 voot, en eeD
bij na. onlll tpu ttellk e stroom water ....
het r~alOOat De proefpomp toonde
I~,ooo gallon por z4 Ilur, en nog ~
er maaT W8lDlg .-enn.uQ"mng III de toe-
v~ te belnerken Een tweede gat ~an
91 voet dropte gaf 4-0,000 ga:Ilon rn 1!4.
uren Met. betreltlunl;l tot bcwen.taao:de
'" het me lde.nsWll..ro tg, dat deU! pla.at6
bekend .t.ond al. een plaats, WaM 00-
dPJgTonds water blJ'll<'\ onver\rijgoo.r
"' .......De uJd ""il OOt bo",n der gaten
IW'steed bed'reeg sl('Cht~ 15 werkdagu

DI' ORANGIA UNIE'

STICHTING VAN TAKKEN

SpnngfontelD, 27 April -De "VOle'
bleld hl.r heden een vergadenng met hilt
doel een tak te 8twbteD Onlt,,"eer 70
per~en waren aao'Wulg en luulterden-
met aandacht Daar hetgeen dr. RamA
bottem te ;:eggen bad_ Aan het eInd



L 144/1906.

•• att 1"1 Ilf ru
.. erull Ill'er
1111.'1.

Tussen
ISARl!!LLA FllBOEKIKA DU Ton,

geboren DB VILLIERS,

Eillerel,
ell

P"lJTRUS JOHA.lIIBS JACOBUS
FIUNCOIS DU TOIT,

Verweerder.

ZIJ nET ItElflJELIIt,

Dat bovengenoemde Verwl.'erdel
ged~aard werd om bovengenoem-
de Eiseres in een geding voor re-
stitutie van huweliksrechten te
beantwoorden, in ~ebreke blijven
waarvan, om ontbIDding van het
huwelik tussen hen bestaande.
EN ZIJ liET VERDER IiEII'NilLIIt,

Dat op de 15de Maart lOOi, en
de 13de dag van April 1907, vóór
het gezegde Hof, de gezegde
eiseres, baar advokaat, pro.kureur
en getuigen verscbenen. en de ge-
zegde ...erweerder, alhoewel beboor-
lik gedagvaard en ~ewaarschuwd,
komt niet, maar blijft in gebreke;
en daarop, de advokaat voor de
eiserea en de getuigenu voorge-
legd, gehoord hebbende,

Het Hof op de gezegde 13de
dag van April 1907, uitspraak ga!
voor ei~ere8 voor restitutie van
huwelikRrechten en de 'ferweerder
gelast werd tot haar terug te keren
of de eiseres te ontvangen op of
voor de 7de dag van :Mei 1907,
in~breke ~lijven _arvan, redenen,
LDdien emge, 0wege'f~n moeten
worden aan dit Hof op de 15de J.ag
van Mei 1907, waarom de buwelib
banden, nu tU88e1l hem en de eiseres
bestaande, niet sullen vernietigd
worden alli verzocht.

Dit bevel8Chrift persoonlik, in-
dien mogelik, op de verw~erder te
worden gediend, in gebreke blijven
waarva.n, het gepubliseerd zal wor-
den in drie achtereenvolgende uit-
gaven van het nieuwsblad "Ons
Land," van Kaapstad, en een!! in
de Goevernemenu Gazette.

Op Iut 'fan het Hof,

W. MUNGEAM,
Regilltrateur

De beren BOTHA &: TITLEY,
Prokureuren voor Eisereli,

BI06IIlI ontein.

Fraserburg Afdelings Raad.
TENDERS worden gevraagd

voor het repareren en maken vu
hieronder genoemde "egen, die in-
geleverd moeten worden (op be-
hoorlike vonnen, verkriigbaar bij
de Sekretaris), op of vóór 17 Mei
1907, om 4 ure 's namiddags, te.
Kantore van de Afdelings Raad,
Fraserburg, n.l. :-

(1.) N ieawenveldsberg (Suther-
lanJ lijn) over Rhenoster Vlei,
Modderfontein, Kruisrivier, De
Kom tot Brackfonteinkloof (Aar-
kolklrond). Een reparatie.
(I .) Fraserburg over Kli.l'heu-

vels, Steenkamp'! Vlakte, TBee-
kloof tot Beaufort Wesi lijn. EeD
reparatie.

Yerdere informatie verkrijgbaar
bij de Sekretaris en Raadsleden.

D. M. DYASON,
SekretarÏa.

Afdelings Raad Kantoor,
Fraserburg,22 Maart 1907.

KENNISGEVIN G
IK, dl' ondergct.t~kendt:, weDl

hiennede aan het publiek van
Str]dt'ohur~ kennis tt- geven. dat
ik [Dijn he~ighejd te Strydenbu.rg
...~rkocht heb aan dl' h('<'r Martinu.>
Hendri k SI(']n, (:'n dat nil., reke-
uingpn, Rllil mij versdillidigd, hij
d., Iwer Prokureur J. ~. N.
:'vIeiring' mo"t..·n verdf,'nd worde.
vóór of op dl' 30ak Junir l1W7.

G, L. STET"TLER.

Str]denhue,!!'.
26 Apetl 1907.

GEVRAAGD.

Norwich Union levensverzekering.
APPLIKA TI ES .. orden gevraagd 1'&n

energieke heren, die de.a.o hr.ng geveil·
t.igde en ...ooruitgaande Verzekering
wonaen te vertegen"oordigen. T. Aloook
Dockrall, Algemene Bestiel'der ~oor
Znid Afrika, Yletchers KAmen, Kaapst ..d

pT' ."

EJojNREIS NAAR DE IULlHAlU
WOJl~~IJN EN OV AK1JOL.UID.

Op do kaart ....811 Zuid-Afrika lIiet
men in hot midden, un de noordl!like
sijde Rn, de Orootriper, ~ ~
i~nd (of Bechllanaland) In hot
oosten en G1'oot Namaltwaland en ))IJ...
lUer.land in het ....e8ten, Ulet g1'Qte
letters rebreven Kálihari, maar ..er-
der ~e&n namen YOU ·plll.tson, dorpen
of rivieren, Nu, d.ie K.a.lihari is een
.oortzetting van het land der 'Boije&-
mannen j een !Vote woestijn, wa.r het
maar weinig rag" II t, 00 dat men geen
st8,lcu of dorpen dnarin ka·n aanleg-
gen. . . .

Al, or enige rt1geuhulN' vaJleu, groe<t
bot grus, doch do brandende hitt, doet
het grM verdurTen. A..I> de oe..en der
rivierbedding e", waarin bet regenwater
zich \·..namejt~ en voor een korte tijd
klopt, en meer uoordelik, op lagere
vlakten groeie" IDi lDOslIJi of doombo-
raen, WlUlr .. ieh dan ook de olifant, het
kameelp ....r d eu >elfs do rheuoster, .. in
de rogentijd ophouden. Manr somtijds
wordt de droogte so z,,·a.ar, dat bet
wild gonood7.Jlakt i_ te vluchten, en 110

gebeurt h .. t dan w\ol , dat, duizenden
VIII.l Kalihari sp"ill!;\bokk"", "en ""zoek
tJre..ngen nau dl' \' rljstal\t en de Kaap-
kolon iv. j<~v(lnwel wordt deze woestijn
uiet slechts door reizigers doortrokken,
muar I><, .. oond door retldzwerveude
Bo.,je'IDllnnen eu Setjo('.ana8, welke
kleine kudd en ~..it. n houden, karossen
boreidcn , vn, wna r z.ij kunn(!n, t.a,bak
plan t eu .

De .... bewoners dr-r woestijn zijn met
allo plaatseu, w uur wut er te virideu IS,

wd bokend, mear houden het m.-tul
vt'l'horgen. 'I";;en betaJjn~ IM..n ..ij
""bwr ook wel de rei&iger too op de
sogeuoemde "lIIJil~l'lekk.eu" bun dOl'llt
te lessen. Dit zUlgen geschiedt door
mid dl> I ..a.u ee n ri..,..

De merl<wuardigste plant. in do Kali-
hari " de "Ke"gue" of wilde water-
meloen, waarvan er twt'e soorte!) ZIJD,""Il bittere en een enet e. Deze ",ueht
i, tegelij.k do Llf" ruis en \Iet beboud
..nn de .'llf en d.. f(t'it, van do leeu ..
"11 de Ol""S. z..,Jtdl'r d..""h-o zoudeu
vel .. ~trt·k"lt del' woest i/'11 voor de r"iai-
gt>J' lI"hool ontoeganke ik zijn. Velo
tL~g.D 1""1( kun 'Wil de h'f'kusson leven
wnd ..r water, indie-n ~ij maar het ...ocht
~..u deze vrucht, !,:p"it'tl'lJ.

WAn:lt l~ DIt WOEST1J:X.
h:ro.chtdoo' .tIpki<"n de ossen voort

"n "f~"uJ.8t aij n dl' meusen : hot is de
vijf de dat< da.t ,.ij ge<>" II "ter hebben,
d~ Jut te .. oudrngeuk, 10ij versmachten
YiOll dorst, de wng kle<-ft, uau het ge·
It ..mel to. Dikwijl, 'I~ft rar-n r ee-ds
gedacht: hier .,1.1 .. at er zijn; doch,
IJd.'I e hoop I IV"" h Ier ook vroeger wel
wut er , vanuaag Lh ef gt~n. Muae elu·
d .. ltk l6 b"t ge('11 ijutjlo hoop ltleer; Wer
i_ wel.('nltk water, d" """"u krijgen de
lucht, zij z\fa.uieu hUil stu.artoa j de
luatst" krucltt"ll wordon ingespannen.
Daar i,., ue finer! (h.uw de o~seo vnn
bet juk I - .. " vall de ateiJe wui nuar
benedt'lJ stort. zich al wat. m.aar benen
ht"Oft. lni.Hl.'Wfl, iJe.f',teJl, paarden, ezeL"i,
hunuon, ·h,·cll otJsl" lie waterpoeL
Ee" lIurtLg ~0zich L, Hier strmk"l\.
lt·wand in zijn overgrute hau~t en komt,
ill pLaauJ "all Jll('t de bellen, met sJln
hooiu "aur ben,.oen, ..n nog h<,eft hij
ge"" tijd gehad om ..kJh 0l' te richt"lI,
uf d1l3r komt ook ('61l scha"p of bok
up "iJn lichaam tp 1",,<1. Hi~r krniIJ.L
it4malld tu-\sou Jo D<'1H,.l:ndt'r ossen door
Oln bij het water te k(Jmen; daar roept,
lt-mand, daL !Jij in h{'t slijk V3.&t 7ilt;
hi ..r c..,n "uut'r, dat ....n "aard..., hem
ven.rl\pt. .t\ i"m ..nd, ecbter, bekommert
.,jch om d" 1>I,der. U-OeoTt'E'nh""ft g&-
DOt:~ 1Ilt--..t 7.ic:hze_lvt'lI te doen; iE'derwn
tracht ,J..·chts .,iin deel v"n hot Illlilt-
beLre nat te krij:gl,r\. ~~iudelik is de
dorst gl_·lp!'\t, m(lon1'l(."u eu dierf\o Vt~rla-
u-u het water, d~ eeu ua de an<lcr.
WIO.'r 00[\ gMlicht om te lachen. Vlln
bovE"n t ot heneden nRt, 'Van boven tot
bem,dpn vul moddor.

:\ u wordt kattie gemn8kt, nu lI"Qrdt
t1~ PiJP ul'g",u,~en, nu ,itteu de men-
sen arrer ~I" voorbijg<'ga Ile bef.w.IU"<'n
ti., prat ....u, t'lll wi~ nog ,~D wPlnig denkt,
di" d"nkt d~ H.....r, di,· .. ater geeft iu
d~ woo-.:.tija (~Il .~t.romen in df" ..,ildar-
nl.l.;.

Tot t.O V{·r. Wij ""U"n II lawr .. eer
schriJV ..n Vllil Groot :\llm.•.k .. al ..nd_

De rt,ispanij b",toud uit ; majoor
~. D. D...I,'ril'k" m.ar· or P. S. La.ng-
raaft. luitenant Pa" OrutbAcht, r·
gpant·majoor D. C. Wur.t. wachtm 6·

tpr J. 1:1. St<Jinl:lfl n, boofdkolldllkteur,
J. H. H. TruLor, Iwndn1ct.<our~. P. r.tin-
nie pn n~ 'lf) andere als lijhral)bt.t>1'S
eu b.~ienu"n.

Ovamboland.
Oe lhallJuO ,-urm,'u('<>u gruut (·n uit".,..

lHultJ \'olk, LUlt nic k.J('IIlt"re-~tumHlt'u
UI, Zit IJ. :.IUit, UJt! l.1.UU- t:."U lH.wnlwaart..,
,'aIt 'H' grott' IïY!t'" CUIj!tt.·l1l· WOllt.'n, 011

Uilt. 6ll'lJ \tr'';'WI..,.;lUJUIJkook \'l'rre vost-
waart.:i ult ....tr\.,iil, ,~allt uuller ljU pnJs-
lJ~g.t'ri1 \Tf·lIU~ (1uOi .t.ugel.se oodo~scl!\r
P~II vp Lie OOSt.kUbl va.u .\lrika Itt_-vriju
~l ttrO,,'Jl, Ot'\'UIlUt'I1 ~ich ook. Ovumbo .
{"IJ ZIJU 11ll.'t zo zwurt ab Ue elgcUu..ke
n't'ger~) muul' dunKewbrulll, g61jJII. Ua-
IIUl..rl1,"', aa u w('J.kt" zij, ook 'rHH t.aai I:)()-

trt1tt, n;\r1VUllt ZIJU. UY11UlOOia.ud is
vrudllhaklr ("11 grut.t'nd(·(.'6 ClJk aun
buul,·n. \ ~Ie !!e"'est~u hebl>en het
rOOrKOiUOU nlll e-t'u kUIL'itllJJttig u.all-

g"I~gllo lu.thul l'n uader bIJ de (.;ueuene
WOTUl'U ur zelf:i w0uaeu ,,~vunden. lit)-
h.al,·., palme", gro<,ieu er ."I'scheideoo
tiOQrtlw Yr\t(.'hLbOnl~n, daarouder de
n,",a<:htilile Baobabboom (.rewor t ...rtari
of knmetart), wd~ •• t.;,wl ecu OOll""n,
valt bij de 70 ..""t heeft, Ikn ...jl ZIJlI

loofkroon een lummerrijk verwulfsel
ter wijdte ..~n I:JV tot 1,,0 voet vormt,
.. elke ond0r'Le rond bilIl& de narde
raakt. Ook <,<,u soon t;ruf k ..-t""n
grOOI~ ...... i1d. Bet Iili.uuoat schiiut
voor Europea ueu uiet heel gezond te
.ujn, WaJJ t h.et· regeDt eT veel ell in
,lUI!;." landstreken val> Afrika beem
gewoonlik de kOO't't1!, ...ooral in vlakke
lande", zoals Ovamboland. De Ovam-
bo boudI''' zich n..",r met de landbou .. ,
dail m..t de v<'et<...lt bezig. Zover als
zij tot hiertoo -bekl'ud •.iJu geworden,
\\'oneO zij niet. in stede1l crf dorpen,
IUlliH IL"(ler hUL'ge'"ll w'{)ont op zijn lun_
u.eriJ"u. lIull Jlui7.0U wor'hm echter
a"e gebruikt urn daarin Le SIB!",Il. Zij
zijn rond, omtr~rlt acht vO€'t in mjd·
delilJIl PU \fIn pa.wn umtrent vijf voet
boog gebouwd; h.·t dak hooft de vorm
"au ''<'11 -'taleise llood (t<>eduug). De
CUell~lle mf'l ba,u tnkkon le ..ert do
Ova.mbo eell o".... loed Vl<fl goede vis-
... n. Mt'\. naburige st.anune" handelen
.ij 1n koper, ijz..r en zout. Het laat-
• t., hlllpn zij uit f',ruw, zuidwaarts ge-
l(\gOll 3011tpan n(~·n, kopt'rE'rts gra. ven zij
in bNgen, di., ook ",idwa&rts gelegen
ziJD, "11 drajo(t'lI h"t, d ..ar zij geell In..st-
of 'rekbe<-sten b"bben, op de schouder
nuar hUIS. waar ht't uit~~smojt,("n e.n
tu·t nU~1,;.~n. f'nz.., verwerkt. wordt. Over
bet algp!n('{'11 ~llijllen ~,ij('o{"l} "lug en
nac!t'nk",nd \'olk tt) zijn. muar bUil
z,eJ,.liku to<",to.nd i...7..... r laag. Eerst
ill de jongste tijd "ijn aij met de
Rhijn.,,, ",,,d,,,ling van Damnraland in
IUlllrakiJt!l: .,;ekom.'n; tlit b"eft aanlei-
ding gpge"f'rt dat de perst., boden d"",
l';vl\ngeljp; ,ich onder ht'n f';.. n,stigd
bebo..n.

J. H.B. TRTITER.
Okomt>amlwi.

D. Z. W. Afri a,
15 A PT;I 19')7.

(Ill 0117'" ""Igortd .. uitgav" plpa"en
.ij h"t .... rd ... j1;"d... lto van '. beren
Tru t ....,.. .'l(-h rijTt'.n, bllud.,Jend ov"r Do·
mar:dand.· --RN!. 'On. [~'.n<I.")

Voor H~t nit de Longpijp
Wooda' Grote

Paperm:-. ~i.uw.

WJl~.
Na in k1'uinerhoor 'te ,.jju onder·

vraagd, verk.laarde d., boer Kltson, pri.
\"Uat ..-kretaris "an ronr -, bij bt't 011'
&rhoud "A.til te ZijD tegl!IlYOor-
dig Hi benw;t4de hei poe.tui-
. .,.er... et hOtel was so fllecbt

dat het o,:,m~ik ~ 0lIle:m )lQtêlbez~beul j:!e . .tInen.
A. ,0 Brien, ardllltoikt. .. na
·het olltalag ....u.Parker en rorttYtb ~
nOOIIldte sijn ~1FOnJen en bMdIreef ete
"""",hWiende gebreken va'D bet gebou ...

Het. getuige.nYC'l'boor "lW! hOJ niet aI-
gelopen toeD het lwf verdAagde.

Ve~' .....~ng ,in de OecleDk-
•• OIAlJW'iUi•• , (I )(Mrt 1907. '
Te_ ..oordi.g: de:beeP DirkJ. A.

Initoljllluln en ~YflD lOO1.-De be- Zijl, L'~'Y'I (ri~~·,) fD de· .toet,
door het. fi_il!iel ko- ReY. GnffithA, en de h_ L. G. B.

ODIIrMt.eld ",erd ter tafel gelegd PQeock, D. G. Hug.>, okif BergIlo... 1'. I. J. V_'o I

~ool Brief 6 Rn. Grilfitb. opende clip ~k
de heer p' S Theron. de 1"00",. de. v~n'g me~ Ilebclf•

__ """"_ ,. B4iren.l.angnllei -AS I(\boól.-Brief ft
: . i18 per jam: _ "- Peb. I~. Ta.n del). ."paode .Maria ~

en .koetiIVoot de ondterwi~ btpn •. 'brief 9 Pab. 1907 'ftil Da. de
lIICMlt wordeD,'en .w bet kom!. Waal c~ briel nn _jo R. 81'abbert ...er·

. ca aebool@ll'lden _t iDTOrdet'eii en den voorg~zen .. Beslot.eo da, -brieftD
qYethaadt~n UIl de A4lknltari8, teza.men ~en WOrdea"D Jllej. 8labbMt e8 CC

ach Ds. die Waal."et een ·tij4i ..~n tBatellige gelden. School WAS op de lU. Jd. pop!Jl(l
rol!Et'n. 1"I!IQ;1l}atle. m~t 22 :kinderen. r

Klei~ndlei Al'Dl(H!Cbool.-De heer de 1Andberj[ A3 acbonl.-Brief 22 l'e".
t-u..IftpporteM'de, dat ·hij orernomen looi nn dep., brief un :DK. de Waal'
had, <¥ de fleer Bofttrtede ,had bedJmkt 31 Peb, 1907 _rdlen, ~egd.
~8 oo.derwi.P&r, en dat de oud ..1'11 Ol>de Be!llpten dat de, rekeni-cn TU 511.
.,Iaat<! 'l&dden bHlotM voor~ geen . J .....,.... T/,obool tA hebben, ,n.. M'heotIIru meide, 5<1. J. 0.. uta en Oo., £1 13&: ou. .
..__ Maak_ Miller betaald ..-den aan DIL
<IRt hij Il,I>.enoW.eilde bekep.dmaking eie Waal, ook werden' de bedripn 81. 6d.
r.t.glln. "tul dienaa~d&. ' lOs. en £1 28. 6d. TOOI' ft.rmeI' 'V,n on-

Dedqllen, dat een brief ~. de Mer (Ie..,,;;--ee Eeterhu1zen en mej, MODI-
lIof8tede get!lChre.-..n IB<lO!t W'OI'dt>n. ook ~I_L d de .
dat de p,ken- u:nalUl.nde d.cze !lCbool ge- ben!: ,,~~~eur , en sek:ret:a.ri& gfI-...- ~ast deze te betalen.
heel int de handoln .....rr de 'I'OOftitter eli Bchool,... .... op de 14de Jlln. 1907 ~-
<le .- de Leeuw ~l'IJ~n trorden. opend met 22 kinde~C'II.
.Compe,;nie!drift armotOChool.-.BrieTl'n Huurlwntrakt. met J. M. Vl.ubscber
4 Fob, 11107en 11 Feb. U/IJl door <lobein' nn 8Choolkamer ~en .e8 per j3ar_d
O. B. ~AM werden yoorge1er.en. __L._ '-~e1 I d ~ 2k ". 1

Be6JOtAm .e18 pet' jUlI' Mn de h_. .,.... ""r - ~ eg en IS"""'" " , .
Mau te betAlen voor I ._ en kOO!tTOOI' L&n~ MI eehobl.-Briel 26 Feb., -.. 1907 ",n bet departement, weigerende
de on~jror!'8', MI Jilt & eehoolgeldeu 0Jll toelagen te 8l'ven op JHwisitie TOOr
aUen '!Jl«evord:E'rd moeten worden vOl- IiObooIbebOeften yoorgoleJl8ll.~V:.rr.1!.r~nde Mnstellin" Tiln L!lipoldtvin ...A3 liClhooa.-Brief 1. Peb.

" 1001 Tan het dep" 8utoriserende ""lariII
mej. o,otbllri.,. 0I.r8U>nJl nn te Palei .. t_Iage ....an £40, en <meldende dat geen
}reuTel goo<l ~ keuren. h . L... dAllen~le .rmeeehOOl.-Beslot..n drlt de ..er ogmg gegeven ... n wor en, 'Foorgt'-

let.on en ~otuleerd.
school te Anendnlle ... njIPnomen .. onJrt FrederÏCbd.1 A3 ~l. Brief .ZJ
als eren:llnne!lChoo1, en (lat de aAIl6te1.~ Feb. 1907 Y'IU1 de .heel' W. P •. Burger
VIlli ml'l, H"ter Mar" i8; fifl -...,n __ ris roorgeletilen, dJl,t me'j, ~e Rou.x de SebOOI
nil £711en bnur van choolkamcr ~n .. I aannemen rAll bet begm ......n ApriI-
£3 PEIl' jaar, ~ekeQrd .. ordie.. Junie kwartaal ala een pr. ~oo1.

De !!I!okrefluóismoet de nodige ....()f'1Ucn Sohoolgelden.-Besloten bet. AChool-
aeond~ 8fá bet ~t. ~Iden tarief te AIDenderen, radst voor
&nW'n&I pr. boerettcbool.-OnYOf- kiruJeren rn de "f!tCbOOl ~ 'II:1M8eD"

tooide:riilrm Yan applikatie TOOrll'elegd. de 80lIl Tall £1 10... betaald .. ordt per
fte8lot'ln de u.n&telUnll nn mej. Johan- kwartAal iu alle Ml IIOhoIen.
na J. "'an BehOOI' IIIIn te D4!I1lmI !lip pen Olan .. ilUam A2 school ondenrljsera
.alarill Tilll .14.8 p"'" 111&1'· k .. eltelingtm.-Brief 18 teb- 1907 YlUl

V,,~ring vel"daagd tot lJ uur ruo- dep. atlnS".nde mej. Nieo~ ....óórp
middaill- . lezen. ook brief 15 Pob. 1907 &&1Iga&n.

do> mej. M. VOI'!'Iter. De Yonnen moetea
worden i~d en gete\.e.nd. .
Sobool~n,-Ujmn ~rII.

96 Kinderen in 8ClwoI',_n '73 .0110
prijzen betalen, 3 halye prijs ToIgen8 ftr

gul ..tie,en 20, vrij. i
Gema:lrhui%en.-Het. kDmiilee i aange-

llteld 0lIl te ";en naar de j1;l!malthu~
heeft <len tender ft'lI A. 8clIiMág. aange-

TOOI' .eU 2s. 6d.; het .erk dade-
ok te W'OI'<lcn begonnen. ~eurd.

A'Kebrande ~bou .. en.-Een ~it.ee
belJtaande uit de beren V~, Bergh en
H\1gQ ""-""lf u.ngeolfteld 001 de (Jt1de af-
~brande ~botl.en te in~pekterell, ...
indien nodig de mun.ieipaliteit J.e ~r>
stapper> te doen 0lIl. he$ geyaar .. eg te
mimen.

Augsblll'Jl: !lCboolgeoou ... -De berren
Bergh en Villser legden hQIl mPPOrl op
de Wel, W'IIarm .gerekommandeeTd iFordt
dat tl'llder van A.8cb:i1lig voo~ ClI 2...t.d.
AlIngenomen moet W'Ord<>ll, om de gehou-
"elt, stoe:p en rinpuur t.l rOJl"rrt'ell.

SatloteD bet rapport ... n te nemen,
en da.t de re'komJD.ll·ndatie ten ult1'oe
{IIlbracb; .. orde.

De beel' ....n Zijl (roorzitter) .. enAt
in de notulen te doen plaatsen. dat bij
tegetl bet ...ppon. ......., en daar hij ke,,-
nis heeft .... n het.~e1e gtebóu .. , .. ~ar-
borjr:t. hij, d • .t ..J.1e nodige
dA_n ~an kun'Ue.n worden 1'001' oen
bedrng tlO niet te boven pande; bij
"eIIt vOJ'(fe:r, dJI.t het nit .. end~ n.n bet
jlebou.. tOtAAl ..-.inkt P.BJ
door ijE_n ba.nden daarom
"",n; ook dat el' jl,'I!!en tM<MD.W'II"'Il"
VIla:r is, dot de noorder ret ml
1JUIaJ' indien het in de toolromst
~VOIlden ...ordt, do.lJl kan b.... bt' ....n2e-
deelte VAD de !level afgoorok.en _den
en MorOOu .. d .. o.rd<ln voor eAU bedrag,
.£30 niet te· boren ~de,

Scboolbeboeftc>Jl., enr;.~Rrief nn J.
C, Jut.. ..n Co. TOOJ'II,IMe_. DeMoten,
d.t de sekretRJ'Ï8 on~ngst ml erkeD-_.

Armesebo1 ..n.-H ..t ...~or.l~eI v~n tie
heer O. ~ .......d JI.B.ng"nomen. De
)teren Berldt en Poooek ...,-den ALInge-
stelti om bet voo",toI 'OYfl'f' ~ schrijn",
en lUIn de 8eluetalli.s te oTerbandijl.'en.

De heer Derp:h beloofde de kOlOteu ran
het drukken ......n dit cirkulaire te rullen
ootMen.

lte.... G.riffiths .loot de ~i~
.... t g1I!fled.

KAL~, 2/3 per zak.
KALK, 1/esper zak.

4d. per *k erlra.

TWEWE AFDELING.

(Voor de hooldrechter on ndlter
Hopie,..)

BUJ'PAW SUPPLY FJN OOLD STO-
RAGE 00., IS LJlK:WIDATIÉ "s.
THl'~PEDEIUL SUPPLY AND
OOLD S'roRAGE oo.

Adv. Burton, met hem ..dY. de Vil·
lie...,., verschoon YOOI' eiser, ell ad..... MC)-
Gregor, met hem adY. P. 8. T. Jones,
,"()()T ver.eord"rs.

Blijlrell8 de deklar.,tie .. well Yei-
scheideue verschillen tussen de part.i}-
en gerezeD, ..an arbi.t.T'W' onde>nrOf1l8Jl,
De arbi~el'll orderdeu eiser.... .11 werw.
.£21,763 17s. 6d. te betali-n, terwijl de
ev;('TS gerechtigd ......Lrell op 3ll,OOO _11-
delen in de Fedeml Cy. ne.... toelren-
ning .. erd op 29 Fe.br. lOOt door hot hof
bekrachugd. .
op de 14de .Julie 1004 yt't'ZOObt . de

Federa:l Cy. v""lof _n bet bof om bet
vonnis teil nit...oer te ~ bft>Dgen,
en om bij ill Kebreke bliJVen ......n een
"oldoende opbrelljl;st een gedPOI~ nn de
35,000 38noolen te Terlropen. Venreer-
d'~rs .. erkochten lUl bekomen veri<>f
32,000 aaDdelen; liP ~rengst WBII TOJ:.
do,mde om hun vordenng ~ dekken eli
liet """ .urphlll 1'II·.n £1,600 OTer.

I>aanm .. erdan de overige 3000 8Itb-

deleu vel'k.ocht en ei_'~ vonJerden In
de opbl"l'ng»1; d1lAJ'VRD.Nadat de ad-
l-olotten bnn .pleid'aoien hadden goy-oem,
zeidia de hoorfdrechter, da,t het 'hof het.
roIlDis ZOlt orenregen. Hiierop rerd.aag-
de bet hof.

Ommeeb

ROYAL. J

VOOR

Omanek,

DERDE AFDElLDIG.

(Voor .-hter Maasdorp.)
-DF: KROON YS. iBE'WSHER.

\ Z'UID ENGELABD.

In de n:unlddap; 3 IIUT .. ~ de ft!T1I; ...
deri~ h.,...",..nd.

OtterWIlD pr. ~1.--'lJrievf'n
17 Jan. 1907 en 31 Jlln,. 11107,'nIl de
b.ee:r Stig;linq _r<IPn "l'OOI'ltelelltl~. ne.
.aoten' aW!t at te stappen Y1Ln b·et. TOri-
~ .'-luit.

ll..t;e.ririer pr. boereecbool.-Best ...
ten dat het 1'011.0"",Ia.ri. TAn .eM un ete
ondenrijmr betaald lDOIÓt wOrdmt.
'Pr:i'Y'BW OOel'ellChoIen..-Satloten un-

pAnde al."- pr. bëJerlll!Chnlen, opj[t!Ticht
DR ~M TerJ!"derinq, dat de ,.,.ad r.ch
niet •.aI' QA.n~.b)jk houden ....001' hfOt
bet.&lt'n· ....M" onOOnrijzel'!l .. 1.ri_n, de
l!'O&"'ernem .....h toelnjZ<,n te ~.,n JZ:Il"n-
de en. ""hooIweIden n ....... rlOOJl)YlIn het
jaM hij d~ oIficië" i..."..Ytie ....n elke
mtWtROtre MObool.

Drie1l()E'1cpr. ~P6eh&l.-BI"i..f v.,.,
"""1'vernptnf'1lt 11 Feh, 1007 ('n bri ..f <J:1
Feh. 1907 ....n de h<>eor~ofnyffl'l' TOOJ'V""
le7.ên. B..sloten .dAt ~Iet ~• .I.II,Ti. in de
..neeinJe om.tanMp,ro ..n MI hlij ..en OP
.£24 noir jMr. eU do,t oon brim JIIIn bet
_"I'!'II..ment JZeoehrt'.-.n 'IfOI'dt dien-
aA ......... llde met. Tedenen.

Ron~Oj[llt t>1'. oo.."""cbool.-'Rrief n
h .. t I!I1eV. Il Feh. 1007 'I'OO'W"t>7l(' n
genntnlt>erd.

Tii"erboolc AS ""b_I.-De h-r .T. .J.
Mn~;~: v",...,b....n· en br;....,.n donr hPtD
_h~n weT'dPn t.... tJof .. 1 uel"I!i1.

'8to!!lot..u 100 .... "Il kost voonr dr finder-
"'ii7......... to> bet..Je" "" n de h....r M~.rm&.
tE'q..,n £18 '1><'1' jaar. en ook £R hllnr
..nnr .choollmrnt>1' PeT jllM' tob 31 Dee_
1901l.

Verdrl' ......rd ··h"t """In:it M,n"",andP
het vennOOr ..n VIln de ...,h<>ol ill eeon
print.e boer ..""h&1 ernietifld·

&.I~ .dllt dl' .hool """"nd""'"
wordt in ....11 ttrm ... "hool en d.t een brief
""n het 2IM'vcrn"", ..nt IZ@6Chr.....en W'Ot'dt
pn inm..., ""'t !ZOOV. de ocbool n;"t .h
..en "rtDt'!IChool wil ""nn-.."n, dAn moet
h"t blil ....n ",lo ....11 A3 school.

Brief 15 Fpb. 1007 v.n dtm. YOOl'Jl:el...
,.e1\ tulner".n"" de lUl.n.tAlande YakAnt,ie;
Gt>Pd.r ..kpnrd.

TJ.n~T'j[ A3 !lC1l601.-BTiE'f YR." de II....
M .. i_hA'Iilner YRn 21 J..n. 1907 yoor·

0. edele beer A. PaUer, miaÏ&ter "&II. ttelE'flen.
landbouw, apra.k een ..erpderiDg toe te . no. raad .. I ,t18 oer JAM TOOr !rost- en
Niea ...owdt...iIle m_ bepaald OTer de ~ TOD!' 00 onderwijM.res ~n .
Brandziektew.t. Hem .. erden eni.. pn £8 hn.,.r Toor -choolku,,,·r PP!' i...,r
.-ragen ~n, die h~ _ geput __ i- W"'nneer ht>t nOeuwe scl>ooll(ehol ... is op.
woordde. Elli~ aanmerkingen omtrent ~eht"' de raad naar ~unken de
de wet ...erden door IIbmmige boereo ge. Il ltur .-errn-. .
maakt, doch hier 1110et ik een .. nmerking Jackabnll"i A3 ""hool.-A ....n..telljnJl;
maken. Ik ben 110be-:reMd, dat ala de ed. YlI.n mej. O. W. de Vimi..". ~o.,.:hr",koord.
beer Fnner terug &JIllijn Pfl'U11 till _ Brief .J....n :got,... 28 ""'b. 1907 m..t
geIegeIlheid biertoe krijgt in 't pvlemnt b..w.f A. Vi"'....l' 27 Feh. 1907 V'OOIVeire..ên.
sal seggen, dat hij IlU ... If het nootd. n.....loWn de 'Jlalt te l"ten in d.. bnndén
.. eaten dooT gegaan i. en V81'nOmeD heeft ..n.n u.;. b ....r T. E. Sm.it voor onden.o..l< :
dal de boeTeD tenoeden tijn met de .. et, en .hij mnet ,""wort ma~n bij de yólJ!flnde
dat daar .Iecbte kleiDe moeilikheden lijn, v"roder!·nl[.
w.lke veranderd moeteD .. ordeQ. Het Kli.pfontei·n .~3 Ilebool.~BrieC ftn Tho.
8pijt mij dat er niet iem.od y die de ,le W_I1"ft.n 16 P"b. 190'7,.., _ustellinll
heer Faller kOIl bewijlleo, dat de et toa1. 'ran ocboo11romitooleden l"OC)f'IleleZ<"1i.De
ze tan. etaat gebeel eo .1 onuitvoerbaar komi~n zijn: 1. NimI ..... 1oh~n-
i. in het noord-weli~. Wij blij Yell bij n"" I_II: ....an dlI!Ir M.......e V,i"""". 2. Gij.-
onse beBlniten Tan 001111 konr-, dat de hMt Jol\anne.o YIlfll der W"",thnY1.,m. 'I
.. et de achatkillt van on. land grotelilra J~.s H.endrilr Visser. Goedi..lC()urd.
t..adeeld en du de admioi.uatie ..an de De r!ekreto"';s moet de da.tnm YJln dit>
wet geheel en al niet 1'811 waarde ja, Ik eerste v~Ulr .-tsto>l1en en het
.. .., zeer blij 0'1'111' de aanmerldopo ge. komitee moet ge~ ........!ten om _n
m.. kt door de ed. hr. Graaff ...... bij lij.<t te IDllken .....n de achi>olmei1be1en,
.angetoond beeft boe. eo. luid benadeeld .... 11te nodit!: KÏfn. en... j
i. Goor de llr.ndsiektewet. Wij io bet GroendAm A3 schoot~BrieI Tho.. de
1l00rd.weAtcm Eijo tot bltt t-Init geko,_, Waal, .... n 9 Peh. 1907, et brief G. 4·
d.t brandsiekte ootuitroeibur la iD 00.. EnlQl>l~.bt 18 Feb. 1~ 1.ToorJr..I~.
ditrtriktell. De OOerlYaIlde Oo.teIike Pro-· BeolotfOn de sekretarll' 1\ti maehtlig:en
nnoi. erkeot bet Oil al, daar door feiteD een penOOn _n to>~tell ..nhot ste.be-
I>ew_ iB, d.t een Braodsiektewet voor a.mbt.,., «l ook de datum nn de cente
het OIWten Diet d_lfde kan- wezen ... Tf>f'l!l'denUjt \'Mt te ..tollen en te dOOD
.oor het .. Hten. Wij sijo ffi!bt dank· .. rt _der mog noodill si}tt.
baar d.t de ed. hr. FnI"'r de opoffenni Drier YAn L. Ii, F..nl!;elbrec.bt 1 Feb.
deed om onu! ver ... rlooede dWtrikteo 1007. _rin hij belooft om een a..f7mt-
ook te komen zien, ~n ....ij willeo ho~o der,li\- I!:ebou... op te richten ....oor de>
dat ooze andere mini~len zijD yoorbeeld "",bool' te (}roo,ndrun, ~ pn
zullen volgen, t hoe Irail meo een land JU.n9;l'!Domen.
adtnlnilltreren r ..&O !DeO mete af_t. Knorb:aan •.hoogte A3 lOChool.- 1~ MO-
Laten wij blij ..en bij Ofjze bemlriten Dm. lrn>t..';" -.ro-pport.eerde, dat d""", sebool
trent de .. et, ~D OD. niet laten bewegen ~.Ioten ........ I[e_"<k>n ot> de lSde II\b: ...---
door iilUand !.er wereld. 1007, -dAar mllj. Smit, de. .1roort8 k_, ~n dat _ brief Min

dep ..... "" ~hre ....m dien~nde.
YOOr7.1 l;Wr .cb tt...het Diet -riqdilt, da.t
dere YO!'lnrien:i~n j!'l!ltlaakt! werd.eA, on
de school iJJ ng ~'Ioten. .

~\reu.rd. .
BoTonbergva ei A3 sdlOQ}-' ~rie..-en

I ,\ .,
. \)

(CJ

Uitspruru. doende in deze %aAk .eide
",,,,,bt .. r MaaIldarp. cblt Yl.nr. be. ,Itu:.·
dig<! ",as wegens het t.oelllten van wan-
oJ'd;eti.k.~ en getrist, in eebr ge-
OO"W, "1lAI'op lÏCl1u1.ie ....... Hij bad On-
8".huldig lIepieit, doch reroordeeld tot
SI bot>t .... Tegen dit vonnis W8II e·ppeJ
,...ngetplumd of> !§Tond, dat bet niet' b&.
_en _ ... d.., bij dIë bouder 1".. n do li·
centie was, en omdat het YOIIDis niet
o.p'll'UOgtagelI de getll'ig&nis, Het ~I
.. erd alge .. ""en omdat onder .. ktie 11
VM wet « ..lOoD 1885 <le penocln, die de
1Ak:eu TOOr een Iicentieboot<l .. r bestierde
aansp1'fl,Iwlik "RB VOOr.dezelfde boeten
"n stnUfe.n als de hooutiehoudit>r roU.
FJilCHTER ..s. TRANSVA.ALSE M1J-

~N ARBEID MIJ.
·1)jt ..as """n a~ikatie op een kt¥tlms-

gf>Vlng, respondent eproE1)Ondie om l'e-
d..nen op te g~.Jl, w ......om geen -order
MU worden ~evon om beslag te doen
l..ggel1 op zekere boelu!n, .....n re8pondeDt
bel_ende, tot ..estiging Yan jurisdiktie
i" een aktie, .. aarin applikllnt respon-
dent voor £84 4s. Gd. dagvaardde, en
YOur een orm.r om de roeods ingediende
pleidooifln nog Yllil krocht te doen zijn.

Adv. Ru",,,<·11 ver.;chren ,"()()r a.pt1IilUl.nt
"''' adv. Roux ..oor rol.1>Ondent. Voll(ens
be",.,.."" had .responden t 'VI\ll eiser door
bemiddeling Ya.n 8(>JI agent Il"An~ner>
gekocht ~oor n... r Tl'&n •.....J gezonden
....bt:oidérs.
}~i."", had een ~...roillt!; voor .eS,

46. 6<1. ui tgenomI!D, en deae 1I'a8 op
"""!'Ond<,nt's agent jl;edlend. Respondént
"';"rp de eks.pue Q(l op de jurisdiktie
.,...11 het hof, omd ..t hij in JoOiannes~
gedooWe,leerd ....dS. Na re- "n duplielt
werd ~ appel 1'3n de be.nd go .. eeen,
.-aarap het hof, nil t'n.;g.. al~meoo mo-
ties '"' hebben bebnndeld, rerda.agde.

De heer Fuller te
Nieuwoudtville. •

Beu ..... lllII DIl

KOLonlAL MAATSCHAPPIJ,
u •• c.oV.).

&'IU.A.. 81, ~AAP8'lAD.

... r_l. "•• 8... 110'" 0"
*-.etHlk .. ". "

& co..
He boor J. P. Venter, van Modder

Ri,..ier, Bloemfontein, ""ide; "Zeeti.n
jaren. ~ng leed ik JUlD rheulD.l!otiek.
Ik hwi pijnen in mijn 81'TIIen en bee-
nen, ·hetwel.k mij zwa.ar lijdf'n veroor·
_Ir~. Toen ik in de laat.ete oorlog
streed, ~n ik te tijden aan aam-
beien, hetwelk ont.wnd door te olapell
op de voobtige grond.
"Ik leeq &00 erg, dat ik mijn. eetlust

.. erloor, en _r " .. ak en mllera.Oel
"'erd, en om ruu.r nog ""11 too te voe·
gen, had ik "'....are 3anvallen v.n neu-
ralgia.. Mij .. erd aangeraden Bile
Be.ltllS in te nemen. N. een heiland&-
ling. met Brto DenIL' yan ouge ....ëer
twee maanden, ...erlieten de rheUtna-
tÏ3dle piinen' mij, en niiin eetlrut ...... STRAAT 10, 19 14,
geheel terttggekeerd. lit hield aan met ...,
Bile Deans totd.~t ik uu weer moo ge- Poatbu. 328. ,..- ,;:.-_::_.. _.. PSTJ4. -.......
wnd ben als ik ooit .. a.s." --- AI.:~le~~:~ci~~ ~Z~r:le~ Kopen V~ Wol, [Angorahaar en Huiden.
;~!:!~:~'":,t;==dewid~:~= 'H~te Markt prijzen aangeboden
Bile Deans dOOll- Zie )(,arkt Verslag elke Zaterdag.

Ild. '. '

DnQers·lutscUJ_1 lu •• lUit a ·Ilnfars , Cl.,
1: l3EPERKT_ .BEWEKER.

Fabrikanten v~nSchrijfbehoeften.
i. Lithógra~se en Algemene Diukkers.Wooda' Grote P8penDUt G,,_id·.

del feilt nooit TOOr
H_t .. Verkoodheid.
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CJIIll!i"Ondte~-
nm "tl!rdookl*l luwt .wl ....ODibitl!lIf,:·,~~~~~=~=;~~~
gen .UIlen «~ toe !11!
e6n.beid ~ ftci. volk ......... -...,;.' ..n
nau~ _ toe __ reil. Al dat

gesclIriif bewi~ - .. eerWef1ug de ~ ~~_ OM
nog ~er-stllalr, TOOnillD Vlll'bana _t;
r.e ~tlJD' ID het pwlement.
~ pen~__ het. ...e"ellll
Alrilr.Randera en ~even
over het boolét Eer:stgjllnoemden
v flJ In hu n panl) om volgeD!l macht te pUL&llten.:II
te l...ndBlen, dB aodel'eD :moeten móed.g~n, ww! &ou
en .temmen volgeJU! bevel vlW! JN'I'" vo~n, dat, lndien de ;>rogl_Jie'r.e~! I
tlJbestléT, ...aaraan ze «"Plrt9t EJln I'ferli:O&en .. orden, dat _~""'m""Ir•••

wu Ik zeg, wat IS gebeUrdP
~PJTAJ.IB'fF..N IN EUROPA

UlD, De"~ bUil geld 1ft ZUid Afrika
t<o ' belegge.. Ik mag 'l'ertr.eerd "Jn.
maar <lk denlt, .. at de ook
SIJn, &0 1ang Wil een
hêbben vlJalidig g~d
kere sektie nn de _' ..n1'.UI_.
""I bet UooF kapit&b.ten

t beSëboowd ....o~n om non. geld
SOHERPE TOESPil.AA"E.\' DOOR DE' .dfrilta té beleggeo daar &I) 1U~t,
HERE~ MA!\8DORJ> EN D\VEh. Iwanneer een 1'ébeUItl .. eer mag

---- , inden De ltepresentatle BiJl een
Volgens een uirnodiging van de A.-

1
Id3d op liet têgenwoordige mIDlst~'r1e

deen 1aj,; No I vun de Afnkaan<ler (he noort mtgeWJst ZIJ worden O~
Bond aun d,..,heren Maasdorp en o.vel, Illan te tonen, dat rassen-gevoel W4ar-
"".,.,,1 als aan de andere vertegen l.-an alreëds aanhaling ~m8akt. '18
woerdigers vun d"" .. cirkel In bet par besteat k....am de spnlk.er woor '
Ieme nt, ...erd eeu publieke vergaderlll& I on de '
gehoud"n In de Mnrktual, I I Woen5-1 NRIE\"E~ KONFEIlE."TIE
dag, de 17de dezer, met, bet doel deae ~ "
heron te horen , wuurbelm biJ gezonden werd als afge-

De heer W Joubert s= \Ilardlgcle van de Kolonie, en klou:rde
0' er oon grote, invloedr-ijke en gelIfel de halldeh'IJ:r.e van het g.oevernernent
, erteg6nwoordigde vergadering (of ledeo ervan) In bet goedkeuren van

De heer Maasdorp, die een W8I'I;JleI ,he bIttere aanspraak tnn lord Milner,
ont "I.ngst ont,cmg, en die onder aAiI I tell sterkste al De spreker maakte
houdende t""llll(,llIng~n sprak, 1081 .. Ihet dlvdelik, dat dit lt\)dllan ....erd In
do loop van ZlJn naDlDcrkwgell "Jn (spreiers) nfwezlglieid, ..Isook nn

H"I"<'II,- Het geeft miJ {',oot genoe "IJII kollega, op een vergadering, die
gPIl om Iller v Ina,oud tegBn .. oorciig lwwr gehouden werd
t, zIJn Hl>t IS, zoals li ..eet, een ge- VR1JHElD
nlllll" tiJd sedert de olekt", pLaatB In verband m"t de aan de Tran~-
vood en s..dert dlf' tijd ben Ik nog
nIet hwr gewC<'St \ eien ,an u mog~1I vaal verleende knn.dtutle, zelde sp"""
nu)n ufweZlgheld toegeschre\en bebben ker, dat "1) dankbaar aan het
non nHn belang en met. op pnJsst.,lIen LlBF.R.U.E GOEVF.RNh'MENT
vnn d, eer anll mIJ ged.an 0111 miJ nmar "urelI, voor wat het gedaon had v_
liPt pnrlement :te zenden H t IS nIet: de Transvaal Hll hoopte, dat dAnk
:on kan Ik n vecz, keren HH as doos baarhmd hterover zou beWond word.n
om.tandlghooen 'H!.'\Cover ik goon be- IU de Kolallle In 't kort, hl) 'hoopte,
heer h3d \ "-na,olld heb Ik de eer dnt een gevoel vao rekoncilIatie g.-
ti genwoordlg te ZIJII biJ ('en v('1gade-( volgd wu worden UI de Kolome 1IIr
r lig v In de Aberdeen Tak No I van was een groot gevoel naIl de I<IJde va.n
de AfnWllder Bond en bet geeft miJ de Engelse II) deze nch:tillg I hiJ Wist
grool genO<'gen om woor miJn kenniS- er waren velen van heu, die nog zeer
making met ti t .. vernletl\\en Ik weet voelden, m.lnr ZIJ wuden trachten OlD
lIl"t li" lt U VII na' ond ,an miJ eIst of hpt verledene zo veel als mogehk te
of he, (r zou Ik zeggen op welke pUil vergeten en sic, hts denken over de
·~n 11 h~ben 11'11dat Ik spreken E.lJt F.llbmd, 'onder de BrItse ving genoten
H'1" Is nIet mIJn plan at... r geen vra.- n.. heer Maa.sdorp ging toen Eltten
~pn gevraa~d word ..n mn Itl blAY.onder (na..,..n gedul<hg eO aandachtIg i"-
hpden te gaan van hpt werk vnn de boor) ouder lUIde eli allnhoudend
I,ut.t .. drm <0""" van t parlement g~Jlnch
Da m..n~..n vnn Aberdeen 11..bben ....Il DE HEER DAVEL,
kO<'fnnt, ~n ZIJ I",.en de koeranteu en
wet .." W !I"'Pc! ,,1< Ik wat plaats vond
D,,' r.al Ik nIpt deU' r;nk ..n ~nnroer ..n
M IIJl plnn vanavond lS om lH ver 10

het 1I1~('meen en korteliks over de

Schadelike dieren- en
planteZlekwn.

1l.11PSE.N.mTEN

De boreli J G lAm.. ..,.,) J de JfJerek
.teld;ro voor, "" WIJ h.a.ndeJen In ~_k
In die !'.lO zoals de Tootatter geepro-
kRil heefti De ~ J .!ii Loaw Jl:n ,
hield ook een la.nga rede over de ..... ,
<Il zeldo onder meer, dat het te-'orlA>r-
\1110 tot III <le berg groeit, en op b!'ll4k-
U"ud kan gru.an nooIt lIIO _hg ~Ie.n,
enz De heer ele Klerck ~poorde &aD

oID de zaa.k goed _" te pUiten
De beer Ï "" KJerok wdde weten,

" ltd" ver 10 00 lOUIOk gmg doep om
trent het Jagen eli schieten va.n wIld op
kroonlun<i< n RIJ zel<le over de SlAk ~
Rproken te hobben met de mafl1ltr..-t
v u n Tu Ibogh, <'II m('ellue, dal. de boeren
d. kroot landen .",lve moesten beSeher
men

De heer Soh.- eTS WIde lUA.\ID~lld
h.d hrt rwilit op kroon landen te lagen
zond .. r 'f>E!CLUalv.'Tlof ~rtoe en bl] mtoeD.
l. J.;lL J'''!I''TS gnarne ovmroo..J1, en
rt t 0' en roomgon. sullen lu\n.houden 110-

Inn.!! m- ","'" klagers .~}nne he- r .le Klerk heeft ~UJ'!~ la5t
vu n mensen d,e op de kroolt:la~ J3
gen nnnex ZiIJnplaats

De 11e r J G Lou w meentie dat er
7.e1f, h"'J taj1;d werd In h(·t verboden Se:J
zoen PO lp won di: rh:;"p mameren

}",n lo I WIlde dat de ,,,ldko1'net ge-
vrn "!Id ...orde een ron dp. te doen bIJ ""
kt: rf\ kT()oJl\landen met (Je. Il ... vakant.ie- ..
ti ~p,n m ~fel

]X> h.,,'r de Klr-rck meende,
It- un m t er van kroonlanden JnoetE-n
v 1 q.!;,. n ft. n .L(]Y~rte I tHO!In de kranten ~
plant"'" het ,."l~''''ap kroonlanden ver
h Hlt nd 110K 1nd-fllrpn clron-gel1 aa n op
h t n I.. rh ren rn lar door de sekTewL'
t Il nde r n \{'~rd erop geWCfl..etl, dat het
~Of"\"'f"r1H? rllt 111' f!:l d:un~ n.chf'rteert •

De I,,, .. cln Tl el- d~ KIprek stelden
'u 'oor Dlt d .. G L \,.,.PllIgNig de
Ziak het rd"fno .. t Jllr .... 0l' krooninn
d,.. n tit b'Lrlkt handen neme '
\ I g~n~ m,,"rn. ,,,,,n,,tt. r g,f nnn le h,,"d d",t
ko 't'T);H If'nn~ rt '" m~lll!nd om 230 nm

z.al ,p.mf'O !\nll~enomen
"'" cl. • .,.gadell n~ afge-

yer dit oncler-w<>rpsehTljft de beer
P 'I'heun_n 10 het Nederl Landa
Weekbl» heb volg,ende
Voar U dagen bewehten WIJ onze

bloeuust.erIJ, waarop ook ven.!' 'leGde
'tTUchtbom ..u stonden Tot. OM" met .'E
rmge verb;u.inll"",gen WIJ howell,
1I"'IUU'111 20 (,Ot 80 rupsenest_ rote u

DIt as geen gekh eid 20 t.ot 30 rupse-
nesten Iu één boom
'Is nu UI elk nest 100 r-upsen .. tM u

<lan beglO nen strn)<.s wan neer cl) bo I en
~ill uitlopec, ~ il. 3000 MlJ.>9"'1l nat <it>
~em",jlUg 'UI de bladeren G.. -c oonht<
""JC d,_, rupsen IU t'f"Il ".,.,k of 1.~ vol
waseen dus IJJ kunnen m (he t i id hffl
wu t verwoe..~ten Och (k--ukt III ) c ''''I

___ d.. "'i!:"nnar vun (I" baY. Ilbedoel le
bl<>emlStNIJ da.c-h~ N ook zo ov vr da
,Wn bi kne.bbelcu uan <I" bln<lpr, n hin
.!:art toch zo» .... I I1I('t Fr ",U,en w n
Dlil...-,s.._'\, bl..'l(fArf:>ll ua n eeu boom dat het
or wernig toe doe t of er wat afgn."q.o

'\\~ LU r-ed .. nr-ren \t>r~ptt:"n t wee rliu

~ (,lat df' 1upSf"n "Jl: p tf'gf)hk zeer \""et 1
po"",,,n t n

b !.tt t. blad .. r, n wis e bPh,,'~ljke
~ r~<Ht. \I Z.l.J" Tin t'",11 I)oI'JiI)U) Da.t r u paërt
.... .- r v-r-nu t.z ut hup: 7.JJJ kUJJo€'1\ WIJ het
her-t rnt""rk~n nnn de koolplant-f\J1 III on
if,( 111" t ru n hoe Taak st mn plnnl( n pr
TH ,~I k )!eh.ave nd bIJ

H lp e n 7J)n N'ht.f' hludv \ rnu:·ler-:
\\ i n neer men 1.:1 tile koolru~n In ee n

,..~ r kJ.- tJE" rlD"t f'n ,L'HlrbIJ ~ n !'.tuk
k • If>l td l"1l:t I" het III nllndf'r <I.., n ~""n
t I op'-""l"""ze1 I

()mnut ZI) m:U\T \ door ~t.('n \f\r
... """",t'(>l1 7.:lJ 7MVN"! F~n rups 1... ~ Jn
haapo _ro~ ("-n WIJ \H ..t~n int rlf> dlPn"n

n It P' r od~ lwt mf><"t.. VO<'d" I n 11"-
tt hi><n ZIJn de (her ..n ,,)I~ "",n <uln
kIn n lJ) mpt ml n \( r t{)(

FR vltndpc (l1lot " (' gAnhk ... n yol

POOTIElE IEIUIEIIII[
TE ABERDEEN.

T P LI': ROl X
~"kretnrl'

Murraysburg Landbouw
Veremgln!r .

D C
Deht

Vruchten verzonden per
"Walmer Oastle"

J)(' <.;,npf"rmhn lt I 1.. ,an lrtn lhollW kr
O'llf.>oJ"fiL-H rnpportrert d~ \ )l!!t i I, P

l..ollit..,.\ d. II Jlzaj{( de r(""o;ult.:l.L.-..1l

-.(hf, V \. rJ.t fld:~Il .....i:'1l "ln \"TUC'ht( 1

(h r h...t ~Ot \~rtH mf I t.." prO+. fsch€ITl I

\ I 7 KJ t Il d.rlllVf'1l £.:1') .... 1
\d pt-'r k ....t

Tl 'f ki t,t>n pril tu 11 TM rpf1 en
t.:I I Ir! 3, ~l I" r kl t
1- kl 1< I'" reil £2"!),. "I

...erd toon gevraagd de vergadenna; ..,.
ti .preken HIJ spra.k 1k heb nillts
gedaan voor mIJn kiezers eedert Ik ln
het pnrloment ben Ik betrettr bet ten
zeN<te De eerste reden hlerv nn 18
dat het belang vaJi bet tegen .. oordlge
p;oevcrnement DIet In de KaapkoloDle
", Integendeel Zll" ZIJl! belangen ID de
Ora ngm ...Jl over de Vaal, De Beer. en
W,twatNsraJld mlJuen ZIJ spreken
""lfs Villi F.llgeland als "tbm." (home)
\ erwlp.end(' nanr bet onder .. erp v".11

KO OPERATIE,
r;~1 'preker ",pt na,h uk dat het goe-
vernement ,eie 111O()lepraatJes wtge
st roold bad III verba nd b,ermede Zil
gl!\ pn 'oor zo vflen<lehk en "bera.al
~ezlUd te ZIJll tegonover de tneu5tl'n en
('('n grnot h<>lan!( III de"", "",ak te .I.el
I""" doch spreker kon hen ,erzekeren

TEG~ ,,"'OORDIGE 00.1" I R"E- d.t het !';cl<1 benodigd voor bet voort
Ml<" r ?ftten van ,ht ""hema. g_eleend was en

nog het lPrtrouwen va.n de bPvolklllg rente er op werd be"'I",d f nlg.,.,n,
h .... ft (hoor hoor) eli, b>1ng spTekeT diP wen~t" ~"brlllk te JlIl!.ken van dIt
\( ort, dit het gevIlI 7"J'I<.le, \\ eet Ik srhemu moeot !(o<'de sekurIteIt fi'" eli
IlIl t ha<> w l'tln ~oe, ernament nog een ,oor terugbetulong met ....n profijt op

(f. Ie <~"" kIll bltJHIt be,t.lan Met d., Ip"IP door het it'O"veTnement he-
l, hulp '" hun plooged partiJ, .ul t Inld Zodat dcu> ko-operatle ""hemas,
I Il z< ""hter 1101' aall het beWInd kun \ "lStooe vin vl)ordee!ig te ZIJn, 11061.
n. n bit)\( n ho<" I het verwa.. ht mag het goeverll,·m. nt ...eLlst" ann te tonen
,,,,rdpn Int ~IJ ZIch lilt elgeure,pekt Illteg"nd ....1 eeLl voordeh~e bpzlgheld
z dil'l tll tlgtr~kken \ In de LaaIste wlfen voor hE't goevernement (Hoor,
I ,""""" "UH 11 cl" belde ..e .. tell onge hnor) Indlpn h"t goeverllf'ment zo
r., Jfed do ollllHlgellJllmste OOit beleéd hbHwl i(ezlnd .... t~genover de beval
f lf' r~del1('n da II \ oor ZIJ II ml, ge- klnf.! \ Hl dp1.e KoloJne, waarom d_an
I, ~en In de "~t<'l1 ZI] Il..n dnn ge ..n Techt weder

, ar"" In verh::t.IId J11et de
HOI,L\)iDSE TAAL'

POIlrlEKe SITl ATH,

Jl Il' n 1:1 ()", 11

pr I m. Tl

l
IK Tt n U~ ( ,

,LI :j-

lA lP-,

~ klt-U: II In '" n
tI'- q II

I" r k"'t
tin i~ 1,13 k t~1 , pn

I I I"'r kl~,kj tp I pr um Il tF

11 )ft r k <I

WllBr11l "IJ uns ':.llldaag bov Indell, te
"I r< ke 1 n,t" nodtg omdat I",t nl"t
Ol VI 11II"'rlllJnlik I' dut pr binnenkort

\:\ DERf' F..LEKTI.E
z.lIl pi Ult. "ud"n (Hoor, hoor) In de
£f>r~tp plnllt.'\ moeten we zorgen zoveel
n o~pI k \ ..HI onze nH nsen op UP I eg1
strat .. lijst le krtJllcn zocwt IV~ bIJ de
"I..ktl" .tClJd,"nrcll~ ~11'1 Ik heb ge
zt'gd dat een ,Iektle bID""n kort IllIlg

plaats "nd"n omu lt Ik nwt den le, dat
hd

SCHOOLZAKEN.

Groenberg LandbouW
Veremgmg,

Hl PR~SI-:~T!\Tl\ E BILL

KIT \" I HOS

(~MI st cm l m,,,,,,t de 'ti IS-Tepre T}('II dIt , ..rzoek gedaan ....erd, werd
Ml t.ll\" Bdl) DIt _rel gedaan ,Is t I"et ged lan III de vorm van een
t 0f)( nbk v In gH-sprokf>J1 w€'rd, om de I ~l1n;;;t, dA mensen vrOP. 't n ~]echtN
BUI ti ,nt «. houden DIt toonde ann "," ..rtee "J ger~chtlgd w"p" Hpre
li ~t tit putlJ dIe toen het gc e\'crn€ Hf ndo IInel de- t lrleV~n ~onfierpl\tle,
h nt lerte.gpllwoor<ll)!:d,·, en dIe m(lt bPtreurde hIJ I",t feIt (lat een
pt I n <rtlerheld Inkwam vlpnden Wlt- \OORI\Fl R TUUEF
r Tl 'ill ren s...kUfJ! \ lUl ne Inwoners
van de Knllpkolonl.. Zolnng lIls deze
I!' vuf'"h·...nFl durfHl znl nns land nooit
, onl t~itnll '11 kunnen \\IJ ulet tevre-
Jen zIJn Het zou In df>1 "lIThe-ill ee.u
,..,t II k zIJn 1Ildu Il het Jameson
mlnl~tHf1e betlunkt pn nhluf.! (llZe men
1"('1 n ~tallt te ",tdicl om ,olkomen
Ik IH II at t_ t'" htbl)(n mou Ik her
Iwal hf'rl>1I dflt 7.0 llng ,ls onze men
~ I ,.,1 r ge.~ru worden door ('-en partij
n UlgtU t door I aS~~Jl gevgeLen-s ons
lal I I".'" t 1!;elukk'i:\ kan "'Jn , weet
il • Jf' cltl';11" gestredelI \\erd (de luat
.t ..I"kllt) Ze wtcd (JP ra""e .. IIJM'U
)(t', odl t~" met het do..1 <le mpn8ell
;;< h,..,l t( 1111,1. ,dell I dien IlPrlllnert
\ it rir Jnmt>S()1\ zel-lllJ zei \OOr tla.t
h J >0 L In h, t I(oe, eruemput \\ n"
\\ '1 n pt. n ti" !\{Clk.lnuclers op pph

t .k !I' b "ti I\"v£ cht< n Het goovern<>-
nt It ...tl\J\t 11.. peil Il< haum v lil ru;~ TI

W" )( I ..I ",,,!.rOIl,..n ZIJ hebben
Olt ~f tT (ht 1.1<;h teo t:t_lTsrhoDp.n van

rilA "1I!=I.p('lP, d~t ZIJ ilO,!! uez(~ p!;e-voele-n"
k "tpr<" r.r ZIJ" b, IVIJ""'n gen_,r
dnt het ~D<"\ .. rn;>Ill"nt d .. c\fnkllsnders
I poh!l~k ,.("ol.d be",ht Om
I Int t tora 11, tint dit ge~(}f>
I 11 n >g bl'stant nopm ,k t feit dat
"' \I lt pla)t. ,ollcl '''1. <'eli bIttere
wn'pllak ,I<or lord ~{,Iner leden Vlll
I < III ISten. h~ 1I0g f.Jnderst"ullden
nIt fe t nil ... n " ""n hpWlJS, d It h~t
IllIn tf TU' n g dPT.e slpc.:hte JZovoelp.n~
kop,t" do "Inr de a"nspTallk vnn lord
""np In hpt hoger 1,,"<. nl. I1let~ an
i(lr~ h."Ichr('oun kan wordt'1l ctan Tan
h':-jZlll tnt ("Inde f'en Jn.-8tPT teFten dE"
\ f"kunn." IllWOI1('CS,an Zllld Afrika
I ltPf ZC',.!; Ik 1:1J11 ?:IJ (bet t('~enwoor
dil!. J.!()('vern..l1en t) be""ld met I;"...ne
lt-tl" \rtn "h.ntrOl1\\en en T3I5Se.n vOOT
oorde ..1 ( Hoor hoor) llc wens nlflt
lf' ,_I '" z('!':)!"n t<,gen lord M,lner
h..t ZOll Ill'J nipt passen zulks te dOPll,

om Int Ik ....n onderstpuner wa8 van
I rd M""tr en even verant .. oordeltk
ben vllor de gevolg n van zl}n politiek
nl- 11IJr,I"lf Hoewpl Ik dIe verant"90r
c1pbkh",,1 nIet v",1t nllJ afwerp mag Ik
l"nR '<'jptpn <lat Ik '-('houw, dat ~I,n
noh [lek tijdens 1.IJn bestllUT Il} de
Transv" ti, aJs een .l""hte af te keuren
"a" De.~ po"t",k "-Oil IIlt""n vallle-
bonden, c'rnstl!!:e !levalgen p;eb:l.d knn
IlP" hpbb.>n

Tk w"". 111 !tet verleden oon grot ..
0011',"denanr V'l.n

.erzpkercl \Va' W 15 deu, voorkeur ho
dm'ld om <le Bnts" nal.e tot voordeel
t ... trekken dnn k"," hiJ het ,ersUlan,
m IIH hpt was slecbts to~ belallg van
de SntS(' fabrik ..n ten en tot ge",,"
,oOI de Koloma.le b""r aan,gezlen tLtt
d. Z lak v ID boerderiJ ger.-lschup een
Arn.tlg~ Z I Lk ... ns ,oor w boeren Om
Lall t", ton ..n hoe aboolunt b"lachehk
de,,,, ,oordehJ.le pohtlek vao het g«,ver
n.enlfmt 1Iin~, nooDuie spreker een geval
op, '0: fln {'en bOt'T van Calvlnl:\., dIe (~n

!; lOOM BOOR IMPORTEER DE,
en .oor hl} toegelaten werd de,...l ...
llJt hpt it I",-nbestullr ,,, ..g te ""m"n,
"rl <l hJJ verphcht om !li 13s te depo-
lieren ond ..r het Voolkellr ulrlPf OnON
h.t kO-0Prratlev,' ,<hrml) werd lOnge-
h IOld, d.. t bdahn!!: ,oor het ID .ken
f IJl ,hp I Inks Wil gage,en "orden door
het gOt vt'rJlf"meut De (nkosh'l1 vau
t(ln (lip tank zOlldt-'r kralen r. H' h~
st<-"'" £5 ZIJI1 Du'- ~ ns het goeverne--
m6el Ilewllhg het jI;"ld (£5) te gev...n
"or de onkost .." v In ..'I'n dip tllIlk,
tpror'JI 'IJ d~ hoer be!l'L,tten !Ilet £7
Iis op het kopen vnn een IDstrument
(et n hoor !Ill( hlne), cl ,t ,bsoluut lIo,hg
" IN om de dIp t HIk van nut te maken
B, tW'" pr nern .. nt d "bt er uker ,.. et
over, cl lt ZIJ 111ft 7,ond{'r wat(,1 kOlld .. n
dlrp"" ell ,In enIge \\ 1)7-" om d,t te
VIrkrlJ)l;en \\ erd ten ,"tprst. lwln.t
\ ~rwIJ7~lIde Il lnr UP

-\KSIJ"" BEL\RTl!\G
be.dlr..ef .pn ker dezeh e al. tf-dww&-
hk ])., s.krcta.r .. van landbouw
111 >lJn ope nmg"rede van de 1 Hldbouw
Itlltoonstl>lhng tt Olldt.hoorn, d.'\t liet
Il."'"' enlement l>"Il."I'1l."IS de wIJn III

du,'tnp te heippIl Pil anu t. moecllp:en
Omtrpnt ueT,elfde tiJd lil-' h,) een bmf
van een persoon Ill, Joballllesburg anU
een VTI",d te Oraaff &Jnet, hem vr ....
gende Pen hlllfaum goede Graaff Rel
n"t ..., brandeWIjn te renden (Boor
hoor) HIJ vroeg hem het ZO laag
mogehk In te zeten, daRr er een belas
ling ....." 7. per g..Uon op bra.ndeWijn
....ft. III de Tran.vaal Deze heer "'St
er ...eut.g van, da.t zIJn vnend In de
Kolonie een beLaabng van 6s per gal-
lon ZOII moeten betale11, het.geen da n
een belasting nn 138 per JZn.UonUit-
maakt to_n de t..-ee Ji;olomeëu Hl)
wu gaarne ",llen ...eten, of deze de
WlJ',e .. as, waaop de .. IlO en brand&
"lJn ,ndust.rle ondp.1'8teJtod en aange-
mo«hgd moest worden.

ZORGELOZE l'iITGAVEN

'\ )(lr7<ltt""r hrocht Ol Jf'T lt a.;_~n
tuht l.r v"rl.7"lo>rtllj! tat Ipt Z<~

n la.md. 1\ hakl I~", b,t rE'<d~ n POr(.<>,T
"'ïllt'! 4.11 '4, Bnl rt-ll un(~1 la......t fn "-("hn.-
I.. a.an1;:"rl"ht had ook ln~ I", rtkt IS

tnUfh"llL{.",lrO'Jll!('n {Ot " I op rtf' pi la.t-
..n \ IlIk n,,-wr (J W ,r"wn) pn
Ktrp.!Tl""'" 1\ ru",1 (" A J. m [""ni) ell
<h,t WIJ onl'.e .lfd"""~'Taa,1 v<>rz<>o,kPII
de ~oP~{,il"'n~ur ti l r l~l (hot nnkTlud
t .. pllah.en o.nJ'f'r tiP onkmufen wp.t
O..U' ,_""k I' ....nNnstlw Te POTten .. II",
PI) 2-'- HIV t\rp,n worOOn ~l,. p a:lt-FJ n VM'

nnp t o,\pr)1T'Ot-1 f door tIt onknl1cl pn

I" III""" Il "JU bIjna r.Jelo()';

BRITSE BEGINSELEN,

,lf .. as eon tiJd toen Ik begon te ",Ir
[plen, "r .. as eeD" hjd toen Bn~'!:oe- D" spreker herInnerde deh dat, toen
gln,"le~n treung In de modder glli!d~t. de thesaurier I<'IJU laatste lemng vroeg
werden to Z1I1d Afrolno gedllrendej de gedIlTende de hatste de IHler
~erlll~ ,an lord MIlner, ,!le tijd ~n MerrlmliD met
hIJ vast besloten WH een seke.re sektie IVAn lilell6 zo1'geloze

Wru! eeu ge",ar

;'
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De inkomsten voor de
maanden 190&-7, zet spreke'!'
£167,000 minder dap voor de vo~'«" 8
maanden-s-de acht maanden JUh6 1905
tot F.eblUlme 1906, terwtJl de wtgï&.tren
voor dezelfde tlJdJl!9"k £199,000 meer
'Was dan de tlltgaven 'Voor de :r"OI'lge
acht maanden Het goe.vernement bad.
de t.()t...Ie mltoIDc"t,,", 1900--7 ~end
op £S 900,000, en ZJJ badden gedmenêle
de eerste ~cbt JJUl8;IIden£5,300,000 0Ilt-
vangen lndien, dll@, de lnkoOlllten
t OOr de la ..tst .. v.er maanden gevonden
werden lil propor~e te &1lO met de eerste
8 mna.ndoo alreeds g..noemd, "'''s. liet
dUIdelik, dat er eeu tekort sou "'In aan
h..t ",nd van h..t laar van £650,000

Ol'l"TWTKKELING V.ill DE GROND
Spreker spruk breedvoe ...g over dece

~ftak, boeren van de Kolonle.aanmoed.
gende nm de Jn.ndbonw Inkonl.sten van
het l,,"d te ontwikkelen In ve..band
blermooe Iloemde de heer Davel eeo
vprblw nde liJSt va.n IDgevoerde artike-
len Ol) (n...,..l, nueIJes, eoeren, boter,
.et, kaas, vlees, enz), die Ingevoerd
we.d ~ednrende 1906 Deze artikelen
konden allen III hun eigen mnd gepro-
dueee:rd ",orden De me)'l~n mochten
kbgen, ,lAt goederen _r goedkoop
unreri, maar ah andere personen IIIt-
voeren konden en tep:en zulke lage
prl]ZCn verkopen, aan "-"8 cr zeker een
grote tIltgestrektheid voor de KolonIale
boer De ""reker nam toeu zIJn st<re.l
ID Quder groot ge)ulch

De voon:rtter ,erklaArde toen de
\e~ad"Clng opetJ Toor vragen
Nadat verscheIdene personen vrageu

hadden gesteld, .. elke alle .. erd en be-
a{llwoor~ L werd op "oorstel va n de heer
R W Mob., behoorlik ge5ekondeerd,
<en hartelIk votum van ver.tronwen ID

d.. heren M8IIsdorp en Davel, tezamen
met de da.n k en op prIJs stelJen van de
vergaderwg, voor hun tegenwoordig
hNd, nlgemee", aangenomen, onder
I\II (le e-n aanhoudende toe)lIlchmgen

Met een voLum v,,"n dank aan de
sto..,l, sloot de 'rergadermg •~~~~~~~~.~
MARKTBERICHTEN.

WEKJUJKA VERSLAG.

(Voor de week elOdigende27 Apnl, 1907
opgeeteld door dtr kommercIeIe agent van
bet landbouw depart.emoDt} PnJ-
'roor haverhOOI &I)n liJden. de l&Aute weft
ptegen Er "Jn nie! lW veel kopen
tegen de ge't1'aagde pnJ"n Job&DDetiburg
ben"ht dat W ProvtDOUI baverhoói de
VOrige _k se per 100 Iba bUIde Goede
aardapPf'leD breDgen goede PPJ"D op
U leo .tlJgen VOOTde beUe kwaliteit 8011l-
mlge urdappelen van de Kaape VlakteD
brachten tot l6~ per uk op, doch deze
PrlJI I'niet algemeen.

Willen produceerden an b nota er no
nemen d.t ten elDde tIJd te .panm ~n
de ~ken te beapoedigeD, "",ver ala d<*lhk
I., bet ~'-hlut ooodaakehk I. om mOlllltenJ
aan dIt departement te senden van prodnk.
ten ...oor Yerkoop

VertoeKol roomboter ....ordt on verkocht
aan de verbruik .. tegeD b. Gd en la. 8d
netto De OpbreDgt.t boter door d.
Kolome _mt DUaf en p'IJllen &lJnvamr
met '0 opwaartee _glOg

Gedroogde ...rucbten..-De kwaliteIt nn
gedroogd. K~ vruebten-abrikoseu,
per&lkeo eo prUimen mIl vertoond. band
haa!t dezelfde boge atandaard no Uit
nemendheid ala vroeger vermeld Kaapse
pnumeo ....orden vlog verkocht en beatel
Iwgeo komen In wt alle delen v&oZ A

Prodoceerde" bieden aan Speciaal un
bod VaD 9 volblood otamboek Jel'lley bullt
150 balen 'roeder, pn]lYarkeoa, "t;ab&i,
6,000 Iba. haverhooI, 1,000 balen Ol.,.......
lucerne te N lkltheeda. 70 zak rogge,
40 halfbloed A)leabnl'jl. eenden, 40
hoeoden, 200 zak bJn.te~ t;afelurd
appelen 560 menno namel. en
b... taarJ., 60 bokken, UO Jonge atrnl.
vOgeii, 1'UlOeD, Kaapee geteelde mnllen,
op de romen] jl(eme.te varkena, 5,000 balen
baverbool (ID balen), 15,000 Iba I'OSIJneD,
S70 zak haver, 1,360 I&k gerat, 2000 £ak
tarwe, 2,500 geit DlIebee,ea 1,000 uk WlLte
mielies, 2,000 balen kaf (balen van 100
lba.), 3,000 uk aarda.ppelen, 1,000 Dk
weD, 5,000 hloemkolen, 600 kolen, 1,000
.Iachtacbapen, 1,000 trek en slacbtosaen,
200 ton IUCI!rue bOOI, roomkuen, room
boter, 250 ton gedroogde prUime, alamede
grote hoeveelbeden gebakt brandhont,
ConltantJL

Benodlltd goedkope "oorgent, eaamge
perste kaf, 16 koelen (drachtige), mad
alU'dap~16n, walDOt.en en weD Hrote hoe-
veelbeld k..labuvClwbten eD helote ge
kleurde IlUltans.

Melk -ProJHn van 3td tot -id per 6811,
ID 't klem, grootbandel 3d De aan V03r
no melk II 011 bela'lgnJk v..rmmde-d,
kontrakt pnJzen vogr hoeveelheden ZIJn
dientengevolge geategeo Ingevoerde melk
ID tmD6n UI 50 percent ID de !&aiste U
dageo gt'lltegen en ui w&aCIIChrJnbk900r
emge tiJd daarop bltJye"

V.r.e m.lk ,.paa ... lIrl-
ne r d -Regebngen ElJn getroffen .oor de
.urplu8 aanvoer, tegeu 11 3d per gallon
Bot e r -Eente kl_ KolomaI. hoter,

romen). ..ordt DU aangevoerd, dIe waL
kwalIteit betreft, met de '-to IRgeVoerde
kan wedijveren, en bIjna tegMi dezelfde
pnl'-

POJ. ad la 3jd per pond geieverd ID
groothu.del boe.-eelheden, lB DlUI& IL
Sel. (Jrote hoe..-eelhedeo UIIgeboden.

K a a a. - Ingevoerde kua, Kanad_9rt G1lndae of soet8melbe VUl oet
Dl8IIwe _ 9d. tot 9id. hunne 6 per
_t
][ol .... ukte l!:DgeIae 0Iaeddar kaaa.

K.r.u van het UJeIlwe _-.. wordt
DUUDpboden. Pna- geInen! te Kaap-
.Iad IOld per Jb netto De kwaliteit, ill
beter dUI 'rUI enige tot DOl toe ungebodea
De n- kwmen gekleurd of OIIft'Ildntd
... kreceJl wordea, het ~wich.t ISTIiD ~
tot .0 lhe. Wegea. de vermeerderde
'vraag door de gehele Kolon. ElJD de pnJ'
&ell geeteg_ ell li bet m_li1r un de
beboefteD "an de markt te voldoe
Iolo.I"I. &oora KaaL-Dit

.. _ Dlt.Iebad artikel en. verdient lIteD.D
De kwalitllit lItaat gelijk met hMte DeTcm-

pn~ .... !CL per doziJD gelnwd
te Kaapetad eo "oontedeliko.,ltat:lOllL

1101. haverToer -Goede "raag Pn)-

IO~~CO:N·
OIIiBION .......'IIfD BUlLDIJIi'G()()J(P... LI'D."

24 APRfL,I907
L d

8 9 "
o 0 "o ()
20 0
o 9
12 0 "
J 3
II 0
2 0
3 0
1 9
5 0
o 0
1 6 "
o 0 "
4 6

d
8 9
o 0
o 0

40 0
1 3

40 0
4 3

" 0 0
2 6
3 6
2 6

" B 0
• 0
2 6
o 0
4 6

Zemelen, per 100 It>.;.
Gerst, ,,163,~

"groeD" 100 bill.
Bonen per nk 200 IJle
Boter per Ib ••• _.
BeddlDg per vracht_.
Kaf per 100 tbe net
!tooI, per zak ...
Benden per atnk ...
lieren, vene per <lo,a.
Koloruaal JO

Voer, per lOOIba., lobal
" " Kolool&&l

Boenden, per .tuk •••
BriUldbont, per 100 ~ba
Gansen, per.tuk ".
Kaffer koorn, per 290

lbe. • ,.. 11
~ groen. p lOOblL 6
" "per 110

lbe. S
IUD... .. per" """ li
Lhee, gele, ~

I~ ... ~. 9
" witte p.. ~b 12

JJlielHlSl'Mlel,p 180!liL 0
OHIII, per 125 IbI.1t91 li
AardaPpelen. beat fl

lMlbL i"

0 " 12 0
0 " 8 0

0 6 0
0 " " 0

6 lt 0
0 13 0
0 0 0
0 8 0

0 " L3 9
0 " 9 0

II
7

9 0 " 9 G130
KaIkoea_,manneqee,

per ltUlI •••
Kalk_, '1f1~

~:;!;i., ;;
tb ....

Tarwe, per 200 I~-

70,,17'

li 0 " 1) 0

o 2 " 0 3
200"280
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Een AsteT

J. Y, D. MKBWB, J,-,
Sekretarie..

De Kaapp Ulllv:ersiteit._'I.
. HERVOWNGBSOBEMA.

~ ill d~ ~ ...., !lijn Tallerwr ..ol~, Verder QV. de oOAieFsTall
de brui" die beideo 1iegen1l'CJOJ1tig ...
ren. :D_"" gpr.Jc de pe" geworden echt-
~elloot ,elf 011 bedank\e in nnAlll "",n
7"JU HO,,"W en bern v.alf UJ d", gust.en
voor hun t.<ogon.woordigb.<'iden hun ~
scbenken.

Toon steld .. de hOOT D. Ver.h·t.} de
~ndh"i,l Yan mnr. en lUeVT. Home
in, "" l1Ierkte aan, dat r;ij ongetwijfeld
cl;> l'Clwiding eullen voelen, naar dat
"ij daar ,li<tt DIll moo.t.m p:even, wao.~
h till doch ter wus in gOêdo arme.n. Rll
vroeg 't Jl'Il"U' ook veel VIOIl elkAn<1er t.e
verd~"Il.

De heer Tom M.ooide sprak V'OQr de
~ ..~ eD beTeS~ de uitdrukking, dat
een haaf van 'n dame meer dl.n 'n ~plln
c-scu kan wegtrekken. en dat do Ahi-
........ se dames de beste on~ de zon ........
ren, te kellJlen ge ..ende, dat zij hemzelf
ook met 'n haar konden wegtrekken.

D« hoor de Wet tmtwoordde Uh·rop.
Laat In de nridd'a.g vertrok het paal'

om hun w1ittebroodsweken door lo br"n.
!t'·II.

V~ wordt en la ill~r.~~~:~~~:l:~~~~~~~~~~~iveu 010r polltieke, h;"'I.,IlD1'll .. a.
1WIifdiJl:r., gappise,
re onllerwerpen, eD
deukbo_ mOgOllit en onmogelitI
het tr\lnrige, saaie,
v.llJl e<m ";nkel,kle1'k in
in een boeredorp is nog " ~ ••
tUlllgeroord, Degrijpelik is ~ t-- ,
zen lil( h er ..oor zullen wachten liiervl111 '
te &pT"looo, Nl ook is bet ve~g .".n
bediCIldell, hun lee<;1;maAI' Jte.ft!' 2edW.
dig te dragen. r>e tljd iS ~nct,;:"I'" Jnti~a
d:ie<lsten sohaan; ~n klem ioont.)e li&-
ver dllll maM W1'gvu1dig ~, dali
pl.,at6 te mak"11 "por ~ dnj_dier\,
die gratag YAJl<1e.nhappen ln het CIlraIP
stukj" brood, om s)eohtM _ bonger w
"'orn..n ge.vrij .. JIJl.I'd. Zolnooht, do1iiheW,
.erkeolrde I<ulutghei.d en dergelijke zrjn
de k..,uJ"o, W"d&l'IIIeOO, ~I ... ma.w III
le n<t'1 winkelba<zen behep.t zijn, en
WUArUIl in de eet'.te plaat. hun klerkflll
00 du pe ZIjn. .

Eo .. korte schets slechts ...an het be-
staan van .mkele mij ben:nde ",inlrelbe-
dJenden, wil ik hi.". gev-, daar di!;, he-I"',.,.U.L
laas, het enigste as, dott ik k&a doen iD
hun .ndirekt bebng mia9Ch.ien. Voor bft
()Y{\Q)!)e .... 1 ik ook maar met bet 8~-

woor,l medego&Il: "Baat het niet. bM
ocb.aadt niet, doch misschien tI"OOSt liet
tooh." In v"le "up·country .bors&" voor
zover Ik door ~ndig on~k en de-
f!;'>t.k., lDfonua.tle kan oordelen. 'Wordt
een wlllkelkle.rk, hot ..ij boeJth.>uder,
klerk. leerling-Iderk of &DlOUOlri,.,
~llU'Jrd zonder kontrakt of enig bewi:je,.IVIl"'~ op Wit. De stilzwijgende voor·
waarden ech t.<·r, of wol de ..erplichtingen
Wfla.r()ndw hij .taat vanal de eerste dag,
worden hem nl<4 QirP.kt openlik opge-
I"f'd, doch door vriendNike op- en a6J1.
mor k in~'Pll van de ftijde m-n de patroon
en pen <'1gellna.rdige handige en inne-
mende manier van qptreden W'01'dt de
bedi.,nde te verstaan gegeTen. en moot
hij weldra duidelik gevnelen. dat iede-
re UJtdrukkirug, met l'JdT'ee1talent uitge-
~n. een d.istige IIMlml L~gew_t op
bet !(6IUoed Vl\n de klerk, die dilardoar
."..ld .....onbeWUHt ~vonnd is ..olgell8 de
weo> ..an zijn p...troon.
T. lna.t komt hij hij nadere kenni&-

mnku~ 1Dl£1. 7.ijn 0088, als pri ..""t per.
!i()(Y1l row"l ",Is bezl~.,idsma'l\, tot ,li<
oot.dekkinp:, d,>l.t hij Ollder de ..olgendl'
V'Pl"pliohtlOJ!;en sUmt. ",.,11ro Inj n.. te
kome.n h""ft om ba voork.olIl('n in onge- B. J. 'vAN DE BANDTnB vILIJIlIS
ruui .. te "",Ih>n.
1. W,uk"lure.n I'"'' ron-op tot zon-onder 'Mei.-De Au, ervea, ..ee,
voor 'YYV"rzulks o...ereenknmt m<'i jl:('-
ri..nlkbeid I"oor d.. ooa... I nm.·n d..""
ecbtffi' ~I .."nde {k. ,tall: (~ureude de
r.ornt?-T V'u.n ,~ m~enf( () tot 's B'ltOU& 8
nnr. h,nlf n"!!"''') door ven;chillpnde vei'-
mnkE'--n, '7•.:w,kjf'.'J '75\.11 Wf"'ini!Z al {l;t_r.en 1..
lAnll booft v.".gl'bPn, dan moet de klerk
n"t, ",rlik te,.,..,.d.. " .jjll d('M ... akj .... te
Vt'fTic-ht;.e.n n.a T..oTl-.ondPT.

2 Ul't~tl voor (~ en f}rmk('n ~jn
boofd7.nk",lik in~teld H'Or bnu·n· dllS
m'l<"ten kl"rk('n ma&!" gt>I~";d "._
k..n i11 di> wlllk,,1 te etPn. 'roOr V.OrYJr
:mlJ<s p;oon ""ha.de knn v('roan"k"" .......
de I.Y~leld.

." Midd.,1':" ....,rd't .....n mlr toeg ...,taan
voor di n"", <loch ho""",1 d.. bo'M YAJ!I1l;
dTR"~ op tiJd te ~an eten ..n daarn ..
N"!!." IIlIrtjc-; j!;"at &lapen lot bpt ....n
WN'II!( koel"" wordt. ool>oo.rt _n Iden.: 'Mei.- Krnijwagenlkraal, ,fdelin, Mal·
In t.. r.i"",, d"t er wlo.,,, ka" •• s OlD op I ---'
il:" ....g'Plde ureu to<- lf' maken, du. di.Pnt meabnry, levende ha ..e en ~:II_e·
1.0 \!pVO<"III!te ""j", (lm niet rA) prooi.... ren.
L<> .ijll lm.t d,,, otRl'ij, welke toeb l11o'a.r' OELLIEBB & LOUW.
wtl!; <'II SdHlJ<,I,k i_ voor d" bezig-
heHl.

I

'Vrijdag werd iu het Hugenoten ge-
denkteken gebouw, in d.. Quet'll Y H-
ton..traat, alhier, een ~grljke ...er-
aadorin~ van de konvoh,ti0 ,,,&Jl ~

lJni"e:rslteIL van de Kaap, do Goede
Hoop geholldell, ':Inder voo:rUtterschap
'Rn p:rof. W. .Ri tchie.
tiet !lOnt kwaJll IUlU dl' orde bot

..oontel van de beer F. 8. .'druil li,
L.W.V., .... arvan op de vur~g" ,,"'gade-
ring was kennlS g.'gl'VPO, lllimetik:
''Do.t deze vergadering V&n konl'OkullC

_ .._ mening is, dat de beste belangen
nn de Uruversiwlt ran de Kaap de
a-Ie Hoop en v&D bogt>r onderwi;" in
Zuid-Afrika ge<liend zuil"" worden
ck>or de zaken van publieke aard Ia
"et publiek oo&n besvreken ~ ~.
do vergadering ...enst- ...u·bledlglik bJJ
ge2l<'gde raad 88[1 te <lr,n!>"''' op de

-.'>lu,elikhaid de doureu voor bet pu-
~lil."k en dl' po'rs te openeIl, wauueer
tiftgeUJke zaken onder bespreking
sijn."

Do heer M,.lan 1.{'ldl?bij het in lejde n
yan het voorstel, Jat hLj bij cl .. met-
OACiëlP b,,'preltillg op de !,aat.,t" ver-
pdsrlllg beruer kt hurl, dot er WOWI@:
tegen het voorsrel ,«,\-"rd ingebrac'ht,
doch hij wenste er 0J' te wijzen, dat
et UI"t de hedoehng In upjt...uoten lug
um all"", In het openbaar u' behaudelen.
op die r-aad was j!;eh..el ZUld-A rrlks
Y'8rleg<'llwoord 19d "Il dnar de r","1 Ia
KAapo;tad bijeeuk WO,ID en derbalve lt..
den van andere solonieën dikwijls uf-
wezJg rou den ZlJll, zou het vocrvtvl,
wanneer asngenomen, ... ker er too bij-
dragen 0111 de belangstellmg lil zakou
Wrelf e nde d e Uolver.,ta", I... eo<lll( \&
Iwuden. indien verslugen Mr ver rich-
tingen 10 de bladen ve_hpo.>,!.

Prei. Fremantl~, LW V. .elma-
deeI'de "" ds J. P. van R .... rden, d,,,
80k de mot ... ,t..,unde, 1.'<>lde , dat hij
bet billik ucht-t e , du t zak ..n In 't pu·
'-liek belnll~ besprokeu, ook aan bet
publiek zoud .. n b<-k ....ud I!BIlllIakt wor·
<leon, en vootul met 7J\ll.fn betreffende
upvoedlll~ di .. hiJ IIltnem,,"dh'\ld ...ak"u
van publH·k belang W,,,·.·ll.

Nadat prof Fremnut.!e bet "'oortl
k:ul 1'",...,..,,1. "'pro het voorstel tot
stemming ~l·bnu:ht en uaJlgenome.n

Vervol!o!;~n6 ~ve-ldp .lld\' Rus:seH voor:
Dat dw kOlllIJkl1tlt! nu o'fcrga tot oe-
6prekillJ4 \"B het h~rY'unlllIl~~~ hewa
"roor Lit· t'lIi\{'r~ltt-'lt "LHI de Kaap de
Goede Hl/Op. zoab uoor de l 1I1~er"'l-

tA:1l8ra.ad 'Iu.nge-k.ondlgd" H IJ zeult'
t.eleurg~,t"ld t.. zijl! "mdfrt oe r.ud d..
KonyokJllW nl~t m~r b..ul uot"Tl welen
d1U1het puhllek. B'J h"t door d~ ,,',Id
op~t' ...t('l,jt' ...(_,h"III!.\ "an'n Jc rt_.~..'htl_'o
dor J\.OO'VOklltU} b.t'trokkt-'t\ pil daarom
achtte hiJ b<,l billik. ,~lt dit II<b,u>m
~M. seh"llm 'Mtll h.·...pJ\·kf'll. HPl n'sul-
t.:lat zou ZIJII Dill h~ onth·rn lJz.t:.'UU
tM.euH.'\nt up dt.. r.uul 1(") ver ...t('rk ....n en
loet bDofdk.'nl,·kt'1I n,n I",t "'b"IlLl\
WIY dat rh.. ondt'rwlJZÁ)T l-t>1l wt'ttq~l"
~tle Hl d~ {"UIY"f31telt InnalH \'~)()r-
JK}ver ht:'t I'<1cht'ma Ot' f"('(·ll t.·11 d~r }\ 011-

'fokatlt" ;'u\llta.~ttl'. 11l~~,-;t 1.1lJ f.IJn kn-
tI~k daaroV'pr lalt'll hurt'll "Rn funk-
tie wa,.; cif' KllllvukatlP ge\.\H.'Il, nAme-
hk, om afgf'V~Ulrdl~dt'n te kJt'l.t'll) die
'--un opirue In li". l" 1l.l'r~.n,lt"ltsr.I,,\J kOrl'
den UJt8ore-ken

Advok~at M,dui< ,w.1d(· ,.'"'r 'j),.t
laet vo4L ns Uf" Upl!\Jt.· '(-,tli dt z+" Vf"r~

Vdtorinp:; niPt. w~ll"t'}Jk I~ 011\ PHd! !'('he-
.. van Utll\"\"!I&Jt.f>-lt~ht.·n·onlllnfl. lt' be..
aprek.en, voonl."t N ..n ZUltJ- ..\{nkaanse
konI~rt:'lltu ..' 0,,'(>1 hO~t'r illl!\f'TW1J:I; ~(' ..

ltoul.ian I", 7.1.~l:llllgl· knnft'rt'lltl", '.0

~g a1l. rl~'1I11k 1"'. na dt' III ...u,lhn2;
Y311. ..~runtwQOrJf"hk ~Qt'vprDt'mt':nt In
df" O. It. KoluIlli', hlJ~1l tt' fOt.·pen."
Hij deed dit voo .. t,,1 omdat pr ,prnke
"'as .....lUl f'E"1I , ..odall4l-P konft:'T€'lIt16
Men m.JI(?>'---tg£'!lt"fI flIl.1~ll bt·~}il!t rwllll'n.

al:von~n ... u~ Hndl·H.~ ht->d .. n ti' hehhe-n
~rd: 1I1dlf"Jl lor et'"11 \'tll,"('rslt~'lt

IIOtl 'HJU V'uor ~~ht'("L Zuitl- \fflka. mut'~i.
rE"kpnln~ ~eholld('"n ,.-orJE*1l InPt h~H!,~ .. n
I.a. dE> OVt'n}!j" delf'1I ~KiiU'ht w'I'rd H"'T
t.(""'o!{'\ dM.1 \:lll lIPt ""ehf'flU\ ht·...(·hollwrlt'"
hij als (lil 11.1 tvO('rbar' r. t ..md.tt lwt H' n'",!
y&u h~ OI"7,ond"rp ";J, prk 1ft K.l ••p:-;t.ad
kOf\{'i"t1tn."("["(\t>- H, t ".l .... II I!,rntt' fout.
die ~ ..uln wt"ru. ab lHf"'1 III d(~ \f~;;ti'-
like pr-onol lf:>' 1Uf'+"ndf'J d... toon voor
ondfl.rWl}' In ZIIIJ- \fTlka t-t.· kllnnt"'11
aarur,twen I(r ~ta..3t ~\'a.ar dut lil

Johnnn~..;,bl1r~ (""Pil l""wn lII1IVor~lte1t
BOU \'Iord ..·u Hpu:pr!('ht (.\11 IHf'1l had 7.H'h

~ tot lorrl S_~lb4lrnt:' Jl€"II('pnd om t"t'n

Imnf"n'nn<, blJ<'<'n tt' ro<,pen·
0 .. he,'r C. 1" .llll'l\7, ,..,kond""'''!.· d~

roo.tu~. tlOf"h dt' lU'f"r 'M.:');LB trok. n.l
{llDi~(\ (b!1.ktls."IA. zijn v\)or~f'i hlrlle:,
....3arop dt', molH' om tot li ....~prE'kln~
'Y30 't N ht"1'1'U\ f",,'t'r te' }!.aUII.l,\l'rd .IAII-

genoJnt"tI.
OF. :,.\~n~'HTEI.LI"(; \ \:-1 DE

I'" I \. nt";ln:rr:-.H.\.\ [)
1'1('0 hrt>edvocng,t'- dl:!j.kus...,ac· ha.lt Vt'I"'

ycj~n .... pla.ut...'t rWl'f klau"4llle '2 "D(~
I'&aa tt" ~.all lilt nIet minder dali
30 Iocl"u. w"arvan ....n·dt>rde te word ..n
benOt'lr>md door ue ~(}'f'vtU"[I~m{'>ot(~11 d .. r
IIt.napkoloni" "" .n<lerp Z.... kolom";;n
en et-n-dert-.W- te wordt'JI vprkozt"n rl:'-
..,..1ct.i"v"lik. zo naWW n",,...hk In vN'
boudin~ tot d" hlnnk" ho'\'on"ng vnn
(l>:lke ktlinnll': lOK.,·rt' l~dt'lI 1.1I11t.~n bta-
n()(~nld W'orrl""l1 door do fad('11 ~n /oWn.l'

ten .... n <,rkpnd.> koll,,~. ,,~'l.l, 1»<1"....1.1
10 A('kttf'S- :1, -l f\n .l, rIJ tI.- o\'pngen

,mHpn door kOllyok.l.t If" bf\1I\)4::>!lHi wor-

d..., "
Na t"rll~e dudtuli.Jl.h· ..,te\ilp prflt. "ltor-

"FoOn voor. dat. hf"1. ,"oor~1.f't worde
~~t.k('urd, 1IIitlil ht"t zná':'llllg, \rorde
t!elplR'H. dot lpnm1no;.Le €'Pn-dcrn~ dpr
leflen dt.)()r Konn,kAt!P z1JIl~Jl ~eko7.('n
W'oTd~n.

Dlt yoor;;te\ wt'rtl a.an2YI1(lIl1f'fI
NB t"'t).n ~prf'kln~ vnn klnu"lt> 11

"Elk 7AX1nnlj! koll"gp te 1.IJll g{'r",,·htll(.t
.m t"f"n vf"rt-t'1{enwoofdi,:tRr op Je ~'D",at
W ku:'tz,pu 'roor eik ~rvnk, dat op ,lit
kolt~fI ondeTWf"lf\1l ~ordt. mIts zo-
danj~" vP~I:'OW t.-;en ltd I';' ,~. n
dt' rAad of ""TTBat van 7.o<Inllig koil.·g<'
Ml tf"~t'n()Vt."r ltlUIDAOd a.ndt ..rs \'('rant-
woordpltk ii voor zlin ,n~rk oftn t.,zeu
oyer ~ ruud ()f ...t'O ..l ..,t." vf>rdnS\:C(\''' dt·
T6rgad~rln~ tot VTlJr~ 9\"'onJ om 8
.. tlJ'.

t.t

•., .

Begrafenis te Stellen-
bosch.

Lsststledee Donderda.g vond de be-
gTafeoie plaats te Stellenboscb ... n .. ijlen
mej. Maaike un Heerden, ....n Murrays
barg, Mej ... an Heerden wa. ongeveer
negen maanden op de Bloembof kOt!t
I!Chool. Omlrent zes weken wa•• ij lijdeon
te Stellen~cb en ItOO<l ooder deigoede
h"handilling van dr. Neethling .u dr.
M.PhcrsoD DS8r haar .iekt6·urll.ti~ toe
Dam. w"d betolotpn de jon!!," dame
Dallr bet Diakocessea nospitaal le Kaapstad
over te breoltOO, "I.ar zij een operatie
on<lergiuj!;, die "Hl."u word door drs.
Rlchardsoo en Smith. Drie dagen na de
operatie echter i. dr alom eo door' allen di.
baar kenden zeet beminde heenges .... u.

Het ovel1!Chot werd toen teru~lf .. oerd
nur Stellen boscb eo Daar de J C. V. Zaal
genomen, alwaar een aiter.t indrukwek.
kende dienst gehouden werd door ds
&Jths bijp:e.ta8D door prof Mar.i •.
De schting en liefde de overledene toe

gedrageo was blijkbaar, daar omtrent rijf
honderd m.n.eben tell'enwoordij( .. aren,
insluilende "Dlleveer 200 voorname iD
WODen! yan SlelieoboJ!Ch, buiten <le8chool·
ieren ..an Bloemhof, de bogor achooi "oor
jongens .n .tudenten ..o.n de College.
Onder diegenen. die men bemer!tlP, waren
prof. Mani., prof. de VQ., dIL P. du Toit
(Edenburg O. R. K.) en de ed. heer G.
Krige, L.W V.
Do. Both" fungeerde aaa bet graf en

d. du Toit .Joot toon de vernchtingeo mpt
eeo ge-bed. De prnces,,;e nRar de bezraaf
plaats waS ~iez"nder groot. Vóór 10 de stoet
waren de Jonllen. \'an de boger ""hool'lJ
onmid.delli!t daar acbter de naa.t<! familie
bf'tTekkin~en en daarns de mei.je. van
Bloernllof in rijen van vier eD toen anderen
Ift.t heengaan van lIleJ. van BeNden I.
een groot ..erlie. voorn.melik te Stellen·
bOR:h en Murraysburg. De ooder> van de
ov",rlooene, cie hf\er en mev. W. S. Tan
Hoerden, vsn Bloemfontein. di.tnkt Mur·
ray.borg, Wbnsen hun dank toe te breogeo
'''0 allelI en voornamelik dr. Neetbliol!; eB
RlChsrd""n, di. 10 Yriendeli!t en lie1hen
houd optred ..n optraden lI;edurrnde de
laatste dagADau ban geli.frle dochter, die
uo ID de anuen V8n Jezo8 slaapt.

enL
KRIGE" MARKO'M'l!:R.

3Q April. - Nabij Eerete IiIrier 8~OII,
SteUeDboachl vaatgoed, le"eod. h....
eD 108l!8goederen.

1 Mei.-u De Kom," ldu Valley, Steli ...
boI!ch, I.ullde haft, boerderij, .....
IICbappen, ens.

DE KOOK BN LOW.
15 Mei.- u Land RiYier," distrikt ~i"p·

burp:, uatgoed, levende bave eo '-
goederen.

A. G H. TEUBES.
16 Mei..-Plum "Poeaoela Jliyiet, ' distrikt

Robert80D] vutgoed, leVlllld. ~a" ea
1.- goederen.

IMMEI.MAN & 00.

PAARL. 17 M.ei.-l3om8l'llBt WeR, ustgoec!, perce-
len aD erveD, aandaleo, antieke m"~
leo, ens. r

I(. L. SM.ITH " CO.
• Mej.-WeDiDgtoll, lndi_ eD ~......

karpeUA!D, riet matt~D, hambOe meu,
~tukken, ens.

T Mei.-Wellington, erYiID.

J. W. L. DE VILLIERS.

Antwoord aan ·'Belas·
tingbetaler,"

r
3 'HoL.idayR.' loljn ("IE>n onJtll1nl~, OD~

~w,n b:ul.r ",ts. De tiJd ;.. roodl! zl) mDeI'

Ijk oot h,rt .. ig"nhk ll ... t betaaM om OOn
kl""k aAn te hou<l'E'n. 7.II!1.,Q te VT.:tj!;f'n
7.1'Ifs I~ rP«l~ onbeta.meli:k em vrijpostig.
J"¥f'u. kn.i<'T'OIl, vrij ..". ,.ieke f:llllJlie be-
,,,,,,k..n, ~plf7ll"k ..ijn. """,rt.. ..n do~
lij);P ~"k.lH"d knn t.<JChmoeilik beln·n~.
hij+; v;<'''O<'ggeacht word"n om ..erlor uit
dp hf:~1.1g-h(,1f1 H"un te ....r~n~ 'i' Woen~·
(b)!, 's mldd'4:-' Pil Z...ndal!('n vrij te
11jll. iJl r_l. tt, v,...1 w""l<le ..-oor e<>n
1..->1",k

4. ut- p<'nnillg<'n, wMke o<'n kiNk Yer-
dl<,nt. ~hOTe(l ?.ov ....1 IDO!(elik ill <)..
wiJlk~1. waar mpn ZJjn hr'Ood vprdient,
t-t.N>d IR worden teg"" hoo~st" prij-

"""r, Afrela'lIill'll: Il..schiedt m"alldelik, ...
h)lliten men "lil" is. Hf"tgeen natuurlik
1rI .... rtal b"t geval is. daM de !'-"Ia.ri_n
,.il In.:l{l;g""teld rijn. dat mell h.ieTYRn
m,.t <I" mpest mogetike nweit .. en sm·
DI,rhf'ld ni<'i Itan bed .. An. 7.odm <>ebter
eell bn"" bes:pen.rt clat een Iderk bij het
(\I"d .. d..,r maAnd i<'is moet uitkrijgtou.
<hl n is IIIJ mMSt:.1 r.o kort bij W. d,.t
bIJ tan- III1.'tknn helppn. Fo/I indien EIO'n
kl,'rk "oor d<' t"""de m.....1 siin nip:en
I!;rld durft vra;lpn. dan duu.rt bet niet
la n!Z of wordt ,.jjn ,",~aris I'('rmlnd ..rd,
(bar hij lUot mlllcler Iron ni<tkoIlH'II. Er
.... rtit niet 8JlJl 'l!"cl.acht. dat ""Ik een
klt.rk m~lik i!eld nodi~ kan hebbE,"
om kl";n .. 8l'huldj'" Jn ond ..r.. WlDIwl8
tf' 1J<>ttd..n. _n b'IUS g:tat eennrudl!( VAlI

7.i.J'1 prinei"" lilt: .....rk voor hpt!(een ((ij
I",t Tnff.t nodig b"ht i Il mi)n winkei ;
vHd ..N\ ",,,,,n of l",hol·flf'" mRl': <'<"Il

kl~rk niM hehlx-II
Il Tpl!;'PnsprPlum mag pen on<l",r~

ól'b,kW onder gM''' voorwnar<lRn. Indien
bijv. N-n baa..;;; '~ mo~nj;!, s)ec·ht ~u-
m~llrd ,n elt, winkel 'komt nus.-.chieo
n,m' gehlld hpp.ft meT de' vrouw, iots
h",d."n h""ft waarvan bij <,<,nande!' oÏtlt
Imn OOschuldil!pn, pn~ .. I"n1.., dun be-
h(oOrt ...." klpl'k ni~t teg(m te sprelu>.n
\Dd ....n ...,n hi"" h"m uitSC'heldt <,n
vl""kt yoor ipt •. waarann hij onschul-
dii( l'

7. l~ll klf'rk IUHf't onder filip om~tan-
dJf!;hNI"n trol"'" .jjn IULn .. ijn """", ook
al drukt zo'n bnas uem op all .. m,,,,i,,",n,
7lhlj!;t he-m Ult. ",rannt, be<lrlegt hem,
d.. klprk moet trouw blijyen ook al
W")!'dt Illj g"trar-t. b<-scbllidigd' on on·
schuldig ge....nntf01Jwd.

On!(,rollw moot hier mpt trouw be-
loond worden. onr""ht m..t r<'Cbt. on·
",,<rhk.llOid met ""rllkheid, kamkt<l'l'l()Of;-
}",id m...t degw>lil<heid,wantronwen mot.
... \I1.rou wen.

De ('nij(Ste beloning, wAe de .nnae
winkeRlaai wacht 18 entMl"S, r;odra. de
..... 'l..., oon gDedkoper werkr..ebt bn hij-
j!>1n. ~wh ...,id en _likheid ",ortt,m
dr.n ro gemllkkéllk vorpJeten en fouteR
.... 11. tw""" dr,e gl'zocbt.

De nfN'kerndag is eig"'nlik df! !&at!lte
NI tenn. IJIA!:"t.. kans, ell luidt de be..
I"",, natntlrhk 7.Pldt'ln ton gunsu. VAn de
ontsIA!l;f>llbedienoo. EI'n. twee, dne ).'\8Ir
f'O 1.nnl!"r h..",ft bij "ijn haM trouw ge-
el i~)Otl. verlt?t:idi ngE:"n wt"'&Mtm\u, nAU"-
k I"'HI'" !;t'we«!t v<'4r>'ns IIi)o beRt.. w..teU.
p n voor IW""r acbw.loosbeid, sl(....hfthRid
"1\ ""Tg""tach.ti)o!;h~id van d .. M"" hel>-
bf.n ~I:nten, bo<\ken .. in1rel. en af·
I..,. Int privnte bela.ngen betreft, nSAl'
ool"' ....n ge<traoht t;P. beb:IoTtllgen. In
pl .... t. van voomi~ejl;:I .. n te ..ijn, is
I~ m""" IlC'ht"rnit. Sebuldjos mretE'n
t. ""Mnald .. ordt>n van de meub91tje"
'''li ulPDlllnd bekommert et" l'Iieh o..e'
1\'1" de scIllI td i. ,...,n E'eJ1 mJtll in lIIJlk~
1'(l6itl... Een plal\t",,,,,",,nger wacht hBt
","fd.. lot, cl., baas glIat T'<IOJ't, snnder
~('~t<-n.bel':l<'sar t<:' 1_ no.n bet
.....eet. d" I'.......n (>'Tl j[Oede hoedani,t,e·
<I"u IIijIlel" ond'erge1lCltiJrt,en. ook hij
hooft ..igedll\ll m"t die Slechte ondank·
l~....rt, klerk, dj" bf.>,mzo 00 DO beeft be-
lIJIndeid. Als 110 1elllMld nn tot onwa ....
,ii~ dingt'n uit "'aUOOOP on!l'gUt, ,..,
tt.,IDAnd hem dl> ge~nheid bied1. f!e1'.
lik sijn brood te ~a, a..n ..ordt
h.ij tlt"Ilrondig veroordeeld. De 1POrteI
"'dill het kwa&il woordt niet fIII!IIOCht, .1·
leen 00 pl1llI.t. die ontstaat doOr die
~t-êl, wordt onmedooa:end uit de aut.-

>«;happij Y6monnen. Veel aken 1~I:ê~ê~~5~~r,Inen ..Itn nnne lUetken, die pnoft _. ~P1~_I .... k.
,t..o voor dief1<tO.I ..MI rijken, _n;'"
ocbter nn rijk9ll, die klen.em be8lioke ........ -
I~erbboll.

Deo tOe.k:om~t leYort, ...oor 11_ ~
(tan trad1too zie!u,elf te ~neon en
~~ té dl'llflMt betpn de wrede
,.Meld h0IA biedt. Hij tril lena en dit
>Itrljd voor' het. t-t.o.n.n nok
I_ft wehrecht om te re..en,.
'W1 ond..nindt hij dank YOQl' he •• I<tel,:""'iS
luj T<KW llJlIloron does. 'I'OI"lOl1ll'8-loa_ ..

Purl, Z! Apnl, 1907.

2i M.I:-lMUikt Betbulie, O.R~, ·nAr
goed.

JNO. VAN DER MERWE.
8 Mai.-Tnlbach, In"nd. have on 1_

goederen. _
LINDElNBimG.

11 Mei.-Worceeter, .... tgoed.
J. W. MOORRIEES. JR., & CO.

16 Mei.- Drooge 'flai, .. bij Klipheuyel
StalioD, dilllrikt Ilu-hvy, IeYe.de
haveenl_~.

~lJu~r ijj uw Hlt.ga\·e van de lode
'1a.art. l.!. za~ l.k tlot'Jl onaf olldertt:·keud
1I•• l....""'I(l: ...t.d.,r' . bet pubh~k waill'-

~ huw\"uUt. lUlJ tl.h!L 'iIot.'(\[ te KIWkn iLls
IllUIlICJp ..dltt~ltsltd. ZiJn groot bE'Zwaar
t.l,:,,,ln nUJ L~. dal Ik l..oek t"'\~tI 1~z,en"D.

Juk 'n)Or dt! nt·kkt"'l1 van d(' beJ.LSllngbt...~
",der, w s.m •...tell, doordat Ik god voor-
...trlll'o, Mt dt' saUlteltsma.atrPge-lPJI aJ-
IJipt l'eruNerrl.,-ullen worden. \·oorwDa.r,
,lIt I::' J~ ("0f'1I,te lWi ....1 JU mlJIl IttV'f'Il, dat
Ik "''''wterde sal1!lloltSJllaatregeleu door
",mund ter wl'feh.I--tellZIJ hiJ absoluut
hartllU\1"" l~ ---{"ell Juk h()()r ooamel\ Kunt
~IJ IlI't gel"," .. n, da.l er In d .. beschaafde
P'~'1r1 ruik ""II o.rmr.ahjl; scb<1'5101ge-
vUIHii.u latn wordf...~u ~ TerW1Ji f'en leder
1.14 h S<'l.ba.a.ml oVt..lr onw prunltJPVE'! uf-
rnn~{'mt.'nt.eu, n,lTsclilJut nu dez-e per-
,00Hl op lw!. tOll",,1 om het publ".k te
"-.;u....rscbUW't'll te-gpn eon lid, d.lt vPTbt:>-
t.t"nn~ In dOlA'" ~kt aan w brAoge.n.
Wel, hN puhllpk z:,1 wetoll wut daar-
mn t.> denk"lI. ·&IttE:tiDjl:bet.nJr.r' sch'J"t
tOIl'"tnl'npo, <lat Dl('n lid wordt fWT mUfll-

rup..litelt 'Voor plmler of lot el~n \'oor-
d....l. Weilli!!: "·.,,,t hij. t.L,t ....n dl<' lid
" "ner mumclpsl,t"it, zlChroif. zJjn \.lld.
'"In ~.·Id, l.IJn kar ~Il pa.'l.NlPn moet op-
off, .....n om het publiek ta dlpn"n, ,'Il

t.L~t hij ~ gewoonlik m""r ·tank dan
d.ank voor krIJgt. fk 7.elf h"b hu.r m...·r
,hn '£l4.,<XlO &Iln ILlndg;oed, 01, 7.&1crus,
VOOl-waar. v) ~('ok ruM ZJjn om voor on,
nOt..li~l~ bt...ta.~tin~ to stemmC'11 Ook bPu
Ik ....0 """'gP man. ,'n ,.aJ du., b,,., lief
b,.t wij ook IS om voor de plaat".; mij.
n.... Inwonl"g te doen wat Ik k"n, plaat...
nUUcpn hl] d.... I"ktls voor ""n bet .. r
mun. M,.... hiJ mOt't zijn bet,.·r d.1I Ik,
nipt t"On a.rDlA. rfl'tr~N"'~cuev",. z.e1fzuC'h-
tl)!.l'. i)uno, ...I,· b.u., zaal.. 'n"I""tluflbe-
t••ler'. d,,, ""hlJnbaar ,...lf hd ....1 "'''1'-
den,

KENNlSOEV1NGEN.

De I.-. wont- ....*-t ---
.taande kell~"" ,,__. DUI_ ad ilJlva:! 'D;-

V&RKOPING (Pnbli~.) van levende
bue en 1_ ~ te Tulb.&h, op
Woeaadeg, 8 Mei.
ONDERWIJZERES ge ..raagd "oor de

pr-hate boereecbool te Ze""ofooteio; Ladi·
.mith IIChoolraad•

VERKOPING (Pnblieke), sood« .....
Ilel'Te, van een verki_Hk ",oooboia in de
R~llItraat 62, te Worcellt8l', op Zaterdtg
11 Mei.

VERKOPING (In.oJyente) ".Ii de 'nl·
hekeode plaata DiepfonteiD, 16 oIijleD van
Betholie,O.R.K., ep Woeu.dag, 22 Il,i.

i<The BoDth African Mut," Pleinatraat
I. Kaapatad. Meobeleu, piaoOtl lIDorge!..

ONDERWIJZERES (Gee.) l1li - ge.
aoodheida Oflder...ij ...... ge'l'J'Uf!d Yoor de
RookJaad. hoge IIChooI"OOI' ~ea; CnI'
dook IIChoolraad.

ONDERWIJZE.R of oadenrijlaerM ge.
waagd voor de Al oc:boo! te Montagu.

MUZIEK onderwii_ ge ..raagd in
nrband met d. NeethHnp Hof &hool te
Utrecht, Natal.

WAABDERINGBLIJST van ,de afde-
u~ .. nHano .....

AANGEBOUDE.N t dopkiea In het
IIChut te Koerisfoateio, afd.' Cal ..inia,
welke op Zaterdag, IllIlei, nrkoéht lUllen
word~ indien Diet teororr plOtlt.
ONDERWlJZmRB8 ~enaag4 op de

plaate Gr .... kop, ~kt PrMtkL
ONDERWIJZER ~ftMId i..oor de

a.N.O. Scbool ~,)(eppell di•. E&omélo.
OBGELIt!T genaacci in de N. G. p-

meen til t. Lad:rbraod.
"THE LOUVS!," PI.m.treat, Kaap-

.tad. lleubeleD, .DL

STUT!' AFORD &: 00., bept., Kaapatad.
Pu ont ..angeD krimp"lije WODeDOIIder·
goedeno.

ONDEBWIJZIlt(E8. , ..naald ..oor
een private IChooi te Klauda Beurel.

LANDBOUW dnlaerinjrl pljJ*l bij de
Iroeleabof "Brick aod Tile (/0.," aablj
8telienbooc:h.

VERKOPING (Publieke) ..an IenDde
ha .. , kerma, hn_.delen, bÓerderijr
reedBchap, , te Droop ..lei, ~blj Klip·
beDveI Spoor StatiOll, m.tli~ Malm_
bill")', op IJoederdlf II ...
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Met dank 't"OOT ln..~e.rt1!e.

M 0 OO:oiIWY.

Afrikaander Bond.

COLESBERG.Bruiloft,
De bruid en bruIdegom waren in de

mOf'g.mbloel VaD JATen en de oude kerk
van Ri"'lradal...... zeldeo tevoren biJ eeD
llllweliks plechtigheid :tO gevuld at. op
Woensdag toen de jooge beer Jobn vaD
Wijk van' Oakdale, mej. Gertie Horn in
echt na.m als ,ulO beter bel fL

Daar wa,en de vriendeu .sn hon ouden;
en buo eigen vroegere Hp"elg6uoU!>Den
metgezelleD ..llon "ol _au belangstelling
in de.,. gcbenrteDI. die tw..., hoo"g6ILchte
fo.mili .... vaD bet di.trikt aaa .1"lUlr
knoopte.

De \" uid door kaar v.der inl(ebr&e],t
&ag or SChOODeo befellk. Uit IU uaw
geel&chlig cnJM rU clung fn met haar
oraogeblonem getooId haar. Zij bleld
een grote ruiker " ..n beide cn wItte sste",
in de band.

Mej. Eli.., Roux als eerste hruid.lUei~e
.. et mej. Katie Horo. IU8ter van de brUid,
en mej. Kiltie no Wil'" r;u~ter vau de
Iorwidegon:. £logen er ook hef en UDlreldte-
lill. ait ook' elk Olet eeD handrnik"r. Niet
te vergeten waren de t",ee bloememeilje ....
Mupente Wel(e en Eleauor .Louwreus,
aie in hnn rol leboneu thu", le ZlJD.

De yloc.htigbe.id ....erd mot Puim 134
piinlh~.

" WoI.bw. woN .~,.r tot ollt,·u.u~;t-
MN ..N'andl'rtl. eli m..VT. Iwtll: komt de
007 toe VOór Il ... wa:t d .....,. 1,0 !(Ol.t ID·
fIlII"cht w"" voor de I"'<'<'ptie. ,..n ...........
'fflI{Jr !'.ij veru,Dtwuo,.d.,hk ....'" f",," lan rn
~ met do ult."l.·k.m'ko brulllsk,,..k 'u
11&.. oudden 1F'AS lnf'.t (l'#'twa.t'('tn o''''prla"
deo ('lO vf'rnerd mat ."t""""
" .... t bet gelukkige pam hUil ~

"'&_0 ontVllUs...n had, vt'Ot'l): D•. J C.
'Protei" de omstaand<w h t 1(".zaID"nlik
puk mn het eehtpRar in t... t.o!l.. n PO

~ .. nderen ~ h.i) mpt E"'rb!oo ""n
oI.etw>er Danie ....n W1Jk. oYm :lDJn \'nJ-
,. .. Da.' Ml O'Jl"nb&rt.L~Cld. Pft av"r bMu
.. ""U num VAD staAtlrondlg t,nlpnt 1)-.. t
iii; paro.o.!IOU &ion, Jd de jonge brw-

Eeu publiake Bond8vergadering werd
lIehondeD te Klipplaatafontein, Onder
Zeekoerivier, diIt. Col6tlb~rg. op de 2~ate
April 1907.
G. J ooste al. voorzitter eo J. Y. d.

Merwf, Jr., al• ..,kretAri •.
De voorzitter las een brie!, "'3&I'io

bij verrocbt .. erd 0111 een Ilfgevurdigdt>
te aturen allQr de !tonferenti" le Pbiliptl·
town op de lóde Mei. Het dool der !ton·
ferentie i. ow de h...."" N. F. de Waal eo
Vil:joen te oudersteuue.u.
De vergadering weigerde eenrt een af·

~.vaa.rdi~de tfl etileen, doch de vooreitter
wide. dat het i. oaze plicht ..... er ""Il te
""oden.

De beer .J. A. .loo8te werd door de
mt'tlrderheid der vergadering gekozen als
af gtlvurdigde.

De volgende drie p8r~onen werden voor·
I(tlCir..gen door do vergadering al. ,,",ndi·
dalell voor hat parielllent bij de volgen~
ve.kieLing :

De h"",n N. P'. de Waal, Viljoen fa
George Louw. De gebeie verp:ad&riDg
ten gUD1!te ... n de heer de Waal, 23 leden
voor Viljoeo en 13 voor Loaw.

De verj(adering bend de .f~aardigde
Diet, maar gaf Ioem d. mjb.Ht 0111 te
bandeIen naar "vind van zaken. De
bQEll' Alberlijo, 0118 rudalid, w.. ook
tegenwoordig. VeracHideoe vragen _to
den UIl hem gedUD door de 'IIl8I'pderiag
op welke hi) IINI yoldoend antwoord ([af.

De vODrSltter lleide, dat trij _ ..oor·
ráobli>r!Doet~~ajD, waot er "' .... prake hn,
tlAt Uadlen "") tern de beer Vilj08ll giogeD
iawerkao, er dan IMlhre takken WV8n.
die tegeu ie b_ de Wui soJleo·werm.

De plut. '01Ul de heer R. do PletBia,
"Oanagal," werd 1WI,",_n ..OOt' de \'Ol
geede Bondlvergadmng.
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&Ur.. ~ 300, elk van 3\ 4"en 6" ~;en' i~en.
:Vt!tJ".0P ~, Crofdon, Fau .. , K.Jt.

r' '

., ....... 1 .... __ ............ ...;.,.... till ""
- :. • • : •• '''''''' III) ; ••

t_DEfl$· ·..SrÉPHAN,
" : ·L· _. .. 'KAAPSTAD.' •

: / ' I

····smTJI. . , & CO.,
I'

Mbut, 'K~t_en .Tlm~erhout MagWJnen. .ttolOf1'"
en AmerJk..... :Nagenhout. c,

sTO~M ZA A GMOLEN~ •.
116 B~EE STRIA T- en «IEIE'EKS PLEIN~

I . . .

l--- KAAPSTAD. - .
!

V ..... om ....,...,.t.t..
w.. aet... t 28, .ItAANT,AD

. \

Agent "OnsLand."
iMEUBEJ..EJIC, PIAftO'S EN ORGEJ..S.

BIJ deu wordt kanil r~ell.. BIJ ~THE SOUTH AFRICAN MART," Plein StraAt l,
dat de heer F. E, W. GBOOH, t. Iaapstad (]zie Dur de grote rode 3 op de Vensters). D. goederen
Burgendorp, ala Agent VOO.f "Ontl kunnen gell;peht worden tegen de eigen billi.ke altllbieoJ.ngen der kopen.
Laud," "Ou Weekb4d" en" De Beste ,:er~kking ~wa&rborgd. Over 200 Illlkwnenten verkocllt en
Gaele H " . t Id. vele hUlZeu;gemeubileerd.

oop 18 aug .. " ., i J. S. F. BORGSTROK, A.faJager en Ko1J1D1Ïegie.Agent.
O. P. SCHULTZ,

,

(liPSE GOl,YI.OUITS
SPOORWIGII.

s.mtaria.
Vu de Sal1dt de Villian en 00.,

B~perkt, Kaap.-l,
19 .A.pril 1ge7 .

Divisional Council, Hanover
VALUATION LIST.

rulED n ... WlmtlllW.-<11.7·
Di1IkpIn·... tIObap,t)

fan deS&nd~deYlIIlen" Co. NOTICE is hereby given that
an Intermediate Valuation Reil of
Immovable! Pro})f!rty liable to be
ra.ted iD the DlviaWn of H..nover,
will lie fot inl!pection of all con-
cerned, at ,be office of the under·
aigoed f~ the ht to 30th May,
1907, and tbe DiviiUonal Council
will hold aCourt in the M.agistrate'.
Court-roOlt\. at Hanover, on the ht
June, 1907~ !lt 10 a.m., for beariog
and determining objectiontl to IJUCh
valuatiolI. \ .

I

B. J. DI!: VILLIE1tS,
Secretary.

Divisional Council's Office,
Hallover, 27 April 1907.

TINDERS wordeD uitgeoodigd "00<'
bet afleveren vaD 1,600 toDs V&ll 2,240 IbM.
Welah Stoomlrolen, benodigd ..oor af·
levering te Kaaptlt&d.
Teader-Biljettenf Konditie. vn KOD'

tl'akt, en alle &IldeNl bieaonol.erhede. kun·
Den verkregen worden VIJl de onder~
tekende of HO. de Spoorweg M.agazijD.
m~ter, te Port &izabeth. Oost Londen
en de Agent.-G_aal vOOr de KoloDie'
Victoria Strut 100, Londen, S. W. '

Verzegelde t~ndeMl. geadreMeerd u.n de
VoorfiU.er van de Teoderraad, Kontr61e
en Audit Kantoor, Parlement Strut
KAapstad, ea vao bruten·gemerkt" Ten~
for Welah Coal, 1907," zullen onh'ulgt!a
worden tot 12 uur 'e middag!!, op Woen ...
dag. de l6de Mei 1907 .

De lasgate of enige teuder behoeft niet
noodsake1ik ts wordea aangeoomea.

OB.A8. COCK,
Boofd Spoorweg M.aguijnmeeiW.

Kantoor TUl de
Hoofrl8pooro!reg 1lagasijD~,

lCaapetad, t5 Kaart 1907.

B&l'ort.

Fabrikanten yan
SChriJfbehoeften.

lit'lografiaa an AlgemaN Orukken

TN&I LA~. PBI~Z".

KOLONIALE
WEESKAMER EI TRUST

MAATSCHAPPIJ.

le. 4 URKPUIII, KAAPSTAD.

ltapUaal, • .£20,000
Reeerve'Fonds- £138,532
l"ondsen ondel' Adm;iU18trat1e

boven £2,947,~06.

wAAIIOllI TAKVAl lIlUJKIWD.

Afdelings Raad, Hanover.
ROZIJNENKISTJES"IIIRDKRIIGS LIJST.

TE KOOPKENNIS gellCbiedt mits deze,
Da M.,A.ATSORAPPIJ reikt poli_a ~ - d -- d' L"uit ali Waarborg voor •• Eerl~eid, uat e "aar enngil Ijst van

OpreGhtheid _ Gettroawbaid vali 'J:ru.. V .. te Eigendommen, nog niet
te. likwidateurs en Ad.ministrataun, gewaardeerd, .lie _n Beluting
heb';tean eli V~ Datief, 0- OIlderbe-rigzijn in de Afdeling vu
tor. Boni, Balju'W., Lmldmeten, ~ Huovef ter iuzage van alle belan ...•
.ti.rden aD ~Jl .... n Ba.ok.D, _.1_ I lt •Log_ AMunntia eD ud_ )(aU. bebbellUl'll iggeu u.l aan antore
~ijen, AHeiingvaden en Munici- van onde:getak:.ende V.'ln de lsU; tot
paliteitell, &hoo~, :&1erbD ~~. ao.te Mei 1907, en datdeAfdeltn~aere Beambten In dieut .... n :Ji1'JllA. Raad een Hof zal houden in bet
en Puhlieke InriIlb.tiIlgen ~ voordalige M&l(iatraatia ,"autoor te Ha.oYef
termo ",

Desa' PoliaaeD 'WOrdeD in ozrt,nllpt op de late ~unie 1IX>7, om 10 uur
paomen dqor da Imperiale en KlMo- v.m., "oor het horeD en bealil'ileD
ni.te RegwriD~ aa alla employ_den van objek~es tegeD zodanige waar·
door gehMl Zuid.~. derm,.

VonnaD VaD ~ .L, op ....
nYl. . B. ~. DE VILLIERS,

IJ. w. sn:TTLBR, Sekretaris .
~ A£delin~'ïl Raad Kantoor,

K.OLOlflA.L:I Hanover:, ij . 1to7.

WeeskamerenTrust KENN
MAATSCHAPPIJ. ' ........'_ ...

ATTWELL & CO.)
IT. GEORGItI STRAAT '2,

• ~P.TAD~

LandbouwDraln~11f PJJP81L
----t

DE Koelenhof Ba~ en Dak-
pan eD Tegellbat~ppij Brick
en Tile Coy.), Poa\Qnloor ~oeIen~
hof, nabij Stellen*h. is nu in
staat om bestellingen uit te voeren
voor 2. 3, 4 ell 6 d1Um Landboaw
Drainerin« Pijpen tcjgeo de laagQe
prijzen. l

Be.tellingen, g~odeD aaD de
Beatierder van de F.briek, KoeleD-
hof, sullen prompte .'t*eotie geni ..
ten. iKANTOREN:

No•• , KERKPLEIN KAAPSTAD
GEVRAIAGD

UN Geeertificeerde Ondenrij-
ser( es), voor een Pri ....te School te
Ela~lIheu ..él voor vijf kinderen.
Salans £40 per j&al' en vrij !.gieal
auder half uur vlln de Kli'pp1aa~
Oudaboorn Lijn. Kenrril no
HoUaode en Engels, en Muziek:.
AOpuMm ,;u Getuipehrihen sullen

11a~"'l'Ol'1l1en iqgewacht tot. de lat.eJnnie
1to7. Wérb .. mheden te begiDDeD
met het volgende ltwartu.l.

J. G. KILIAN,
EI.ndJhe~vel,

P.K. Heuvelkraal,
DiP. 8teytlenille.

P.K. BDa 142. TeUlooa leo.
Telegrafiee eD Ka.beI Ad ... :

" FIDELITY.",

I•
=

Jtap1taal
Re8erveFondl- £138,1S3ienige
FondaeJl ouder A.dm1n1atr&t1e

boven £i,947,066.

DIREI.TEUREN :
Paul da VillieH, Prokureur,

Voonittez.
a..n, Botua. F. W. lLi.U8.
Edele H. J. Dempen,
L.W.R. H. K.. Md....

O. K.. Beroa.rd. Jl. J. :&alp.
D. KA.ATSCIUPPlJ .--' da Ad-

miniatrati. op si~ V&I1 BOedaU U
EigendommtID ala EZeDtiaUHG, 4dml·
.u.trat:ean, Voogd .. , Kanton, '!'ru-
w. .... IDIOinllw ~ eli oadel'
Bnwelib Voorwaardaa, lupektean,
o...olmaohtigdaD, :a-a..... .&&eDt.D
YOOI' lngesetellllln an Diet-lopaet.D.,
Likwi~an v~ 1la&tecllappijela op ..
Aandelen VaD lI'inna'.. te SI)_
GEEFT GELD op Eente V.wbaDd lekten ......,.....l.

"". Grond Eipndom en ODd.rpud op
Hypodlak8ll, 'Ml. Kapitaal, koop\
UI. ...erkoopt., Grvad ... aad. ~d_.
VORDEBT V~, W ......

aDdare Sablaldell iD. .
Z.uDlLl' RUISHU1JB in lIIAIWt

op V.-balld.. lID ud.. &briteiUtD,
611 do.t ieder. eoort .... Trut. el
Agell~d.

Q. W. STEYTLER.
8ekntariI.

I

, Blue's BoardIDg Hou~
_EIIET lElT STUR.

I

VAN ~F 1Me.ie.k., beeft de 'Jeer
H. van der Weatbuizen, nieu "'eer
met bovengemeld Logieahuia te
doen, en móeial ... soeba. Yapr
logiea bij de Eigenur gec!au WOl-
dOD. 8.•J. P. DU TOIT. ~J,
Blak:.e's Boarding HOWIe, Someriei
W_Stnnd.

"-DE GOEDE HOOP, "
.II..... 1i1w BW.

,.
I S.bIa1pUe Ileohta 6/-per juf

~ .... ld~
_,n.n .............

Bloemfontein .HOU88,
........ ~lUIAL
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