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, THE OCEAN ACCID~NT AND GUARANTE'E COR~~RArlo,NJ L
d IS HET' , ., ,-.. - "

V~R~EKERINGSKANTOOR UITSLUITEND TÉGEN~,,~\~K~.
Met Fopdsen van meer dan ~I., 7~~r __ •'" ! .

Zend bijzonderheden omtrent uw risico en tarieve~ zullen u ~orden opgegeven. lLImlflti'8']O"I.,.D1RI~Jlg. STLU.T,.,.._.....u..~.II!II..&I.
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TEL 8815..BUS 72. R. Y. SKETCH.
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VERKOOP VAN

VAST EIG£NDOM. ORRISO:N ei CO~
. l.- ~ ."~~, .•_ " . •

'.. ~ ..~. -•.
WINJER"-'Ingevolge proces van 't

Hooggerechtshof.

Van ERF No.2., gelegen iD
Fleetatraat iD het dorp

HOPETOWN. NU AAN
In de zaak tusschen JOHN WILLIAM

WUWST, eiser, en MATTHY':;
}[ACHIELZE DU TOIT, verweer-
der.

PUBLIEK

w.:.oor vali de

Waar HJ een groo* en Me-
rend 8880rtiment van gedenk-
stenen in marmer en ~i Alle Beetel11D8'eD vu. BUt_Jl WOJ'd8n
VOOmWIig hebbeD. ~d _1dtvoeJ'á'allll'lLOJlt..

-T.t.KBBZIGDDD III

KerklVaat, W.1Il" 3r8'.
Hoofd...... , Kowbra7.
DuU~, ~ft .. __ .. ~---- ----~,
Wed.

,~1\~
'. .~'-::'

-:

:locJk'oaljuw,

lV.a1"lad,_
9
_Au_g,;_l90_~_.. .. ___,.-, ft. RAWBONE,

TUL~GH. GEWEERMAKER,
Publieke Verkoping '.... nPrQa._ .....

IJ .UbatllIIIIWU ..........
R .o _Ll.'Lr ...d~rs~=~."
haar uitmuntendheid.

Een proefneming beslist fn haar belaftl;
I
I

t

Aaent Toor WW.GBlIU-'
- OP - :&uWBONE

HET DORP l'OO1'~~'8
ALHIBR, B.A~9.lI1II:8 B~:n.JImf;80HIE'l'

I en geTen altiJG .. Wdactie. ~

DONDERDAG, 24 Augustus, 1906,1.ijn ~~m~~~ M&t;riM~
Te io uur v.m precies. SOHlftPA'l'BOJrlIlI 12/-'" 100, (.onder NOk.)

... OBJIL'8 .. PADOBmf, lJ/·
De ondergetekende begun- p~ BePantieII WOrdeD elo ... moplib or

8ti.;~d met instruoties van de ..._;;;;;IIb;;;;"d;;;iKO;.;...wer_klied_· _. .... .,. _
Weduwe CA.R1lL VAR DU MI.- -
\ l, tal publiek verkopen op Da Firma
gemelde datum: Heeft de vo!gentle gebouw~ binnen da, laa.brte plUóDGa

1 Amerikaans Org91 (bijna met het meeste succes, ~et het nieuwe, goe.l1.II:.1PC
nieuw). heldere Gu

2 IJzeren tweepel'8OODJ Le- .A CET}-y L E
dekanten met Bedden , I
Kompleet. De Ned, Get'. Kerken te WiU~w[Jlore, te Noorder e~ Zuider Paa.ri, te

1 Verea-bed Kompleet met Ladj' Grey, Robertson, te Caledon, de ~o~gen van de WdEJ.
Kussens ens., ens. heren J. W. Langerman, Mdnerton, pr. Viljoen, !L.W.V., 0al~0lJ,

2 Kleder Kasten. P. A. Hofmeyr, Kenilworth ; ~. J..Heinemann, NewJanda;. ~t Klap-
.. ~ Was-en Kleed-tafels met muts Hotd. ; het Royal Hotellte Riversdale; het oufust RiVIer Hotel;

het Royal Hotel te iIermanus:; de Stadsa&l met b.n~ te Boa;'enet
Spiegels en Kameraetien Strand; de bezig.heids plaa.UJeil VIUl de hOreD8. :iJ'00., Simon-
ens., enz. stad; B. C. Moma, Simonsta4 ; enz. 8111E. Ook h RJ.ww ~-

1 Sofa. struktie de verlichting mn het nieuwe Bbteen. te, aom...t
15 Stoelen, 1 Raatbank. Strand, en de Ned. Ger. Ke~ Bree"'" te ~ J:~
:; Zij-tafels. ,jf'lltic over dit onderwerp vri~delik ...enooht. I
2 Áanzit-tafels. .
I Mooie Kook Stove_ Enige Agenten voor zuidl· .!bib na de ~ • ''''bm
1 Naai-Machine, 1 Huis der" Windpompen, 811 va.n dejinnnaarde "W-r PiaOL

H., DU T ._ 00 ,U_!.-:&6 _ft... lhD! , I _ ..Klok. De firma • ..' ., on__ I 1 ._

Lampen, Glas-en Aarde. kommissie, uit Europa 8D ~ en ..-. .... ~ ..... -
werk, Kenkengereedsohap ElectriJe KOlltra.kten. i

Y;~~.lk.KooieD. HOFMEYR,! DU ~.~ttlo,
P. J. P. MARAIS, Afslager.

WALESTR T 7" .',:AA.Vendu Kanooar, [
Tulbagh. 6A•• isos, ! POBTB'U'S 18."

JOHN ROBS, Secreta ...s;
~d.

Ken grote 1'OO1'I'MdPotoelei1le1l
xrusen altijd bij de haDd.

aPOlITSLIBDEN'nD'Iicht.,

Yar-dngllda' B". II RIfle
:MAKERS

hebbal eeD Depót geopeDel iD , .. • '. a,OOO,.. $'"·....,000.
BURlSTWl 45, WPlTID. An. k)'7'.ftIl ~ NIl I '.
zend om OlIM p:oto pBb_roerei ~ premiea. ILIP ..........

1".MtJop.. 00II 0111 elo ti,iA 'hit JICD ---ftD.sten, elle _ tooa {leIt8IclIlijil..toiI, ...... -
geworden III tweede ,haDclI wapeD8Il.

.[rE KOOP..
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'Uw dw. dna.
(81\:' )(ert. L P. T

bri~;-jt&;;;-hWK~~l~~~·~t§fiitg
£~om . legde ter:n::ti~::t;~:i:!
op II. piaatá ,.~: ':rw:!..1a a__ k,
d. TOOl"W'aardea aUlllte 1'Idl ~ boe<lal np Thohl.u Da.
ala yolgt: , Dat in niel BanT,. 'om dat at* un de uit-

ct. Nianweb@a :~u~.~~~~~~~t~'t. .~, plllerkt· .l;ót· A,behorend tot ae ell Mid., dat 'bet YOOI' een derde van
gat" of up, d. Mn _uw in het; ,bezit· _ de aalllloe-
oott~ijde nn de ket' leween .WM. Wérd bealoten, het
cle gevonden wordt op tet' 'l!eBoop aan ié bieden aan de,
toegestuo, de ~enwoordip of del F. D. Barry Toor tI per morgen.
komatige eigenav. 'RIl dit laad :0. l1eer W_I., onderIlAm, om in ge-
!leeD recht sullen hebben, noem ua Jum 'Val de applicatie '-gestemd was, dat
zal toegeataan ",orden .adalUg _ te 6tu~1 hun grond, grenzende aan de
schuttea. . uite 'n~, ~der kosten toe tA!.ma-
Re Uit.panplut. te Ste8Jlhobrtfter: met iJZ6l'tln palen eD draad.
Een pet.iue werd ~ na de iJl.. .D4 huurder klugde, dat bem opg .....

wOl\ers na. Bredas<Jorp ea· Napie.rcJi$- geven WM, dat de uiespaaning 680
trikt, verzoekende de riaad om - morten was in grootte, terwijl ze. nu
grond op III bij de 8teenbobrivittr • bevOllden WaR, maar 3tO morgen te
waarborgen, geschikt voor een nitepm- zijn .. De raad besloot de huur te ver-
pluh. . nietigen, op voorwaarde, dat de huur-

Op voorstel T. d. Bijl--8. D. le Roux, der begoot, voor het einde van Octo-
om te onderhandelen met d'e 'beer M. J. ber 1900, of hij die vernietigd wilde
de Villien, ter l"Ilrkrijp;ing van ~ rui- b\!bben.
ling VNJ een stuk grond nabij Oe ,~ Afwijken Oude Heidelberg Pad.i--
baAk" voor een &tuk TIIJl detlelfde ui~ De heer O. J. UYlI deed aansoek, om
Atl'1'ktbeid Tan de "Pretorius vlei uit- "erlof, om het pad op zij.n grond en
spanplaatA" . die Tan de boedel J. D. Barry, te mo-

,,_udcfOOnt w"rd voorveeteld door ~eu afleideli. De raad bad geen objec-
lWome, gl!lA!C. B. J. de Kock, "dat tMlIII tie, mits aansoeker verlof kreeg van
Jrom·miuie zal beneem<! W'Orden, beBtaan- andere eigenaren om het nieuwe pad
de nit de voorsteller en de b'eer P. v. PP hun grond te maken, eo' dat bet
d. Bijl, mn de zaak na te jlUn en 'rE>r- pad eerst goed gemaakt wordt, 880ge-
eIag uit t~ brengen op de 'ro4!;ende ver- nomen wordt door de raad, aangekon-
lI:Bdl'ring. ,V oorsteller, sekondant en de ligd en geproclameerd, voordat bet
beer Human trtt'lmden voor bét :uneD- tegenwoordige pad gesloten wordt.
déuK>nt; ,VOOTh..t ool"!'pronk...tike voor- 'Stinkrivier Pad.-Raadslid H. P.
stel de voonteller. eekund~Dt en doo (}ildenhuys klaagde' over de slechte
beer }o{Ap. Daar bet aantal sbemme" toestand van dit pad. t'itgesteld tot
TOOTen tej[en even p-oot was, wer:' .. nkomende vergadering.
door de oosli~"ende !riI'm v ..n de Toor· Annex HooikraaL-De I16Cretari.
IlÏtt<!1' het II.mendement aSnjrFnOmen. 'Ilgde ter tafel een brief van de heer

Re belltemmen van 6<"n IZ'M64'Jte ya' \. P. v. Wijk, aanzoek doende voor de
"Koff6"kraal" voor nit.panningsdoe'kin- ruur van een .tuk grond, liggende aan
den.-E~ brief von hpt Izmdbouw d~pt. le plaah, Hooikraal. Hij werd naar
!fed.teerd !le .luli 1905. werd voor~l... iet gouvernement verweaen.
_. aangevende, dl\t het gonvemp,m('flt uitgave Health Acte.-De seer ..taris
bereid i. een acre vla.kke zrond en 48 legde ter tafel een brief van de R. 1\f.
aer ... weidegrond of de belling te ''](of- hieromtrent. Inhoud a.angemf\rkt.
fee Kraal" V001 uitspaaningsdoeleiaden Beesten VerToer Akte,,18ïO.-De se-
el te Btaa.n. Een a.mbtenur is afgeV&U'- eretaris las een brief van C. C., voor-
digd om een vertep:enwoordll[er van ere stellende, dat de raad stappen zal ne-
raad te ontmoeten op de J(I'Ond, met het men, om te dwingen tot hetgeen in die
doel om de uitepsnntngsgroad uit te ki.&- ..et wordt bepaald. ,
_ en te' bepalen. t'itgesteld tot aankomeude vergade-

Besloten werd, d&t de boor Le Rou ring .
ala Tertejenwoordiger V'&Il de raad zal Klaag W.. Steruer.-De heer W.
worden gevaardigd. Stemer klaagde persoonlik, dut de 1"-,,,

Re hoofdweg VIIn Korteshaven naar R. J. Swauepoel zijn stoep gehouwd
Knofflooksk:raal : - had in d.. Grote Straut, Barrydale. De

De h_ Roome rapport.oort namens heer Awnllepoel was ook teg enwoordig
de kommissie, m.t. zij dit gedeelte nn en gaf ",ijn lezing van de zaak. Werd
de weg geln.pekt.4M'rd bebbeu en dp besloten dhe r.aak uit te .te!ll'1I tot
_t flievaarlike- plekken gerepareerd el'rstkomende vergadE'ring; de secr&ta-
zijn. Zij menen, dOlt een nienwe w~ riM advokaat's opinie hierOlut.rt'nt te
moet a.angelegd word.'n, als een 'rertak- krijg ..n.
king V'&Il d .. bestaande hoofd\\'€'g op de Achtent.\lIige Bela~tingcll,· Werd
t~ van de bl'nnl tt' Kortesbl\y.en, lo- beo<lot.en, om de beln.sting, die ver-
pende over de heuvel in het ~"n, ell s<'hllidigd is door P. M. CoetZ<'8 "oor
weer samenkomende met dt.~bQpfdwep: lOO.!, af te Sl'bri,p'en nla f)nv~rkrijg·
in de nlei op de Caledon zijde van de boar, en de secrl'ta.ri! werd ~ela"t om
KDoMookskraal plaats. Besl~.en w"rd ,tappen t .. nemen tegE-n alle ....hlllde-
tende" tegen de volg<'nd .. veTJ!:adering nanrs \'an achterstallige belastingen.
op te ~n 1'oor de door dp kommis- Bonni" \'ale.·-De .""r ..tari. I",;d ..
eie 'I"OOrgt'ste1de &anIeg. ter tafel ""II brief vlln de he ..r Rigg.

Re w"!1;. AAnsluiting tol naar Her- nngE'ncl" dat de raad lI"t pnd. \'0" de
m.t.ll1U: - Drift naar Yale Ridin~, 7.81 laten rel'a-

Ra.&dalid T. d. Bijl rapporteert, rerell. Dit ,.."rd overgl'lntell ann do
bij en raadslid le Ron x delte wev; in- in~p<'kteur.
apekt<l6rd.en, .-an oordeel ",ijn. dat deZE' Hunr 'Rcenen.· Df' ""net a ris werd
opnil'UW ri'toet begrnisd w~n, en de gelast om te "i"u, dot dit betaald
sekretaris hebben gelast, tenders op '"erd.
te J1)epen. De sekretaris legt over, ten- Inspektem's Rnpport. -Gelez.", en
<kir, ontV!I.D~en Vl1lI J. HSUIII11n tegen g(iedgekenrd.
Y., M. per ....agenlailing gruis. Besloten tBnffeljocht'. Ri"ier Tol. ..Werd be-
-rel, dat de raad de tender te hOOjl: sloten in do toekolD1lt huurkontrakUlo
vindt en de !.aak te laten wachten tot ~ bedingen, dat eommissieleden en
dat een wel[partij verkrijgbaar iB. schoolkinderen, die ""lIol.'n bijwonen

Re rekening voor bet balf jaar, ein· uf vergaderingen, geen tol zullen be-
dijrende SO Juni 1905. lalen.

Overcoenkonllrt~ Séktie 16 van wet Southe,," Pa.ss.-De se-cretari. mp·
no .• 0 van 1889, I~ de sekret ...ris een portoorde', dat eeu kennisgeving, het
bebooTlik> JZ:!'Bnditeerde rokening over publiek waarsehuwend voor het gevaar
tet op SO Juli 1005, die in 'Ol'de werd 1'~11 de· driften, opgezet ,..as.
beTonden l'U de voorzitter gelastte de- Bomeu.-Werd &an de hand geg ....
",elve t.-, tek ..nen. ven, dat de magistraat gevraagd

Re de 8Chntmee~t"l' te Standfort : - "'ordt om bet Gouvernement te verwe-
De !M!kretari. berieht de raad, dat CJP J{<)I1, "en bomen deskundige naar hIer
beer D. du Toit nn finaal "-Iot"n he<>ft lAl zonden.
ala 8Chuhneest.er te Staudford te be- Kantoor.-Werd besloLen om het
d:a.nken. .allu·is van de 6IlCret.ari. te vermeer-

Re Hoofdweg nn Sir IAJ1lI'1 Pa.n- deren met £24 per jour, Ulit~ hij QeU

Oaledon-naar Swelh·ndam gren.-en ".unoor 'f&rsdlaffe.
Palmiet Riv"r Brt1!l:.in~pektie.

Brie""n Rele~. nn 18, 19 Juli cm l!O
Juni 10015VRn het d..pt. VJl,n publieke
werken met betrekkin~ tot halfjllllrlik-
lie i'n8p~ktiel!. g..dAAn door in.pektenr.
.n waann de Mndaoht van de raad
wordt !tCves~iJZ:dop de .Iechte toestan<'l
der wegen. De in'polct.-,nr van wegen
~porteert., dat deze nu wOl'den uage-
sien.

Re ~i8 nn D. J. R<ltlx voor £1 2•. 6d.
1!len brief gel_ V&D D. J. ROIlX, d.d.
lS Juli voor een e~ van 8chadevergoe-
dinIt Tan £1 28. 6d. voor l'E'parntie aan
disselboom, naar be woord wordt gebro-
ken ten gevol~e nn de slechte tOO!rlAnd
Tan de Wl'g tussen Mission en Matjes--
drift. h"De in'"P"kt",m rap1')(lrteert .. dat IJ
uitgeTonden beeft, dat de dlMl'lboom
gebroken is door aohteloosheid nn de
drijver. Besloten w'lrdt de beer Roux
ul berichteu. dat zijn eis niet kan wor-
den iqewillil!;d.

Re Xa.nthium spinosum:-
Besloten \Verd ,ht de ~ek~ari. de

heren .J. B. L. HnDuln: B. G. Banpt-
fleiseh en B. J. de Kock zal aa11SChrij-
.....n om alle Xonthinm Mpin<l/;umop hun
p:....tsen nit tt'! ro<'i~n.

Be rekeninp;<>n voor I!<'hrijflwhoeftl'n,
...1t9I. en advl'rtentieko.~tell:-

8Eelot ..n werd dot allo bedragen, uit-
n""en Toor schrijfbehoeften, ~I. "n
advertentiee in evenredÏ!l:h...ïd znllen !le-
dnIgeIl 'WOrden door de hoofd. en af~
ling9'11'~, e,?-d&t 00 aek~ris de n0-
dige applikatie zal doen hiJ Z.E. de
Gouvemet1l' om de"", ~ te kannn
onder aekrl:ie '111, 16 nn akte .0 1'1LD

1889.

Ma.na.i.s :
Klaaht.-·

doet~rt.
~~n ~t ~;'~~::~~~de heer Vu il
niet langw

'&elateD,
'1'an Zijl en
om~nt bet ........1IIIiiIt-
sie. I

Th! ~tarIa l~ ter wel eie reb.
mnllflll voor bet hall.j ..... , .~
SO Jnni 190.'5, .die ~ ~.
: Pokken rek"': -Bee~ dat un
het. Gou .....rne.iaoent sijn deel betMld
wordt, zodra er R91loeg fOndaD !lijn. .

Verder, dat. bet OoaTenlêltUlllt .,...
mcht wordt zijn deel aan de ni~
des raad'A in 'f81'bsDd met publieke po
IIOndheid te "ereffe1lêll.

Gel_ oirkulaire brief no. 59 be-
treklrin« hAb~de op uitp'r8ll onder
d.. pu blise getJOIldheid wet.,

Protektie ~ wilcJ: Geluell PrOIda-
matie no. 288 1906, de jacht aluiteadP.
in di t distriklt YOOI' 3 jaren n.u.f 1
!UIlUStUS;
Waarderingj Paarderiei: De ... arde-

riru[ van deze plaata werd ter tafel po
I.e,rd.

Be..tott'!n dait de btoer KaniI, eigeD-
T'3n de pl"ta, g.M1!II(61Iheid Dl hebben
bij de v01~ende vel'Jrl'dtrillC. objekd.
in te dipnen ~gen de 'II'.U'<ten~.

Besl<>ten dat raadl!Hd ){araie ~n·
lik ond..-rzoe1r doet in ab de aebou-
wen, o1)l!9!'icbt te De AM door dP Dt-
I!:'<'Iu Iterk, en rapport t. doen Mj dE'
'Vol!Zf!noovergoderiJUt. RUCWid )(Maj.
JZ:l><'ftkennis, dat hij bij de T'Olgencle
vet1!Bdering voontellen ul, «kt het
gouvern~eDt ,een .Miatent .... idkontet
voor wijJtlrWUnnenen zal.

woRC11Bl'ER.
Gewon" vergaderili6 Vrijdag, 11

ÁlWiStna 11'05. •
Tell:"nwoordig: de civiek k.O~

rU. (de heer J. C. Stapletem) VOOnQtter,
en ..Ile leden. .

De notul61l van. de TOrip T~ct.ring
",lezen en ~gekeurcl. .

Met betrekking tet de Il&llbeTelillg
van de Inspekteur VUl ~en, OlD .de
weg V'Q.Il de Spruit te Goadiai ~g DUI'
de woonplaah, te Jhrte,_,tri'Tier W
ftrleglten, ea. de inspektie - de p.at.
gemaakt door de Raad:

Werd voorgesteld door de beer J. W.
H. Meiring. ~sékondeerd doo~ de.heer
G. Je Vos: Dat gee'Il ~Ul de
lijn vnn d.. "'eg Jtemaakt ~ _rdea:,
maar dat riol<.>n(w .. teralIM~) -
de zijde "uilen aangeleftd word'flll, OlD
b"t wat~r van de 1I'eg af te TOOl'Elll ;
.....ngenomen. .' raad
De oiviele kiimlJll88&T1llnnooht oe
om de VTa~ in oT_lWl1It te D_m,
of ('eli veldkornet a&ngeeteld ..u .-.
t ..n word ..n voor wijk Ilo. 1, in ~ plMte
VRU de heer F. L. Lindenberg. die WOl'-
ce6ter verlak-n bad, dan wel, or delle
Za.a.It voor een tijd zal moet_ OTer-

~n een brief, gedateerd de 261te
\lIt., van de heer V. L. ~dellberg,
berichtende, dat hij Worceeter ~ ~
maanden verlaten bad, en ~ hij Diet
kon begrijpen, hoe dat de C1ne~! 0ClIID-
missam ~n )[oa, dat hij Wor-
_.ter voor iI;Oed verlaten ~

V oorgesteld door de VOOl'SI tter, fl.86&'
kondeerd door de heer J. W. H. 'Mei-
ring en aangeno_n :-"Dat ds' heer
Linde'nberg kenws ~ven zal worden,
dat, aangezien hij te keDlUln gegenn
heeft dat bij Woreest.er 'fOOr - m_
den ~IBten beeft, tenzij hij Toom~
m..na is Rpoedig naar Worcester terug
te keron, de raid l1li1 overgam om stap.
pen te nemen, om iamand anden te
benoemen om zijn plaata ala Teldkornet
in te nemen.

Voorgelegd een~, pt.
kend door 80 inwOillen van de irtad
Worcest .... de beer E. P. Theron --
bevelende 'al! oon ge8Cbikt en ~
persoon, om de nlt&ture, ontetaAJl In
de betrekking van Teldkornet, _ te
vullen. .
Er -rct aall bevolen, dat de 0Te1'1I'&.

tri nl! van dit verr.oebchrift oventaa.n
ml.
Gelezen een rapport. ve de inspekteur

vau wegen.
De inspekteur gal JrelUlis, dat de beer

P. W. Viljoen aan~ had gedaan om
een sloot te graven dwars over de Heli:
Rivier weg te Brook Riviet', 'rOOt irri-
gatie doeleinden.-

Voorget;teld door de beer J'. W. H.
Meiring, g<'Ilekondeerd door dls b .... J.
G. Meiring,. en lUI·ogenolllen : - "D&t
het v~k van de beer P. W. Viljoen
toegestaan "'orde, onder ~
dat hij pijpen over de weg leggen zal."

De sekretaris werd bevolen de nodige
8tapiX"n te nemen, -:-J~ vereist Tol-
gens wet pm de ~~ op ch :sa..
j....veld\l"eg, aan beide .jden V'&n de
Woreester brug geproklameerd te beb-
ben o1s sektift van de afdeiingR weg.

Oel_ een v~t, getak_d
door Mn aantal belutiDc betalen TU
de stad Wore.ter, heli OP8leJ'beamO
makende op de mn.olao.dé toeetud
van d.. weg van de etad __ Tweefon-
tein. De memorialï.ten ~, dat
t...nzij aan de ...-eg, die mea bacig .....
te reparenn met _ lM« grUiI, voor-
zien werd, dezelve in _ meer _'rOl-
doeude toMtaad IIOU sijn du bij .... ,
voor dat de ftTlleterinI OIldemcml.n
werd.

Voorgesteld door de heer Hamman,
gesekondeerd door de ~ J. G. M~
~ en a.angenomen: - 'Dat eie Ill-
spekteur van WegeB bericht. al
worden, r;odn; dA!weg aaagelegd U, -
~ ~ gruia mer de
weg van de stad tot de
steen o'l'l'll$, te leggen. Bet PWe te
worden gen_ ......eie .w ua de
hetITel sijde."
GeJ.e- brief, geda.teeld eie Tde ~,

van de hoofa..~, PI1bIieIIa wer-
ken departement, be~eade &ell ta-
speldie van de Hes RiVIer brag, oe-
langs ~maakt door de diatri1rta iDIPek-
teur de aandacht bepaleade hij eie t..stand van de' brug, en ~de, tW.
men de aandacht veetigea Ml op ct_
~. .

De brief werd Terw_ - de Ul-

spektem' van ~
Brief 1t9I-, ~teeI'd de 9de a-r.

Villi de O. O. eD R. !al., van W~,
over de uitga- .",.". kiDderpokba,
zeggende, d.t hij Iut 0Irtft,p-
had, dat in genl van uithreketL -
kinderpokken bf .. and_ .....
kelike ,gekte, hij, ala T'OO1'Siter na .de
raad, de distrikte gen_heer sou -
strueren om daarmede te Iuuldelll!ll.
Ve~ versoobt bij Toor algan_
volm1Icht, mn te handelen DAllIed de

~~rgesteld door de heer J. W. H.
Meiring ~bmdeerd dOO1'de heer O.
de VOl,' eD UllgeDamen: -''Int de po
neraIe volmacht, W'AArlOe ~ ~
d.an ftrd door de nJOrZitt..,..2
zaak te ~elen betreffende de
gezondheid ten behoeve Te ~
gedtmmde de volgende ...,.pderiIIg
worde t~estaan, ea dat de ...........
leeaI ..,orde un de voonritter GIll -
lPIICiaIe ~ O'Fer'dit ~
te bel.~, te .... tijc), .,...._ hijsu::.~~ ...w....

,
>, 8prinibokfim~in, _. '. f . Be~u~lie. O.R.K.

, il . Keer daD ceT. jaar lt.eb ik leIeden ~ da ~ ~"a;al di. ~D
~ ook' ~ udee1 ued MD miin brt.. In al aen tijd he~. ik geclung
JIlediéi'nc TIU1dokten gebn1kt doelt.:kon geeD betencha.p !VlDden •• Ten
lu.t.telbee' ik de raad ft,D Dr. Sand+D'. EleetriJohe Bel~ ~ gebruiken,
en kreeg dill ook 88Il. Nadat ik het>;", ftl&&J1dengebruik11aad 1fU ik
TOlkOmen hersteld Tall ~ 1DIAff. • i

. ; (pt). Ken. A.. G~8EL.
. ./ Wat ik Toor lIIaTr. TheroD. K.:n,. êriuel heb ~ bn ik 'fOOl'

11ook c!oea. Xomt mij aleoht. ~ q ondenoekt mijne wijce 'J&D werken. 'Hei a!.V Di:!k:r'
;rant alle ooMUlatie ia vri], Indiea ge ielf niet komen kmrt,~. dda.na.nMO~~"I ~ %
toekjea: rr GEZONDHEID IN DE NA.TlJUB, " _ ":MEISJES, rROtJWEN. i'
U kosteloos en ponmj gezo~ wordeD. !

) ,

Kantooruren van 9 v.m. tot 6 n.m. ; Za.tard&gB van 9 v.m. ~t 1 n.m.
KOM OP' ADRESSEER • I

SANDEN,,,;T~':;~

sHurt, le06.

THEODORE
Rekening Cour, .nt van de Afdelinrraad van Cl&UWillU.!

}'.1et Half-jaar, geeindig 30 Ja1., 1906.' j BoBje_!Ul~ Vlei,
14 AiJgmtu, 1906.

Ae den Editeur vu i'ODi Land".
Mijnheer,-Vergun ~j een paar ~

gelen in uw veelgel_" blad om eemge
aanmerkingen te makeá aangaande .. at
de heel' P. P. Botha l.1. Zat.rdag op
de publieke vergaderlDg te Won:eater
Aide, omtrent dell "t van b,..
siekte te Goudini. . DE moet , 1
dat, daar ik 'Fele bet~n eD V:rMD-
den te GoudiJli heb, <wt ik tamelijk «?p
eie hoogte n jakeB ~, doch dat ik
in het geheel niet beltuat ben vall:da'
"hung" brandsiekte in genoemd C1iI-
trikt, waarnIl de h... ~a ~
en ik meen _er, dat ihii JIIOO onbilliJk
tepnoftl' sijll .med~l>oere~ pdrapn. .
heeft, en hen tOt sehl/nde ID éle ooien I
Tan het publiek le..wikt heeft, en het
ill jammer dat er ~ tijd op de ~-
gadering "as, ._ander. ! BOU h ..t pu~..ur ieta anders pb,*,rd hebbea. WIJ
vinden wel in Goudinit de grootJte wol·
boeren Tan ona dUtrikt, lDAIIIl.n dï.
pleenl hebben hun ~apen sehooll .te
liouden, .n ik E=£ dat de uit-.

lating va.n de h . Botha Tooral
voor zulke mannen let aangenaam
moet geweMt sijn. i .

Daar ik Teel belang atel in da uit-
roeiing van brandziekte, heb ik onder-
_k gedaan, eD vind jlat ., bet OOPD-
blik alelhtl _ paar; troepen _beemet
zijn te Goudini, een ivaarvu behoort
&aD d8llMifden heer !Botha, die bet
e!lbliek _wel ala 9" Tertegenwoor-

digen wilde wijs m' dat Gou~inog .....rrot Tan bru .akte is, eD die
de nijmoediJtheid het publiek te
Tertellen dat lUj Diet . apen dipt6 ter
wille va.n de Brand&Ï kte Wet, mur
voor sijn eigen"~, d~ die ftI'-
gat mede te deelell, idat hiJ onl&ngll
door den inspeeteor ged"oDpD ma.t
worden sijn achapen!te mTarell. Ik
weet wat de bedoeliD.d Te de heer Ba-
tha ,.... met sijn ni~t~: Hij wilde
zijn TertegenWOO~ WIJI6II op d.
mialakking 'Fall ~ B~;ndaiekW Wet, 811
wia .. ee~ of hij 00'1 Diet miuchieD
droomt 1'Idl _ be~ing der wet.
Wat de werkinJ( der !ret betreft in de
wijk "aarvan ik de' eer h.~b veldkor·
net te 1Iijn, wil ik a!ec:hta milD pe~n.
lijkt! onder'TÏll(l~ ~len. Bl] de
weder in werking trtding dA!r_t lIa
den oorlog, waren in ~jn wijk _ ... 1
ala twee troepen eebpen die niet be-
aet waren, doch Ill~nsloeg de hand
weer &aD den ,Ineg, jm bij een bMOek
Tan den hoofd-lI18pe~nr ae mijn wijk
1'erleden maand, verklaarde hij aan mij
penoonlik, dat 'bij n'" Ii é D branmok
schaap in de geb .. le: wijk vond. Du
moeten het publiek ~el al, ~ ...
vertegenwoordigen ntét deaken dat 't
geheeie distrikt Tan Woroester - erg
_alt is wat de uit~iing VAD brud-
sie~ betreft. :

Ten alott~ wil ik ~ heer Botba er
op wijMll, dat bij .wk een delibte
kwestie ala de Bran~ Wet, men
t.«h _'reel m.li~ bij. juiath8\len
moet bJitn;n, daar DIjen, door een ver-
keerden indruk te wiDen geveD, aldta
gevaar loopt zijn eiPn lot te bnwa-
r!ll i

DeU ... ,
~. tl. 8TOnJULQ.

I

.......'--_ ....e "~4It .....
.. t.DINON~D'Im .. _ ...

lJIIORlTORmW11-PU.,

voor

-_ 1Andotnl
HoofdweGen. W.."eDL Totaal.- - • .. d. , •. d. • •. d.

268 11 1 JM 18 1

. &oU-a- ",:='':111. TotAl.

... 4. • .. tt. • .. d.
.. Per 'Balau- :... ... 1061 , • 1041 , g
.. 1!IaIariaMá. ftII ........
A.oditenNl, eó: aDa ....
deN Beuabten. " ... ne 11 0 l~' 11 0 III 10 •
" .a.keo, Onderhoud eD Re..
·.. ralle ftIl Hoofdw ..
DamlllM!dauop... .

" Gewena HooCIlwegc _ I 8
"M..bm, Onde'houd, Beo
pa ... tlelen Verbet.eri.g 1'&11
Afdtollngawepa.n Dammell
daarop ...
.. .lod_ tri._. '-w.:
,. 1ntereei op oTl'1'ClJ'acM ...
" Be,"ldiging ~ tol4eldell
t ,1If'Ct<lur ...
" Ald. R Calvinia. aandeel
J)oon beoeb col

.. sc: 'u lp1den :Doornba.oil ."
"Beaoldigillr _ Ho,,1Iek-
lu'illl! eolhNtelJr ...

.. Teru(betalia, "'tg NIM·
\lng-n on' •••• antrea vo••
het jaar 11101. Vide O•.l.111

" Lner'nl ea, • :Reparati ...
BaDk bere"n~pn, Wette.
lilre I1i\pT." Ilakriaal, ena. IJl J • ~ li II u8 '1 e

.. BaIaO_ op Hoofd .n
III1dara WtpD' ~ J

=-=.=:r=,-~~ :.............'I=~
. ---_.---__ t.---.. ----- ----_-- .......--_ ... --.- r-----"-. -_.

c\ --. .... -

A.an BlI&na--
;:, A[gem.ne lMlaafulr,.' Ia~
pen il. 1905 ... - lt}4 17 ft 110617 6 110911 0

t~ Algemeoe Be8atiD, - ,,-
.. A.ohlentallige ." 1UO<~t -~117 '1

1* Il 9 J
I 1101 0 0 ti

(Vide C.A.. IlIB)
,T~g ....0 Goa1'8l'll8-

, men' lJ5' 0 0
~. Toll81l op Hoofd eD
i A.ldelinPftll'l!ll
!" A..o<lere lkan neo TaIll

InkomMn, t.w. : ...
" Hondebeluting 11106",

;... 19(H, ...
" Onrbaai bootr ".SohutTel'lwpingen
Ovenrolken BaIa_ ol'
IL-., Hoofd an an4_

Wegen... .._:103~ 12 i
O'fer\loklren bij de BanlJ

722 17 li
Win Kontant in K.. , ....01
IITIl....ner ... 7 II 10

• 6 S

'7 le • 79 14 3
9 IJ P I~ 2 11
o U 1'1 0 li ml li II

,
':''''

·to 11 10 10 11 1.l, li I 18 10 S
•'3 IS II

ti 1 1
! 1 a • 1 I II

:"'18 0 " II 0

86 1~ 10

Hij 0 0'

85 U lO>

li li
tl7 JO 0 tli 10 0

3 10 0
2 1 0 2 I 0 • 1 1

8 18 I

II li 1 10

il~ J,O 4

____-L.-- ----
Totaal ... IS 1698 1 0 SO 17 8 lsea UI 7

f

_. ---
TotMI... • 16116 1 0 !lW)7 a 1:'611J6 7

WILL 1 D OWN1I8} .Ddl......
UtI UT C. Clua. ,

CKRES.
.:\otulen vau oen Tergaderiug, Ii'~

bouden 12 Anguitus, 19oó.
'J,'egenwoordli, de ru,..,r C. Hurne,

voor:utter, de b"ren C. J. von der MeI"
I\'e, W. J. van der Merwe, J. C. Rej-
nolds, J. A. Pieuaar, J. G. Hugo en
M. J. van Niekerk.

~ otulen van laatste vergadering ge-
lezen en ioedielteurd.
Verlof van afwezigheid 'l'UII do laat-

~ veriadering toegestaan aan W. v.
d. Men·e.

Drie brieven ge~lIen vaD het P. W.
Departement betreffl'mle het sch ild~-
ren en teren VIUl bruggen. Sekre'uI'UI
opgelegd te antwoorden, dat de raa.<!
dadelik zijn aandacht ve.ogen zal aan
deze zaak.

Het verslag van de konuI' isai" ~ aan·
gosteld ow wtspanningen eli "diptan·
I{en" te inspekteren gelezen. Werd
besloten dat hetzeh'o aangenom.:>n
"'ordt, onderworpen aIIn de volg ..ud"
wijzigingen: dat muren van steen zul-
leD woraen opgericht te Beultesfont81n
dip, in plQts van gegalvuDlz<",rd Ijzer,
zools voorgesteld, en IH'rd heslot en dut
.... 11 komité, bostaanrle lilt de ,"oor1.lt,
ter, tie beer Hugo .'D h"" ..u R,·ynolds
en Pienaar vergaderol te Ham Poort
om 9 T.m. op 23 Augwiu.s 1905, ten
eiude tendA!rs in re wachten, (met
macbt om dezelve aau te nemt'.ll) voor
bet bouwen Van 0011 kleine wUlling te
.8eukeafontein, en voor algemene repa-
rati. te Karoo Poort.

\'etder werd besloten dat Je gewoDe
toelage toegestaan worde aan leden
van de kom.missie, aangesteld op 10
J lllli, om 00 dippen en uitspauningen

SWELLE~DA1\f. te in6pekteren en daarop te rapporte-
Notulen van de vergaderilIg, geholl- ren. .

den in bet stadhuis, op 4 Aug. 1006. Besloten dai., een kontributie van
Tegenwoordig de heren A. FBu~e £15 elk toegestaan zal worden voor

Robertson C.(;. en R. M., B. W. GII- wegen Hartebeestkraal naar lAken
denbóys, n. P. GildenhllYs, D. F, Vlei, en van l\leuw Rush ID de rl.<'.4,-
Barnard, J. D. vlln Eeden, J. W. VRn ting van een pllDt, alwaar oyer' er-
Eeden, en A. S. Fnllatd. laten Kloof, het zich verenigt met de

De notulen van de jongste vergade- Worcestet weg. ."
ring werden gelezen en goedgekourd. De heer Reynolda gaf keJllllll OW biJ

Po", Beaufort Pad.--De secretaris de volgende vergadering voor. te sUlI·
legde ter tafel eeu brief van de muni- len, bet beffen vlUl een beblsting voor
eipaliteit van Heidelberg, ,·oorst ..lI..n- 1906.
d4, dat de raad de afwijking make. Er Bedanking Tan de boor A. J. van
'11'81'& besloten om dit uit te stellen, Wijk als schutmeester te Wijlt RlCtvlel
totdat men de wegpartij kon sparen. no. ó. gelezen en aangenomen.o Ladii!lDÏth Grell5.-Raadsleden Ful- De beer 11. Pienaar te worden ver-
lard en J. D. vau Eeden rapporteerden. z()('ht deze betrakking aan te nemen.S dat Tene-\eWene eigenaren van de De raad staat too dat het bUl1rkon-
pinbell in Q,'INste zaak, er op tegen trakt 'fan GlUUlfonwin uitspanwDta aal
waren, om getTllB.~rteord te worden overgemaakt worden van A. m-
in de wijk vau LIIdlStll.lth. Werd gevol- brecbts op Dirk Kotze.
aelik bestoten, dat de secretaris aan Werd besloten dat alle verslagen van
ife TOOTJritter ....n de rll.ad te Ladismith kommissiën in de toekomst scbro.ftelik
ecb.rijve, om originele petitie aan onu zullen sijn.
'fOOrzitter te zenden. Het v~ der auditeuren Toorge-

Klip Rivier Brug.-De seeretaria lasen en balfJaarlikse staat voorgclegd
wenl gelut om aan het <rlmvemement oa goedgekeurd.
te echrijTen Toor MIl contributie, en te Het nn--k TIUl de heer J. Bosman
leggeD, dat de k06ten van het werk Olll _ &edeelte van 00 hoofdweg In de
berekend worden op £150. nabijheiiI TU de iDI omheind te beb-
De heren J. W. en J. D. van Eeden, ben, werd venrezeo naar het werkeud

de iuapeeteur en secretarÏll, werden komit4. . ,
aaugetlteld ala een colDit~ met kracht De beer ~olds nrzooht dut , zIJn
om te werken. kennisgeving' 'rOOt het aankopen van

Oude llui1en.-'-Op Toorstel van de een wegroller OTerstaan Wilde. Dit
heer J. D. TAD FAlden, gettecandeerd werd :srfeet&an.
door de heer H. P. Gildenbuys, _rd De TO nde kommi&,lie werd toen
beeloten dat die muilen publiek Ter· aangeetel om de nieuwe stemgerech-
koeht 1IUllen worden. . t.igde lijat te her~~, die na ~et ma-

N. O. C. R. Omheining.-De Mere- ken 1'Idl een weuuge verbetering v:n
tan. legde tet' tafel een brief 'ran .de iaaealoi- f~, ïleze!Te ~ .
heer K. J. Uys, Slang Rivier, k1agen- VencheidaDe rekenmgen werdeD
de, dat eie CoIIIpAJl1 niet de lijn toe-; Toorplead till gepa_.ni.

'N Ideaal Foedsel f~
Klyne Kindertjii~

, j'

Moet III di benaMcWe Iaa bon -ut beIU. _Ill di J~. bUrma::Dit __ 10 ... ...... __ dU dit maklik

MELLIN'S
FOOD

CERES DIVISIONAL IcaU.Cll.
ASSESSMENT OF A ~O!.D RATE

FOR 11lOfJ.

X EC UT lt UR S K~M ER.

:-;OTlCE i. h..reby .si~ that it is t.h.
intention of tbe m...onal Council of
Ceres at a meet ing to be beid in the
Court Room at Cerea .t 10 a.m. on Sa-
turday, 7th October, 1906, to levy and.._aa s Road Rate for the year 1906,
Ilnder MCtiun :J6ó of act j() of l~ upon
811 property in thl' division liable
th.reto.

By order,
HE.'\RY CA&80S,

8ec:retary.
Dl\'1sional Council Office,
C..ua, l~ .6.Uiu.t, 1Il0l.

CERES AFDELINGSRAAD""
HUFI.:\G E~ER WEGUEI..AiTll'G

\'OOR 1006.

KE.:\~ISGE\I~G geachiedt mitt de&e
dat de Afdellllg.B R<..ct Y&D Cer. TOOI'-
n~lJ1en. 111, biJ oon Torgadering, die ge-
houden zal worden in de Hof .... l te
(\>res, om 10 uur Y.m., op Zaterdag,
; Oktober, 1905, een wegbelutmg Toor
hpt Jaar 1906 onder sectie 265 TIUI.wet
~I) van 11"cll,op te I..ggen, op all. elgen-
d"mmen In de:oe af<1eliDi daar&aD on-
d<'fbevli·

op last,
HE.~RY CARSON,

Secretaris.
,\fdeling. Raad Kantoor,

C,·re., 12 Aug., 11J06.

AfdlJin~sraad 8talilRboach.

De Kamer A.daiJlIItIee~=~
f I. li. B. JOel.

HEFFI.:\G Y,L'J WEG BELA.BTDiG. B

KE..'\.:\IS gHCbiedt hiermede dat DJ:!
""U vergadering van de .lfdeli.ngrnad
\'I\n Stellenboseh, gehonden in d. BoI-
ZBal te Stellenbosch op Z.terdag, de
I:lOO Augustu. 1906, een belasting van
(Iri .. farthinga (ld.) in bet t gehann
~ ..r d op alle belast baar eigendom iD
.lt' .\fdeling Stellenbol!Ch Toor de doel-
,.,,,dpn van het jaar 1906, ge~ he-
Ia-ling te worden toegoput ID de pro-
port ie van een-derde Toor HoofdwegelI
('n twe.derde Toor ..ndefe we«"n. en
b.ualbaar te :&ijn ten K.aDtore TIUI de
~('r8taris, Birdstraat~. 1, StelleD-
bO!lCb, op de 19de Septelllber 1906.
op last nn de AfdeliJlgaraad. TU

Stellenboech.
~. H. CLUVER,

.. ,. 8eerataria.
.\fdelinga Raad Kantoor,

St ellenbo.cll,
U A.uptUI, 1905.



EERSTE AFDELING.

(~. oor recht.u M.aAlldorp.)

~ROI\ contra Di': "fRl"STY.t:!S
rANDE TORQUE j.;LECTRIC
J ENGINEERING Co.

~ lordschap YOill)Ï4 g<lvende lD
ue. _k, _de dat de boedel vau de
T~qe .Eleetr. Kngin. Co. te' Kaap-
M~, bestond uit 5 vennoten, t,w. N..a-
I", Forbes, Griffiths, Billioti,', en de
e' . en fllla&l in80lvent was verklaard
uPI~ Febr. V",D '00. Toen de lUl~iYra"g
wttli ingediend roor finale uitspraak,
yeFfette eiser zich daAI'U>gell omdat hij
gepel deelgenoot in de lUluk "'''8 eli ver-
z1lit dat de voorlopige order. voor, zo-
V" 'hem betrof, IIOU worden] verniet igd.
ot order werd door het h~f bckrach-

~

' terwijl het aan eiser '" "I'd over-
aUn om .ijn positie in deze zu..k

een aktie te laten betilill8en. De-
,. aktie was ingesteld en eiser beweer-
<lJ in zijn verklaring geen deelgenoot
IUD de Mij.· te zijn; h.ij verzocht dat
..jn naam van de tinale order van Stl:
JlVe.tratie rou geschrapt worden. HiJ
rIBt<! schadevergoeding t<'gen dE' kre-
Iiteuren, die de order verkregen, op
grond dat bet nemen Vllll gerechtelike
stappen, kwaadwillig WIUi. Verder IVM
MJn eis, om op de lijst \'IUI preferente
krediteuren geplaatst te worden in de
insolvente boedel wegens een aan hem
verschuldigd bedrag, ge"" ... rborgd door
zekerbeidstelling vnn machinerie. Al-
le_st diende uitgemaakt te worden
of ea- deelgenoot in de Torque Mij.
was, of dat bij door zijn handelingen
wel als sodanig kon bes ...houwd worden.
De @l9tuigenisaen van Her ron of :-ienle
"'&r8D ongetwijfeld geloofwl\ardig. want
,..,Ifs gaven zij openhártig getuigenis
op die punten die tegeu hesu kouden
getuigen. Hieruit 1'''''. d.. vraag of Her-
ron slechts handelde al. bestuurder van
de ~ealeron in zijn persoonlike mdivi-
duel e hoedanigheid, of dat het verb ..nd
t ussen hem en de bezigh.'id slechts be-
stond door de Naalercn, uf dat hij deel-
~en()()t was. Het was volkomen duide-
lik dat er onmiddellik verband t usseu
hem en de Torque Mij. bestond "Is de
~ealeron als 'n nietbest ua nde w .. rd af-
;(ezonderd. Zijn lordschap had d .. over-
tuiging dat Herrou st.'eds tol' goeder
trouw gehandeld had. HIJ stak d.. be-
loofde £2.()(X) in de zaak ell leende
£l,()(X} aan de lIic.leroll :'\1ij.

\. oerdolen heeft hij uiet behaald "Il
aan het ..ind e lood hij zware v..di ..zO!'n.
Het kontrakt tussen :-;.."I..ron ..n :-ieale
w,,", geldig 811 hierdoor kun Herrnn
noch direkt nUl·h rndirekt g"lIIaakt wor-
d..n tot ....D deelgenoot vali ~.,,,I(. ill
ti .. Torgue Mij.

Verder was de vraag pf HerruIl ~ach
wdanig had g..dragen. dal mt'n "Ij.!;e~
Illeen in de waall gebra ...ht wo,, dut hl)
".,n deelgenoot was, "" dllt dalll'door
kr('diet was gegeven, met het gE'v()l~
dat hij DU bel ..t werd om 7.lJIl de ..l~e-
nootsd18p te Im'henen. HIJ had zl"h
"",lf Iliet als de<>lgl'noot ultj.!;eg"Vl'D en
mochten al ~ni~eD dit !.I"ds..ht hebben,
dun lOU 'hij daardoor nog j.!;een deelgE>-
noot zijn, ten opzichte vali d.. kredI-
teuren bij d" sekwest r"tle.. Do..h al
wa.. Berron geen de ..lgelloot 10 de Tor-
que )lij., da.n "'aren pr olllsta.nlhghe-
den, die d... laatstg.mocmd .. n~r" e"rners
deden denk ..n dat zijD belang ...n bIJ d.:
t,e!>igheid ...an die aard wan·n. dat hl]
,....tig alB deelgenoot llll,.·,;t beSC'hOll"d
wordeD. En "p grond hi"r-rull .kon zIJn
lord ....chap niet zeggen, dat ZIJ met
kwaadwilligheid hadd .." t;;ehondeld bIJ
bet nern ..n van gerechtt'hkl' .tappell.
w ..t. de vordering van "Is ..r hetr ..ft

t ..~en de insolvente 00..,1<,1 voor !:LOOO
"n zijn eis op 1",1 pa~ln,,·ht \'001' ,.eke-
re machinen ... naarin had PlM'r 2.1<,h
.....n v..rkoorde middel ..u bedleud en
lJl()('st hij de gewone welo( ollder <I" In·
.olventie ,- er'lrdenng bewal"h,len.

Het bof zou gelasten ,lat d,' Cmale
"rder vnn hilt vonnis w" gewIJzIgd
wordem, in dier voege, dat d.. nailm van
fierroD als deelgenoot ill Torqll" :'\{IJ.
1.0.0 ~ .. -;cbrapt worofln. Ult't kosten voor
,·t?rweerder8.

DE KROOlli contra 1\1~~L~:r.

.\d'll. \' an Zijl v!'rscheell "oor app<>l-
I..nt en adv. :\ightingale "'001' de kroon.
Dit ,,-... een beroep vall een beblL,"'ng
"SD de a.r ,lo. te Kaap,lud, LU een
6&&11., w ..... rin appellanl hesd.luldlgd
w ..... van diefstal VIUI 10..., door ,'er-
o! uistering eD van 48. tid. ..an de Tafel-
baaI Vi. Mij., voor w<llke hIJ werkzaam
W88. A ppellant wa;; veroordeeld. Al)pel
werd aangetekeDd, omdat het getulg~-
n18 "nvoldoende ww;. .\dv. van ZIJl
1."lde, dat niet bewezen wo, dat dlef~
''tal IUet voorbedacht.. rade had. plaats
,_:ehad en dat een civicle akt,c ba~
lIloeten worden mgesteld. De omstan
<iigh"d..n in aanmerking genomen, w
hIer gDtln grond voor vernordelmg
"'ezlg. Zijn lordschap wld." dat we~
",et misdadige bedoeling waS gehan
<leid en dat de di ..f.tal "l)ld~nde be-
\ t'u._lo[} was. Het appel l" erd ~ugewel..ell

Ot: KROO:-; euntra XEV I

.\ppel1lWt kwam in ""'ruep rau ,'ell
:uu:;praak va.n d{.· r.ru t_, l IUtut a,
~'aarbiJ hIJ ".,roordeeld "", !:\"",,,rd.HI
tilt ti maanden gevan~~llisstrat, '~·t"gt:'~~
,,,-ertrcden vaD Akt" :hl vall 11S9:J, ~t
'w."ucleerd hij proklamatIe HIJ ,all
I''\)I) door het swlen vall ..en buk., l'.t het getuigenis w .... gebleken d..t
....u bok .....rmist werd wt, de krlUll van
,~LCkele en dat tezelfderujd beschuldIg-
de d" huid vaD een bok verk()('ht had.
\. "r""lUlten van beschuldi!(den hadden
get mgd, dat het dier duor hem was

gefokt. d
Adv. Sightingale pleitte, dal c ge-

l.ug,3Q Toor de verde<hgmg nWl oo-
t rouwbaar waren, daar de voornaam-
,le van heD een gevang"nl~Hlrllf vlul

dIefstal had ondergaan.
Het aJ>pel werd afge" eWll.. umdat

het getUlgeni. op twee belangrijke pun-
t"D val.. W&.!l.

DE KROOlli contra R.\CHr.:L
EYDROWSKI.

n' ~n afl:' I vaD een vonDis....It was ~ b"
van de a.r.lll. le pstad, waar IJ ~P-

Uant werd veroordeeLd tot betallDg
~n £10 boete of twee maanden gevan-

sstlraf met hard.. pad ....agem het
~:.~ van een valse verklaring onder de
Emlgratie Akte. f .

Het appel W88 gegrond op bet elt,
dat d_ Akte niet op baar vaD to&-
pa88lng wa.s, daar zij daarvan onder
""kue 3 W&8 vrijgll8teld. Toegang wlI;~
...an ~huldigde verleend omdat ZIJ
J~ r.:migratiea.mbtenaar had gezegd,
dat ZIj 6eD getrouwde vroU .... W811 en
naar Jobannesburg naar haar m~
!(lDg t"rwijl zij drie weken nadat ZI)
ela~d ww! m<>t zekere }>~o ....ski lA!

~\'lJllberg iehuwd '1"..... d...;>.l
Adv, GNMlr ...oerde aaD dat e apr-

laDte in beroep ,mocht kom~11
door haar huwelik met een Brits
"nderdaan. voordat de vervolgmg was
IDgerteld. . d

Zijn lordschap gaf vODui. en zeI e
dat :oij een valse verklarmg had gedaan
aaD de t>migratieambtena&r en daar-
door t""gang had verkregen. Het ap'
pel .........d afgewezen met de kosten.

Daarop verdaagde het hof.
HOPK1~S f'n Co. l'ontra HET. KO-

LOlliIALF. GODVER1'OEMK"'T.
Dit wa.. "en aktie ingest..ld door

Hopll;ins en C.. " Bpkt., boU\\'el'1l en kon-
I ra.ktpur('n. Kaapl"tad, Jip .'.~nd~r~eu
.nnr h..t kunl rakt .-001' de lIltbreldmg
\'an het Z, \ ('olle~e, \'001' h,·t bedrllg
\"an de som \';In £"'233, 1.ijllde tp ,,~1 In
'('kemng gebracht op I.et v.. I'\" .... ren
':an z6ke-re M{'~n voor dl' gflbouwen~vlln
'I"...,n', TO"'n, Het \Modr~ was ond~~
protest bet aald pn than, wehten DJ
!!it tf' veel beta ...ld .. .,an .l" Te1(pnng t ....

te krijgen. Vóór het sluilA!n van
kont rokt badden, ei ... rs ...an het

in Kaspstad inlicb-
ontvangen. dat tie vracht. van
Town S2s. 911. per ton bedroeg.
d_ prij! fIOaden lij hun tell-
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VlWguiJ~geJI gegfven dool' -,_',---""' ..- dQe, " '._",_.~;r
'Vel'll'eerdl!l'R 'UIJl -1IH~.,,!er., komkmP_1'II _ " ~ . " , ,,_...

vei-kopell én aicb te .DWI wij prl.j..a-. ' ,.. ill-I ,'; . -.
den bemoeiingen Inl't de atelJjDg der uatnll!, dit a,l dae t4JBe-, !Ma .._~~ . '~1~ ~.riatJ v¥, de rechtell door eisars, aJter. Iljk, brilch~. We ~ .a. bat~. . \"...........::- 1'"
nataeteli onthóffing en de kOiliten ná : nog .. IlWUaterie, en WIJ ,'" , • _ '. na ..
het g~. '. . . tU.~4Ibbll,ren 110'. ""*, ill de buiten- -: ~.~. ._ •••

De 'vllrweerders boewel de juistlillid iaDdI!O ataatlEunde, • .:ar ~ politiek . ti=---::..= 110 0 ()
op IOm~ige punten van eisars veri!.. van om eigen land ~ J41urDalir.tetI u.w_'_~rl 'U~" Ii II
rIng erhnnendti, ?:'eiden dat de ovel'- (ft ou dus Dog veel &cIer), geen fItOf ~ "L~ 1 I
tiracht ~n het, genoemde land ge~ tot ~bo~ !-.vert. De ont_ ",,~ .. m-. . 6
_rd "'&II op bet beMtunr der .. ijken ti.Dg ftil keizer ,Wilh.lm VIUl Duitsland : ~ ~.. .. ... 1. J
van geaegde kerk in de nieuw geJ!l'O- en csaar Nikol_"" Rusland te .
jeitteerde stad en dat lij dUll de.elp- Bjoel'kne - .. een der v.ele aaaabe u-
naan "iaren van bet nog uiet op an- men die wij met veel lIIOeite lNKIert de
deren OiVetrgedragen land. Zij beweer- Ruui-.JapalUl8 oorlog hebben ,Ieren
den da volgens de voorwunJen nn uiteprelum en ontbolldéa .- vormt de-
verkoop: Ei; zoveel erven konden ftr- 118 week eeu aangenaam cmderwerp 'van
kopen als heb goeddacbt. In kl.usll- g88pl'ek. De Duit.! bis« pelt over
les 11 en 12 resp. 10 eD 11 der voor- het .!pmeen de wereld wel reden om
waarden werd geaegd dat, de koper of over hóm te praten, eli hem te bewon-
eigenaar van enig erl slechts een be- deren ook. Hij ia eeJl, ,r'l'IIOOnlikheid
perkt aantal 0IlBe1l en ander ...ee mocht die sich weet te doen ~; vandaar
weiden, tenzij de kerke raad an- dat de Engebe Jingo.. die lich ver-
ders besliste. Zij ontkenu..n ten sterk- beelden, dat er llA4IIl ben op de aar-
ste dat de kopers bet recht hebben het de"oor een ander geen plaats in de
voUe aantal dieren te melen en bo- son ia, hem niet guee kUnneD .. tten,
vendien dat aij niet. gereehtigd waren waar hij al te duicleJik" ea krachtig
of nu zijn om meerd!lre erven te Yer- ook een plek komt eieen., hRiaueD aiet.
kopen, llolang de weidegrond maar Fraakrijk dit_.l a. bewegingen
.nÏÁIt OIItoeluikend was "Mr bet geseg- nn de Duit. keiser met minder wel-
de aantal dieren. Mocht door meer- gevallige ogen aan. Die n..,htel.ilt8' aa-
dere verkoop dit het gevul zijn, dan menap.reking .... n de twee keiaera is na-
moest daarin worden ...oorzien door 't tuurl.ilt bedoéld tegen het FranB-Rn ..
getal dieren van elken koper te "er- Bies-verbond, menen de Franse bladen.
rninderen. Yerdor zagen verweerders De Duitas keizer maakt van RUlilanda
dat in klausule 18 resp. 17 der voor- tijdelike verlegenheid gebruikt 0111 een
waarden alle regulaties van de kerke- geheim traktaat met de Cu&r te be-
raad of het lichaam dat in diens plaats apreken en onze alliantie in gevaar te
zal treden, door de kopers moeten ge- brengen. Ma&r de Duitas blad ..n --,
hoorzaamd worden. Zij erkennen, wet- .. lfs die welke in .. er' nauwe betrek-
tig voor September 1904 erven .... 1'- king stun tot het ministerie van bui-
kocht te bebben, doch ontkennen dat tenlandae zaken te Berlijn, _la de
op de weide daardoor te veel "Kiilnische Zeitung" en de "Ham bur-
vee ....as. Was dit het goval, dan gel' Nachrichten" _. verkluren, dat die
was dit de schuld van eisers. Eisers ontmoeting aUeen van persoonlike
hebben onwettig personen toegustaan vriendecbappel.ilte aard ....811 an goon
hun vee .om op de weide t .. grazen of diplomatiek karakter droeg, waarvoor
moor te laten grazen. boven het hun zij dan ala bewijs unyoeren, dat geen
toegestene aantal. Zij zeiden verder der beide keizera, vergezeld waa van
dat zij gerechtigd waren om meerdere eo') zijner, minieten. Inmiddels lekt
erven te verkopen, zonder de rechten er IDAAr nieta uit van het verhandelde
van de vorige kopers te benadelen en tussen de beide keisers. Hier ...oor wa-
ontketmen het recht van eisers om een ren 'trouwena alle maatregelen genu-
verbod durtoe te vord e ren. Het ver- men. Het personeel der beide keiser-
lol geven tot o{'richten 'l'an kralen. WII8 like jachten was tot bet kleiDllt moge-
ook ~ell onwettige handehng VIUl eue~~ like getal te~ebracht en de pero;o-
en niet nodig. Redenen wnarom Zil nen uit de onmIddellike. omge ...ing der
verzoeken dut eiser. vordering Eal beide voratelike perIIOnen waren natuur-
wordeD ontzegd lUet de kosten. lik met de meeste zorg gekoJlen. Z..lfs

'"erweerders (nu eisers) stellen nl. weet men niet ...an wie het plan d..r
t<'geneis in. dat eisers (nu v~rweer- ontmoeti~ i. uitgegaan. De DuitJw
den) onwettig geëist hebben het recht pers ontkent beslist at ktliJDerWilhelm
om klei, zand en sten ..n te graven en bet geopperd heeft. De Franae bladen
weg te voeren van het weideveld en'ook echter beweren, dat de ontmoeting in
andere personen verlof daartoe te ver- een eenzame, verlaten baai op eeD
leneD, het re<'ht ODI amiN" I"'rsonen, nachtelik nur, juist jeb i.... oor de iet-
don kope", of eigenall':'" \'Itn erve,!, "at romant~ Duit. keiser. Roe
toe te staan vee te ....elden op de Wel- het ec;hter lIij, men moet de durf ~
de of om kopers en eigenaar, van ..rven wonderen van Wilhelm 11, om op dit
toe te stalin moor dan twt t (Iel(estnne kritieke ogenblik, nn de YTedeSOtlder-
uuntal te laten weiden. handelingen zullen beginnen, &0 open-

Door hun (eisers) on\\,pttige hande- lik zijn vriendschap voor Japans tegen-
tingen beboon v"rweerd('rs schade ge- stander te uiten, en met belanptelling
leden ten bedrage vnn t100. 'erweer- ziet men de uitkolDllt deur ontmoeting
del'S oDtkenneD het rf'dl! ...on eiller!! tegemoet. Zal Rud_d er gewilliger
om water te borfln op de weidogrond. door blijken voor !!et' sluiten ...an vre-
Redenen WB&rom verwe..rders eisen de, uf 1&1 bet, aterk door kei .. r Wil-
een yerklaring van bnn ... cht~n op de helm'a verzekeringen, niet al te snel
wllidegrond en andere. ~rnnd bmnen de op .Japall's eisen ingaan? En hoe. 1&1
grenzen ...an de mumclpat.telt en ge- JaDan zich voel8ll na dell? ontm~tllls.?
registreerd op naant vali verweerders. B'''- b L L..£__ die
Een verklarin\ dat ei ... rs g....n recht IJ ge re. aan ""UH menn IOJn

vragen &eer belangrijk, nog te Dleer
h ..bben &ond, lei of .lA!nen t.. graven omdat wij er de bladen niet, o...er be-
eu weg te voeren of kalk-, stenen- of hoeven te lezen, die w..t.eu er al even
houtskool ovens op te richten op ge- I dweinig van a 8 eg_one mentIen.zeg'li weideland, of andere peMlOnen
daartoe verlof te gf'ven. I<-:"n""rkla-
ring dat eisers ge<>n r""ht hebben om
verlóI voor weiden van vee aan and ..re
personen dan kopers of eigenaars van
et ven te geven of om verlof te ge ...en
aan kopers en eigenaars "nn erven vee
boven het toege<;tane nantal te laten
weiden. Een verklaring tlot de reg'l-
laties 37, 5ó-{il) ongeldig zijn, en dat
eiseN niet gerechti~d zijn tot waterbo-
ren op de stadswelde. FÁln verklaring
dat verweerde", het recht hebben ...er-
dere gedeelten der stadsweide, alame-
de de nog niet ...erkochte en op hun
naaru geregist r6<'rde er\'ell te verkopen
eD over te drlllSen. £100 Schadevergoe-
ding, alternohe ...e onth .. ffmg. eD kos-
ten van bet geding.

In repliek zeggeD eise..,., dat, hoe-
wel erkennende het voorbehoud in ,I..
...erkoopsvoorwaarden um meerdere er-
..... te V'erkopen, de bedoeling daarbij
wag dat verweerders beperkt waren in
die; voege, dat de koper. niet in hun
rechten !10uden worden benadeeld. Dat
sinds 1867 of 1858 de municipaliteit
kontrole over do stad.weide heeft ge-
had wnder dat d.. ver\"eerders daar-
teg~n opk>vamen. Z;j ontkennen dat
alle verkopingen tot 8..pt ..mber 190(
wettig. waren' en dat, te \'001 vf'e op ,d~
weide graal<de door hun ""huid. Z'J
ontkenneh het re('ht V!ln "erweerden;
om meer erv"n te verkopen en \Mow....
ren dat de reguIAti .... bedoeltI. behoor-
lik en wettig lijn eli duo geldig. Eisers
zeggen dat 7.ij een uitbrpiding van de
stadsweide .verkregen hebben, van
5.159 morgen en 34,.1 vierkant.e roeden,
en dat de kralen benodigd waren en
dat verweerders daarin hebben berust.
Behoudens het bovenstaande en behou-
dana hetgeen erkend wordt in ~un plei-
dooi ontkennen zij de oowenngen en
Otlckrwerpen mch aan bet OC?l"f1 ~l 'It n
de rechter en vragen vonnl8 uat d:
kOllten. " CG

Na re- en dupliek ze!de ..dv. M .re-
gor dat mjn cliënten ruet tie bedoe~lng
badden meerdere erven met welde-
rechten te verkopen.

Volgana adv. Bearle zou hierdoor ver-
weerdên pleidooi onbestAanbaar wor-
den. op lut van lijn lordachap mQ6llt
het pleidooi gewijJJigd worden.

Hierop 'ring het getuigengehoor aan.
Voll!J81l8 eorste getuige waren er OD-
...... r lU~ m~n Otlgebruikt. De
tweede grtuige _de dat er nn te ...eel
vee op de stadawllide graasde. ,Het
gemiddeld u.ntal .tub ...ee bedroeg
600 a 700. Nadat ...el'lebeidene getui-
~ gehoord _ren, nrdaagde het hof.

BOekbeschouwiDg ..

eilcr8
tie

KAapstad ~ae een
knst, ten'i~l V"I~WI",ru...""
dat de seuding over
de weg la",h~aarta gellCh:ledde,
de heer .~spinaU was
van vervCleé een zeer.
want tot Stbrmberg, moest
vervoerd worden tegen qd., omdat
vervoer landwaarts waM.

Zijn ItlCd~hap moest tot de
trekking !lel'aken, dat
Queen.stown~naar Kaapstlld, "n..",'aar~.
w.erd YCl"tOlJIien en IX\\'I'IH:ht
den tegen !]I. Dé aigelll"ne be>,tiE.rd,jjr
had geen !!lebruik gemaakt van
macht om, siende dat dA goederen
gen een te lage prijs waren
een overeenkomst IUIn t..
het tarief gIlwijiigd werd.
ren genoodz4akt geworden oru
vracht te ~alen en deze betn
een onvrijwIllige en volgen.
ginsel \\'8re, eisers gNechtigd
rugbetaling '~n het gedwong..n
de. i

Vonnis wdrd
voor .£;233 1 fs.

(Voor rechter H"(,I,,.'. )
~

.J. R. M._.KILLOP cont ru .JOSEPH I
Zl'CKlmM,\:\. ;

~~isel' stel~,e een vl'l'l'ul"iulI in "'!."
de lever ing 'van lOO IIlnr~lPr"n taf -
bladen, of stenen plat én of bij geb re .'
daarvan £5!J 1&. Hij ,...id" dat zij'l
klerk op 12~Mei 124 mnrrueren t aft+
blad en aan die heer Geo. Il. Smit h, "e"
kocht had, die _ ~h""l"" vnn C.t.5 ifl
betaling bud g..ge,-en. De g,,.,.d ..n~1
werden .... n Smith afg ..leve rd , dodi ,Ir
('heque werd niet gehonore ..rrl op ,~.
bank en Smith had 7.i~lt tilt ol .. ,·,,,,uil
gemaakt. , 1,

H. st..\·,,4""1l, 01.. klrrk in k\\"·,,t~
zeid ... dat Sluith helll Illed ..g..d....ld hiljll
....n order tEilhebben vali G.. rli('k',: \'('<t,
1\14 .t<>1 meubels <'Il blad ..n ,.I"H_t-
voor nodi~ had. {'it infut'lIlutl>
bl..ek, dat "mit 24 Mtel van dit' fimp.
had g..kooht: en de politi .. "'('I'd In..1 <I..
zaak in keQnis g6f!teld. l
-i De verw~rder, \·l·rtt>gpnw(K)nl;~
door adv. P~rcy JoneN ""id". dat hij <le
st,eneu piateIl van Smit h IJl' 1:1 '\Iei 11:,-
kocht had, ~n de melling da' <le.... lf"
van de Do~en had g..kr ..g..n. 1,

D" .• tem'lj platel! '\'ar ..n "olg,',s
Smith voor :,het gemak in £I.. Dokk,tJl
uitgepakt :Hij lu~d Ik per ".',k ti,·
taald voor ,60 kieme "u ~,. hd. 1'4"
stuk voor 4v grote platen. S"IILIlIig..
platen ",arelI """"hadigd ..n \'1>01' ""'fe
werd ,·ermitid ..r'ing toeg".tann. Het ".-
beel kwam (lP £:1.16d. minus ii (1<". r,-
bat, welke Iiom betaald wHd .£:20 'lP
de plaats en; daarna £11 1:1•. Eni!l:j' d.·
gen daarna ~ntviDg hij be1.oek van pi,~r
en ....n dete~tief, t""n "'aren tér .Il't'ht"
84 platen ~eer o\'t'r. .!

Na krui'VIlrhoor gaf zijll tunl,,·h:.;p
vonnis, hij ~Sl'h(Juwde de z,,"k "il" h4t
standpunt dilt Smith de goed"rt'" "ri-
der valse vOÓr\\·endsel ..n Terk .....!l..n ha4·
Er wae dllS geen "prllke "liti dat 7.ij i~
het elg.6ndo," waren o.....rgegaall ,. ,
Smith. In b"t algem",," IvaH J",t
strijl met ~etdellde hondebbegri
dat it'mand 1 van een del'de
Itan opeisen; d()('h in dit j.!;eva
de goederen :gestolen NI kr ... g
ma)) door '*' te kopen geen

Vonnis mo\lest gege .....n wordpn
eiser ..n vE'rlweerder w ..rd gelas! R

ontbrpkende! bladen t"rug te geven
t,e vergoedelI tegen Hk r...pekt·
7•. Gd. en ~osten te wordeD iZ....'lrl1ll1:8Jl
door verweerder.
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Kantoor ft1l de
Oommi .. aris van

Publieke Werkeu,
JUDi 1906.

HOF.

Vaccinatie dwang-.
Paarl, "Aal·, 1905.

.... de~. ""~ •
JIiIohetr,-8iI de.. , .... ill ..jj_ har

t.like iDa$elUliq te Wui.... _t 48
waancbalriDf v.u Jhr •. J. P. Krom_il,
voorkom .... in uw hIai ftII 10 Aq., ea_
lijA medeclebDr in dat TIll h"" tepa
de ftOCIIl .... d.....

LeVeD wit»ie' bl MD tUd .... "w'''1U!
ntibeicJ f VaD....., du .alk - ..
• e&eu dWaDI ? .
Ke» leM in verbud tuer-de .1...

ie : 15,17,18 ea 111.

-V~t UW 414Wik -.&
.. pld ........ ik. op ............
dri ... HOflEY*l .',

I

11,BUllftUl'l CllDna.
-KAAPSTAD •

Pr'.ja 6, ti.
T. W.8IURTT,·

OoIQmi.lrie TIm
Publieke WerkeD,

Kaapstad.
"AAP ••

BOUVER.EIE.TI SPOOalmEI.

Bt1GDOOT.

Ohriatelike JongeliDgl
VereDiging.

ROBERTSON.

Voorzitter de heer G. S. Bauptfleiwh.
Werkzaamhed!'n vl),n 11 .-\tII(m.tUII tot
29 &ptember 1906.

11 Allguatu;; 1005.
llecitati,,: jongej. H. ChangtJion; 00-

bet: ti.. hoor .1. J. Fi"k ui inleiden
dat: -"De .....n;tandel.iltl' ookwaamhfrid
van de IlUlD hoger is dIU} die Villi dot
Trouw." Ds. A. G. F~ V..nter, B.A. &lil
oppon ..reu.

18 ."ugu.toU! 1905.
Bijbellezing: cbi. H. P. VlOD der Mer-

we 1l.A.B.D., onderwt'll'J>: -"De leer
der Engelen; recitatie: doe hel'~ F. J .
Kloppen!,

~ Augu~tus 1906.
Parlement.air debet :-"Aa41tp;ezi_ de

OII18tAuldigheden des knda lIulks VPr-
eU.en, wordt eeD beluting gelegd op aUe
ongehuwde m ..nspel'llOneo ~n de adri.
en twintijl; jaftn oud lijndl' ; ge&egde
heia.ting te Zijn tegeu £5 pt'r jaar en
te wonten verboogd ml't £1 "'001' elk
j&al' bo ...fOD de acht eD twintilt jaren, tot
op de OUdImfOm VN vijftig jlU'ell."
Regering: _.. beeren O. ...an Zijl

WoIfurdt, J. J. de Kock, J. Heid, B.
KlopPED, P. Karai.s Osn., P. Naude
en )Ongej. L. de. 8micIt; oppoafiie:-
de he""n A. J. ManiA, H. Tenk..,... E.
de WI'It, H. BMlw-er, J. Cloete, P. CI__
te fOD jongej, Kattie dl' W ..t; Kruia
oonken : -jong",jn. C. Cloete, ". CIian«-
uion. J, Marai_, K. _ Smidt, M. PreiIe,
Maria de Wet, J. During, J. Gilde-
hnyw en M. Niool.

1 8eptember 1906.
Recitatie: de heer Abm, Marai.; op-

.teI: .... heer P. C1~: recitatie: de
heer G&b. Kloppen!; 'Voorlezing: de
heer O. A. F. Bruwer.

8 Beptember.
Debat: --''Wat' dient meer tót _

,1a>1 'I'1Ul onl land. wijnbcxo.nlHi. of .,._.
boeI-derij P" De heer Da ...id van Zi.i ~
"wijnboerderij". de heer S. Bot'ahOl'1Ot
I!II!gt ....._boerderi.i .. ; ~ziDll' : de
heer N. BadNllwnt; reolt&tK': de beer
G. Min_.

15 8eptl'mb..:r 1005.
. Lesing: de WelEd. heer J. C. aie,
C.c. 8Il R.M.; recitatie: jongej. J.
Changnion; recitatie: de heer A. :1.
Marklltur .

2'J Septem ber UlO6~
JOUl'1I8Al: ioagej. 0. Cloete, (jOUnIa.

~) ; . r~ ~ jongej_:1. CiIlirtn;
rem.tle: de heer B. Brmrer.

~ September 1906.
BijbéUesiJIg: --"Geboor1Iaamheid", ia-

leideR: jcropj. M. Nieol f>n de h_
P. Neethling, cad le Jlog ea K_ O.
Karaill.

200 &alla ClWl pp1ft8iard
11... 1'" £1 lt

300 hllol Clltel 8ep!'lDfard
UI8I"U TaUU £2 10.

400 8&UOD CIrbI 8epl'fUilclt
I Uura Tuba £8 5,

800 &allOJl cttbl e..... "al ... r4 .
U.ra 'tiatu j4 12 8

Deae priJMI! .ijn ..utto !maam..
Tuken worden op bMt,elJjng in an.r ~ in de bn~ laOPliU

Krula la al' I ateá esobJkt ba
TaDklDUtra.

O... l~ Pijpen, ell Toebe
h_ ill alle ,rootten.
Pompen ea WiDdmoleaa ~ en

opgericht Mpa p!dkope prij_.
A.neme Putten pboord OnCIer Gou

.,~ .abIidie.
G.H.BOYD .

,KontrUtt.nr 'fOOI' Wate",ft'bn,
Kalm.bD.rJ

Purl.. Afdeling.

KENNISGEVING-

A. MARAI8.
Il00. sekretaris.

PALEN, d.
Dn.dwed, wordt DaPIUd. lWuijf

prij-. B. JL .... co..
8......... ~

,~ ..

~,~

~, ·':"'t,

,
"?

,',

·1
I'
l

\ l-
I,



.. noon orOl LUftU)III
TI .. TOON.T ELLI .. ca. 190+-1
:a.r.te Prij. voor de beeS VIft-,
PI piano,

Gouden Medalje Toor de t.te ClIP"
-.nde Piano,

Gouden Medaije voor de b-'8
School Piano, .

Gouden Medalje TOOr W beate
OrgeL,

OOit
, Gouden Medalj_ TOOr alpmae,
VerdieDlte.
Dese 8 Toekenninpn ...

meer dAn O.erdrevlID Adnnen-
\iel, ea toneD de hOlJ" k1ftWt.eit
aan der Pianos en Orgel&, ftl'-
kocht door

DARTER & ZONEN.
die gedurende meer dan

60 J..&.AR
door geheel Zuid Afrib gunstic
bekend stun voor bunt

BUTE GOEDEREN.
JTIIGIIlf

GOEDKOP PRt.JZEN.

Darter &Zonen,
teceno .... r d. 1'(. G. K..rk,.

ADDERlEYSTWT, WPSTAD.

Divisional Council of Robertson.

DI1111101 OP ROI1i.

NOTICE i. hereby given in tenu
of Section 152 of Act 40 of 18149
that it is the intention of the Di-
visional Council of Boberteon to
request His Excellency the Gover-
nor to declare by prodamation th.t
the M.in Ro.d from Robertson
through the farm HUitnood" be
deviated lUI follows:-

The proposed devi.tion to com-
D1811C8 and leave the preBellt road
on the £arm " Uitnood" at .. place
about oppolÏte the commencement
of" Wolve G.t," and proceed on
the South aide of the pl"e8eDt road
round the HiJl bown .. "Zand
Hoogte," rejoining the preseDt road
at • point about HI50 YardJ from
the oommellcement of the de.vi.tiou.

All pel"llOllI objecting to 'the de-
viation aforeaaid must Jodp their
objectiOIll in writing with the un-
dersigned within three mopths after
the date of the fint publication of
thiI notioe.

By Order,
BASIL JONES,

Secretary.
Di'fiaional Council Office,

Bobert80n,
Srd August, 1905.

Afdelings Raad van Robartaon.

UNN IS wordt bij deze gegeven
in termen van Sectie 152 van Wet
40 van 18., 9 dat het het plan is Tan
de Ardel 'tgsraad van Robert.on
zijn ExCI lentie de Gouverneur te
venoeken bij proklamatie te Ter-
klaren, d, t de Hoofdwf'j!', vanaf
Bobertson 100r de plaats" Uitnood "
verlegd wordt als volgt:

De vool"g"telde Deviatie te be-
ginnen en uitgaande VaD de
be.taande weg op de plaata "Uit-
nood," op een plek, omstreeks over
het begin van "W olve Gat" en
voortgaande aan de zuidelise kant
van de t~nwoordige WeJ.C rond de
heuvel, besend als "Zand H~,"
Wder ~en komend op de bestaande
weg op een punt, omstreeks 1650
yard. vanaf het begin van de
deviatie.

Alle personeu die objektie hebben
tegen voorzegde deviatie moeten hun
beawaren ICbriftelit inzenden aan
de ondergetekende binnen drie
maandom na de datum un de eerste
pnblibtie VaD deze keuniageving.

Op lAst,
BASIL JONES,

Seltretaria.

nBtJ:GGIIGUI liG.

Aldelingeruda Kantoor,
Bobertson,

3 Augustus, 1905.

Onmiddellik Gevraagd.
APPLICA.TIB voor Ondertrijzere8

op _ plaata nabij Johannuburg,
om vijf i:inderen te oDdertrijUD.

Vemat.n :-Holl.nda, EngeI. en
Molliek, eo geen Jingo.

Salaris £60 (seilt4J pond sterling)
en mj kOll\ en 1000iea.

Afrikaanse dame de voorkeur.
Applih'ie. niet lIlter dan 1 Sepl

.Adree :

JULIUS A.. KIESER,
Bus 2435,
3uluwileBburg.

====- _._._--_----_

VERKOPINGEN.

THEE
,-

Drink Delisi
i

NEGTAr .

'THEE

nJu ;-U.a.&U.&...,

NEGTA
"H~E-

NECTA
.THEE

TDUIGD KHT

ONS ,LA.ND.

-Drink
DONDBRDAG, 17 AUGUSTUS.

lIrlalmeabury G de
. BOhoolr~eD.· wet.

NECTA
THEE·-
Koop

NECTA
THEE.

zij is de

Beveel

NEGTAR
I

Aan. Want zij if de
THEE i

voor

DE ARMEN, ..~

DE RIJKEN. l

DE STERKE'.
DE ZWAKKtNt, '

, l

DE'HERSTE~
LENDEN
mr (JoG. L. STRAUSS, .AJ'8t.AGKJL

~ Aquiu-Groo* Bmer, leftade haft
811 Ioeaoecl.

tJAllBL 1.V.&lI ZIJL, Al'8LA.GBB.
la ~liDprdoa"'- !.ox-~-I SCHULTZ 811 THERON, AF8L8.
i s.ptuabef-~ wutped.
A. J. DE VILLIE88, .t.F8LAGKJL
30 ......am.-M~1UI. YUiloed _

le-*' have.
J(. PA8QUE88 ELLIOTT, .AF8L.&.-

GU.
18eptember-Oader Kami.lbut(N_~
qoalaad), IeftOde b..... -.

J. IL EMLIN, AF8.LAG&IL
18AIIp.t_AberdllUl, vee.
19 A... -W-Abezclee1a, plu ..... __
.m~

GUTBllIE .I: THERON, AFSL.A.GBB8
........ l--oaJedoa, .... _ ~
D. O. 8. N....UOE, A.F8LA.GBB8.

13 8ep.... ber--~ ......

J. L.CU PLES8l8. .t.FSLAGEB8. V_~,r"_ '----. bil· _n-.1r.êl_"
la .8eJl*eIlllber-Te Middelhut, ... ' -~-_~ - .UI

etjeedom. Dien!a ~ ... j_
FlUID. WIL.LKOT, A.F8L.&.6EJL .

30A"'--llatj_ Goed Drift, Koor daar.~ Zuic1.Abib
deaaanbroo, n.lpd, ......tOL it.~ 1 Ih.. taq. iD t.bêelocMl

P. J. JL&TIU', AJ'8L.A.GI1B. _ iD!1Jh. eD a UJa. _eldiia
U~~~_:. ...-p... i'!--.

DE ZIEKEN.
. !-
NECTAR

, ~
tTHEE

I~ een Delisiense
Drank ' voor le
mensen en ten
redJJ e,.

" -



(''RA!)()C.I[.'':''n.,'h«!r D. J.~,
broeder TU de ed. P. W . .Mich&u L.W.
K., ell TIUI.de heel' J. J ..Michall L.W;
\' ., werd Diusdag herkO%en tot bwp-
m_w nu Cradock. .

lH·R(;ER8DORP.-,·Eeo korrespon-
dent uit! Burgeradorp ~int ons, dat
nldaar zachte eo doordriageade re.
K("ns gevallen r.ijn en dat er "eel uit-
"i,·ht bestaat op verdere regens.

JAARBOEK 1906.-ln een onzer
1l(h·erh'lltiën worJt gewezen op de
weulOehll;held, darlelik orders ruet het
g.,ld, wllar mogelik, op te senden naar
u.. h&ren Hofmeyr ..n Murray, 71,
Burgatra"t Chambers, Knapetud. Prijs.
ti:6, pestgeld ingesloten.

ERKE.'\'!'il!\G.-Hct ·rapport. van
li.. vergadering in 'distrikt No. ti in
«nze vorige uitgave verscheuen. tb een
'~~taliug van het verslag' van de
South AfrIcan !'i""'s". W(\geD~ ~

., buis ....erd dit ui.·t in hN rapport
, -r meld.

DE WEESI!'\lUCHTI!\G n.: POT·
('HEFSTROOM, zal verrijkt worden
I!ltlt N;.>:11 inricht ing, wnar in Ju wezen
c;el..genheid zullen h .. bben, zich te be-
kwamen in rerschilleude ambachten,
wal. ~ag"lImak ..r ij, smederij, meubel-
ruaker ij, o<'llO"nruukerij, en%.' Er ",al
ouk e<'Il afdelinpl; zijn , waar meisjes het
huishoudeu zullen kunnen Ieren.

REGli.'\.-·Heu\.,.. bericht. uit Bloein-
fontein, dat het ])insdv.~ in verschil-
le nde plaatsen vuu Transoranje gere-
"end heeft.

I' it Oost London wordt bericht. dat
;';l>teru"hlt'nd g""de regC'ns vielen in
do grl'D.Ji"triktPll. Ot! plaatselike re-
;::..nval wa. tot op gisterochtend 8 uur
'uiS duim. Dit is de eerste goed" re-
"PU aldaar s..der t midden Juni.
Reutor se int dat o Hl dezer; dat

pr...:htiKe rpgt'IlS ,,"vllll.'n zijn te
,-,ue"ustown, Crudoek en "p vele plaat-
-on ill d .. Mld,It,LJa.ud>le ,.. ,trikt<!h als
For t Beaufort, Somorsat-Ooat en. Bed-
furd, alsook te Port Elizabeth.

\t:HKIEZI,,(; I.EOE~ JUUl'iD·
ZIEKTt:H.\.\D.,· In do "Gazet te "
"nrdt aangokondigd, dat in de navel-
".'nde pluut sen op de daarachter ver-
l1l~lde datums een hofzitting zal wor·
d..n >:t'houd e n door de Res. )(Ilg. ter
nom mat u- va.i eon of mpf'r leden van
rI,· br and aiekt ernad : Ge"rge op 16 de-
h'r. \-h'tonn Oost op 17 dezer, Victo-
1 '1\ W..·,t op 2:! dex--r , Peddie op 23 de-
'N. ali" ti' 10 uur V.IIl., Nl te Albanv
"p lj ~t'ptt'mber t o 9.:{() V.l11. ..

!lI-: '-1fTW!:: lllREKTEl'R VA~
",- DI-:HWJ.J" ,,, TR.\!\:-;'-A,\L.-
I" "I1 ..t ('llfIstelik "choolblad'; wordt
I" hl:"t,'f .\(tam.'OII de nieuwe Direk-
"'lH van het DepHrtel1lellt van Ond~r-
n 'JS. als up, ""d k '!Il<l,,.:<, hart('lik be·
,lo!; r, ,~·t

Ynur()p~tt'III._'lldt' dat ()!Hl~r h€"t t~-
",:,"11".\ (Jordlg, n'gl!l:t' Ilatuurlik gt;\pn
rran_"t\'.dl·r, lllaar "I'ft EngpIslnllll up-
"-')!~('r \ran \Y ~r-.' In 0 pst worden,
.'3.rzt_'lt lH~t '-C., ~dl',ulhlad" niet, maur
\t:'rklaart fIllIdIlit, dat 't ni('t ieownd
/,011 wt"'~t·t1, djt~ 'r lipvl'r 7.ull hebben
tI.IJl lit:' ht"(~r .\rlnnl"'Jl1

[)t:.7..t:' i....."ot_·ti(\rt t'nigt' jun-n hit.'r, en
.I,l:ll bt·kt>ud al .... E'(~11 kalm, bezadigd
\'11 lit,J..\l.ualil mnn; als jpl1lHlId, die
/.1Jil ht, ....t dopt t1t.' ! ,la! van 't laud te
,t'[I'11 glft1d Ia'f;;'':'';uo~, dit! ook het
'_:t'I,Jt' wil 7.\"'[1 lfl 't oudt:'rwijs "fall

\·rr~t·~t·r. ~'·t'n "("].,lll- .....!;tfPTllan·' up Jf'
IIL:.IlIPf" tall ~argal1t. 1n ":f.n wO(lnl,
"t·U W~lHrlJ!~ I.:'\·t,]u;pr nin Fab~an

t

fin h.\.";TLEI. n: K,\.\I'''T.\IJ.··
1>., "Capt' :\r~H"''' tlp.-'!!" nU.l(lp,. dat t.·en
YoorIl.'1alJl lid \ au Ii"t Z .. -\. Pn"M'rvntie
I ~"flOl)tSl hap. (llllnll~S ill Engpla.ncl zijn-
ti.,., t't."ll (indt,rJF)lld hnd met de sekreta-
Ih ,·;tIl bt..t {Hlrll'.J;'i dt·parternellt, in'
,.ak~ hd Ka.'t ... ·1 t .. Kaapstad, dat
\ n'or mihnLlr.l dopL·indt:>D oDI«('~chikt is
!.Cpw1Jrdpl1, B..·dt)t':de h~.'r wees erop,
dat nH~n ;t!gPUll' ••'n in Ka.I\pstad het
;lt'U(JUW al~ Pt'Jl hls.torif'~ monument
\\ ,..n ....t~· tt' ~-:r.W:1rt"n. Pil of dil:'; dp Ullli-
t ,llr~ :ltllqntt'ltNL wann('flr Z(' be..~lis-
-I"ll het ka,"itf'f'1 htl:1t"Tl g;,.hruik ttl Ntel-
1"Il. i,:YIH"g"Il 1-uIlt'l! 1.ljn hetl'.~~lYt~ over
I .. Io!:PH'j ,ulll <l,' kolunlale r"gering,
"In "nd.>r hnar tO<'l.l<'ht a" et'n pil bliek
:.!pbouw tt.' \\·.,rdt'n bt1W1Ulftl. Het ant-
wuord was, diJt d,· riJk~rt'gering t'"urig
f1.;·gyerde nm in dpze t~gt"mt ..'et te ko-
111('0 Jan de htdangen der Kolonie, f'D
<ins riP :wak IJII!!ptwijfeld in OV.. ""',,·
":;lnK zot.! Ilt_l·rn£>n,
\ EELZEf;C;r:"m: H.\:'\DELSCIJ·

rEa" \' olg"tls Ir.'t rapport van de
Krrt."" I.\.no.. " G.·nernal te Loul'enflO
Alarqut"!I!, verminderdt1 de handel in
I~,l-.I il! vpr":f'liiklflg m"t 190.1, daal!
Illf't wdanig als in andere Zuid Afri-
kaan h"",n.'. Hwwpl het totaal vnn
d anlo der gf><>der!'D, ing<,voord in
Transvaal, met 31J per cent daalde,
n- as Je waarde der g,oeJeren voor Trans-
':lal l,."t"md, die via Lollr. Marques
l'lllnf'llk,,'amen, sIe,·hls \J pE'r ,..,nt ge-
daald. Waar D..Jagoabaai in 1903 slechts
I:' pnr et'nt bad ,'an d" Transvaalse
han.l"l, st~"g die ""rhouding in loot
'nt :!3\ I>t'r (·.'ot. Tl,· Britse handel van
10 pt'r ",,"t in 190;\ tot :IO~ per ('ent
'I! 1:lU-l. die vnn Portugal ,tet'g van
'lj tot ;):! pt'r ,·"ut: van Duit.land van
I::; tot lt;; "all ;\"d~rland "an I tot
,-. ~, t t'rw ijl d i~ ra Il u..· \' ~rt~nigd(.l Sta-
t "0 duuld" nlll ti tot 4.. \' an ll<'t lotaal
t It'r lJ:f)(>dt~rf'u dt)orJ.!t~\'o("ord n:lar Trans-
\ alll "as in l!)();} Io .. t pt'rC<'ntage En-
:!(.,L"4J ~ot"J"rfln 00 tegen 57 in 1003,
I""wiJI dat ,'an Duit.land Hi wa. te-
~"'l 1:J iIl HK):1.

!-IJ-:T !"il T ".\\ Dt: )llEJ.U:S.-
In die '~lfl()K hd "(lom F.-an .• wat Vpro
-I," maak". "an Ol" mit'lit'-pit gesin!:;':
"aak k()oi~(l(ld van ~ij blare dall~ sij

-tronk kan ''Illlr of pijp lllaak; selfs
,,,.'t ,ij a. kan jij klp,.~ wa, --HS jij hum
I't'r~ tnt I"l"(lp ma.ak ,10aar nun, 1'..0
it'z.'n Wt' in t'cn tijd~l'I1{)otJ j, daar nog
Il "'p!nitt'rn"wt" Hut n··r dit' miE:~ie-

... f rllnk IlJt~D\"illd. In .Amerika
! ... Barnt,iik kurt ~t.,I....{lo ontch.·k, nat jf'
\ an UlIPlit_'-5tronk tt..,'I..'t1 'Jl dflOrde vun
t Ih' ~,'WI)nl' I'HktJ ...;ft" 1Jl l"""t'l"stt~-klas pn-
!,h~r kali waak. Daar i~ nolt 'n ma.lt-
_kappij "p",Nil-( "Ill di .. ,trol1ke ~n af-
I al ....Ul lIli~lie-lllt1d{' bijmekn.ar tt:' maak
I'll tot pRpier te vf'I'\\·prk. lï\ monsters
ran clie nllwe rapi,',. blijk dnt dit net
'0 gO<'d en o,·t ,..-l flJlI is ns clio wat "!In
["'OH w'maak i,; ja, dit lijk so sterk
lop cli" dure •. "'pan .... I",rkum"ut, Jat
Il.-t 'n ekspert di., und ..rs('h"id kan se;
• i1 kwabt pit is dit net so boed. Tot
l:l,'r!("" hl'! hlll m",,·,taJ ,-an ou lappe
• i1 .<"Ik" .:,,..d papier Ilernaak, en die
""t8 ,harvan ..-as "an £I~ tot £15 die
··,n "Oll ko,t die Illi.. li..·stronk papier
ll:\."lf nUl .£4 tot £,) die tOll. Die ont-
[,'kklng kan nog \'CIn groot nut wees
,·r' Of1'- f'1'~ Innd.

w.\.\Ivnr E:\(a:U;~L\~ ZICH
II r:\I': lt .BRIT" :'oiOE.\IT. -1<:r WD_'
"'Il t'Jd". LU ,,·bl'ijit de b<·k..nde uit·
~j'\'pr Pt:>arM!n. ,·t()('n men lt e-en eer
r ,·k.t'n<!t> p('fl .Engpl>o\HHt.11 ~~n{.*"md te
" '!l!H:-·n word*~n. doch die tijd is voor-
~Il 1)(, Enjl~l)'\man vt'f"~rgt zich tanF-
,!:df.'r dp aIKt'!TIt3Ue lk~n.atnjnJl; "Brit",
'''Il lnJot.lnde misschien voor eeD &hot
"f K"lol1,aal g~hou(kn te knDn",n wor-
d .. n !le :-<chot i, trot. up zijn nationa·
I""lt. ,'Il b""'etlrt dan ook op verheven
tr,on. dat. :O:{'hnlten het wut der nardE'
"J11 I>" .\merikaao draDJl:t zijn land
", fOral lTIet lie-h, tt_)r,,·ij1 ~hotteD,
\ Ill.' rlka npn pn Kolonialen, nllf.'Jl een
IIJrt van minachting gl'voeléIi voor do

1·:rq,~t,l"lll.1,\I,' \

. I, d,' 7.0 "r~a"t d~ heer Peirt8<m
\ ,'rdt'r. 11!llllal rit' ....j':ngelsman intel-
:·'ktti('~,1 Il." Jllinilt'rf' i~ van dip Rnderen,
"Ill.d,at IJ:.J morf'f~1 f'Jl fi~iek bent..-dp.n
:!I"ll ~taat I)f omdat hij ziell altoos OD-
d .11:jll'l1a.1111 ma:\kt tegcnO\'f\f ied~r~n
In·,t "·lt> hi.l in aallrakin~ kDlut rn __

Ill<ar het Julle dit, lauwe .\f~ikaner8,
tt ,.t jul ~kaaUl "('r jul n3$ionalitf'it--
lilt "kont' (Jnnos«,lhflid--£>u julle gaan
.13nklarnp I>lJ 'n ra, ""3t ,ij ..i'e sleg-
',!<h~,rI op die manjer moet I>rken.
merkt c't'n tIjdgeDoot _r t"recht naar
aanleldmg ,.aD e<>n en ander op.

~us.eYOIp .,ara dele kort ~-
l'OlgeDcM ..n.eIiDpD. iD het ~tI'-
chap, kwam het blad (de "Vo~
nieDd") iD moeilib OJUtaDdjghedien,
8Jl bet trU iD die tijd, dat de Jei!ijDl
n.D hetsel.... -..rd toeTeItroInrd ,-n
CIII tOeD DOg·.t.cbta 17j&rip jODP "'III

JAN IlENDBII HOFMEYR. !
De iJaJeic1iDputikel.1I waren clu-

tJJda YIIOI' het .. reDdeel Tan de h.nt'
BD wijlllD de Hoopenr. He.:lr'
Blllrra1, ba lenD Pro'-r UIl et
Tb_eoIotP.. 8emiDarie te Stellen .

Bet bIad.erd tOeD PdrUIrt .~.er
drukkerij. n.D de heer Oh&rlel Co:1,n,
deatijdl .~ ell uitgeT.r n.D ,de
''Cape KoDitot'." .L
. la 1871. maakte "de ClbriItel~ke=OYer. V~~hj~"r£:
meJl'. lID Mt ... 0IIi4er c1i_ ....
ediap. dat de WrekbIik DOl
jo ''VoIbTrieDd'' .hu"de mee f'diOQ~, n.D Wat..tNat", (de "Z~id
AIribaIl"). ..... het echtpaar F"
der de DUID Tall !

"DB ZUID AJ'B.I:LUN VERENIGD
lOll' :DB VOLItSVRIEND" !

'flIrC!.r de "mM' . . i
De "Zaid ~!I~.rd 0........ 0-

_ ..... de Jacquee Sm_, !de-
..tide. die WYoreD ..-b ~
....... eeld. noepr ook eiaeDa&r ~
n.D dë "lhclitator' •• eD die iort II&! de
""DiPI n.D "Zuid Afribara" i eJl
''V~u OftI'Jeed. i

De lCIIrijnr Tall de hoofdartiajleD
der "Zuid AfrikuJl" YOOfdat dese .et
de "VoIbmeDd" werd ~ ....
de welbeande Dr. A. N. B. Cb;an-
gaion, ,.,hOODTader Tall de later ,iet
minder beJteJId •• "ordeD Dr. J. ~W.
G. Tall Oordt. I

ZO roldeD dan d. dageJl TaD ~'d.
Zuid Afrilt1l&ll Terenigd m.t di! Vopu-
TrieDd" Iralm eD ongstoord ...oort, Ion-
der het -radenchap Tall d. heer J.! H.
Rofme11', tot dele iD het jaar lm!tot
lid ...ara het Kaapee parlemeDt gek~n
lijnde, cijn haDdeD 110Tol kreeg inet
politieke sUeD, dat h.t h_ ODmóge-
tik w.rd de DOdige 1I&Ildadlt te in.
neD 8eheDkeD UIl sijn pl~d. ot
~ ...olg hierTan trU, dat hij het lad
tn 1881 iu .iaeDdom O'fermaalrte laaD
de heer BeDCli1k :Regter, die reedJ tele
jaren .1, nb-editeur daara&D .... rllon-
den " .. geweeat. De heer B~e11'
bl .. f echter llO& enip >-reD de ~eIIl
buehlkbare tijd UIl het blad wiRen,

die met luid applaus ontvangen _rd, eD n.D ~ hud 'nInoh._ pdu~D-
hield thans een ~ WaariIl hij de dje tijd ~ ....nebiJIeDde artiIr~n
o.m. er op wee8, dat lBarthoiomeUIJ in beUel ..... BiD.DeD.I jur, D&dat '."d.
Dias, de ontdekker van de StormIraap, Zuid.Afrika&D .,.reIlÏgd__ t.de V~
16 maanden nodig had OlD de Kaap te Triend" 1I&Il de heer B. Regter '"'
bereiken en de kleine vloqt onder V ... onrpmaUt, .tiert d.... eJl giDgl de
co' da Gama,' welke uit U-bon lIeilde leidiu~ Tan het blad oy.r iD "j;.
op 8 J.w, 1497, bereikte de Kaap eent nn IIljD IIOOD, de heer Jara ~!:
iD bet middan ...ara No ...ember. Het. 'wal _ter ol het DOOdlot ~

Hij Weel op de grote geTanD UIl !!peeld., daar het blad DOl a- t"'''
zulk een reia verbonden ~ op de moed jaar later weder nderlooe _d, tjoeD
en energie welke die l"l'Oeg8f'e _ ......... de heer JaD Bester, door eeD ~e-
den ten toon epreiddeD en Tergeleek steek getroUeD, .ijD -rader iD het p-af
daarmede de bedendaagle gemakkelilre ...0J.gde. ToeD kwam het blad ala ~n-
wijze n.D reizen o-ver de grootat.a af- dom iD haDden Tall de auter dee *t-
standen. Hoewel iD die oude dagen sten cmIrJ.edeIleD, n.D _jo Regt.er.
de gelegenheid om door moedige eD onder de b J D....._ d Wel-
~. daden als een held: te IChittenm eer .0. __ .... • 1
I!I'~ bakeDde i
veel groter was dan beden, &0 bad m.D I
tocb door de Terbeterde omatandighe- DR. J. W. G. VAN OORDT i

den de troost, dat meD teel gemakke- reedt 1I&Il bet blad nrbOadeD ~~or-
liker reiade en miuder bloot atond 1I&Il den, ell wel als lIChrijftr der iuleidj~

De t..'I wordee _ ... , 0DdentUnde g8't'aren en moeilikbeden. Bij meende artikel.D, ell t.oItll Du Da de dood ~an
_....,,_ .,.".. lIIIr OliM Id. dat bet mensdom fir tr~ op moebt eentgeDoemde, het blad cmIJ'1Ïllg ~ll
.... &ko1o_: zi~n, dat IIQveeI 't'eI'beteringeD door mej. B.este1', werd de corl TOOI' ~

middel van de wetelUlChap WareD UIl- IleITe toeYertrou.d &all de haDCIeD ,.n
A.PALOGI& Tall cl, beer O. J. Inn gebracht en was verhe. te sien dat Dr. Tall Oordt, oader wi.... ~ie

·IID Zoltienllrul j~ de beer O. I. het mensdom OTer de... wereld bet bam, tenrijl de heer Aa3§' B.
EbteIa, ..... O~ meer en meer streefde bm kenDia te BoIme11', als \oekhouder, !mt

A.l'DJ:LIKGBJU..A.D 0_ il verwerven. Hij beachou". de de uitDO- &all het blad TerbondeD "erd. W.
"'ÓOrUIMIII op eeD ........ deri , te "or. diging VaD Z. A. dan ook ala de uit- eeD l[e8eJill met de adminiatra ur
de. PbOadeD op Zaterdll, 7 O"tob,r •.•• gedrukte welIII TaD de Z. A. be ...oIkiDa bleef de heer- BoIm." echter ~ta
..... ~ YOOr he, jur 1906 op om meer kenni. op te dqeD en zij (dé korte tijd .als aodanig ",~, .olil
te, ........ leden der Britl!& _iaU;> "anD naar weldra d_ betreltltiDg te ",....,I.n

hier gekomen om de berolldng te le- met. dia n.D 18kre1:aril der W 8Ilte1.
TIUB&L BOR., Loa"u 00 .. boa.· ren kennen, te boren wat! .lij te"'D PloY. AclmiDiatratie er. Trust Co.:

m... tera, ti_u.teo 1!e BlIpIIOO' had en OlD het land te &ieD wUl'Oftl' .lamid4ela trU ook het ''Volbbl,d''
,Wioa hebben b h8t4 0............ &oveel reeds ge&prokeD .... De tijd 1JNI'TaJl het nclakUunrhap uit li--
II1II de z.IcI.A.fnba rjjuu, ... boa" welke de &MOeiatie hier &ou ....rtoe't'eJl dell Tall Dr. Tall oordt. - ~"",beperkt. . W&8 betrekblik maar kort, doch hij iD die .. :DI. Palll'II, de .~~

hoopte en ....rtrouwde ~t. het ~ het nrganblilre lflP&D:- :DI "l
VBBKOPING (psblleb) te Jlaq. niettemin nuebten sou afft~. NI&- _ter bleet beItaaII; deae giDg ....r

aoed Drift, ook bee"" ... Koretdoorn mand wist of de afgelopen houderd ja- 1I&Il de firma Tara • SPdt de V~
K ta cl. lI.OOrCleDIen Jtuoo, op ren beschouwd zouden mOet6D wor4en .D Co., die haar oyerbraebt naar iSt.
W_ , 30 een pluU, als de wonderbare eeuw Tan ontde1driD· Georgeetraat, op de. plek, waar ~1'Ia
SOl) Itu. -,.... gen of dat zij .lecht. bet voorspel ...ara th81ll Juta'. Kamen \eriDden.. :

aUTtJlGPA..\BD&1I ( ... :lV!) be- nog wonderbaarder oetdeklriDg8n sou ToeD de Weat.eI. ProT,. Admbaiatra-
zijn. ' tie eD Trust Co, haar .... !t;. i-DOdiad, 1IOb ... ad_ toi a. . Venter, T IL teiL _..__,,~- • ..~-- A B BI......... x..p.&Id. e .. ens eD ....ellll WenIIJII IlJetnl'. deerde, richtte de - - .' .
wetellllllhappelike óntdeklliiDRen gedaaII ~ met de hier -r. J. ~,

BBLUTlBG.-LDD 14 iD .... £ en de snelheid waarmede ile "et.D- de tJUUU DOl t.taaDde maa~
~¥ op ea~ ...... d.lfde· sehap vooruit ging ".. "",kelik ....rt.- ''Vu de Saradt de Villi«a ~
liiliaftlAd 8te1t. ... , I1IUU op 19 aiDgwelrkend. VaD een !'rijder st.aDd· Maa~j, Beperkt~' CJjP, we't.:-
hpMmbp iD oMWUp' ItIIOIDIIIl punt gezien ..... de tijdkwutie echttr bet, Mbr niet pheel onbe . ,
....., VIUI.betrekkelik minder belang, du.r blad ;

bet "erk -rin het heelal. _hie laDg- "ONS LAND"
OUDITIIUIlBB ea debittUNli (IUD- uam voortechreed. of de ....r.Dderill- . .

.... TiII, een) iD lilboedel no de beer gen languam of m.1 giDgen, aij YOI1D- bet len1lllicht 1cla0llk. ~ redaktie iTaD
D.~,.,•V_, ftIl Ppblalt, lIcI,.tleJCL~J den toch een deel V1I1I .. p la. "Ona Larad" weM toevertrouwd ,&lID

• 11_ ~....... de heer J. B. Hofmeyr, K.A., tweede
VBlUUCIl!IG.... en nad.1id -.oor gebeurtem_n, we.... ~e~~ m lIOOIl nil Prof_ lfofme11' ..."" Stel-

de' BObetaOII •• Icq.tUeh. De zaoIDÏ- 't'eI' verwijderd en duïater tijdperk lenboilch, onder WÏeDI hoede het jO~

hf...~. A-.... ·..1....... .._ .... _-. welke leiden naar eeD niet te 'fOOl"aiea aieh Irnchtl", 1..o..ftta te cmU.rik••
.. ..-- - eiude. Het mONt ~ -- beIaaC- oe -- B

ea ........ op' sept. _kkend voor een meu :sijD OlD nor- kielea. ~oemde heer 0"'11'
hu.OPDI'Q. (P.WiIb) ..... ~o- aaak en gevolg der ~ Da ia thalli . n.D dolen foor= Ir:!

'-W- te '""""'n, welke betrelrltib .. he.bbeD de N.W.' deAr Kolonie.) jII.t
~ eA, ....... bipD, ... ~r-' - ~.. blad maakte onder aijD Iei~ _. eel

op'. rij.ur II ....,_,_ h B.roaWoa- de geschiedenis der ea .... _.... dat de mut.cha . weldra....~ p...... wat er op leeft en te pe onr··. - .....t;:i _, aiCIa bet lot Tall etel:lht-
L.. oorsprong eD het toek~g lot.,...· ''Zuid AfrikaaD" eJl "VoID-
WIL DB B LO.II EB TmrrOOB. de dieren, n.D de plan$tee, de liOIl eD ~ I_~ • rd

B'l:IIL1.ING (S ) .. CJUeCIOa ,op de st.emm. Bij &ou ~ ~ Yriead" UIl te trekIreL ui~ b .... ~e
.~1~s. ,1905. iD aijD toespraak enlreIe~. _~~~~ ez::!ie V .e:

te beeehrij ....n, w.lke lUoa· -PPQ
till 'lie) btaocti,d den op o.mrilrkeliDgl '. Bij II _ ~.!. die aIrU Jaet huwelik ~

.... Idu poblitlh d de d' --_.. de tit· • der de belCI6 ~ OIliboad,! de1I'GI'dea ..,;;.,._..... el . ~ -:- . .4IOft.. M." "V~' PrijI PI UIl de T~
_ ..... - lotie .ontwiltlrelin& waarila hij 1rWaIa ~_... ..:.a .eD ou '_"'-" .. boDd imet.

tot de tbeorie der JlIItU1aI keUe eD de -- -
problemen _lire de ~ .n. biOJO. eeD Itra.ehtip jonge 1IIIIUl,di. beter In•.._.; t...a. ~ staat liOIl blijklm hur door het leTeD
giet trachten op te _.." *; te Ieidea. ..-li.k met ''Ou Laad",
de kwestie of de elem.ell= bet... .:....: LI_" •

ledeD eeuwig waren ea iD de --- --- -.
toekomst ala eeuwig . "d -- DB fZ1llD Al'aIKAA-~" \'ER~
t.ea "ordeD. ; EiiUGD lOlT "ONS LA:!II"'D",~

De rest Tara profeuor :n.r.m'. toe- ftIl moed eli wereld ingiDg. _!.> __
apraalt zal te .tohaDneebjlrg gebouclell lWert ~ bet v_-
wordeD. .. ' ..-1.._ ..... ~ blad'DO!Il

Ter informatie n.D belapteUeada ~_ mataL W_t de heer Bof-
P"'eD wij hief'ODder het. ~ n.D . ~ taak ala editeur had lUIder-
w.rIrrMJllhecJ.m eJl ~,dat ctoor 'IUJ'f.ap! k1nIa de leidi1:II ill baiden
de aMOeiatie tijdaa baar! 1M.soek ja Z. ~a. heer EJejnPemrin&, Da .nen.
Afrib geTOl~ .. ~ ... dood de aars ".. ~ nrd;toe-

~ RlJeD ~ ~ .... tnJa~ ... de. hMr .,.. 8. ~!t Mktiee l'OOI' de .... .. aiaIPaiI & CJeat;ijCII pu 1Ut Earepa, ... at biJ

K~'ll.ltv...,. ........

- JtEDTISGBVINGD.

K•• I... dw K.I ••
Fr .

LoodeD; 16 Aq - DI OOlieDrube
Iteiaer v.r.elkomae Koniot &cl.afd
~ill.erell barlelilr bV dilDt .. nkom.. te
Gmaoden. 0. t... DlOQUCbell .,.,.
trokken te_ lI.. r IeebL .•

.~""""~ .....I••" ••,
Bata-rton, 16 Aq_Pi.~ PriIIIIoo,

oad 117jur, •• rd door ala bul, MIl
.. k.r~ '.rnira, s-dlfCl fta ae..... te
.,...~ OGI d, bO'klreD;die h.. totDa&o
nW ~lJOD. $III ... dodeD . .la de doia
terG .... lIiIbM LIl..,..dj .. cloor bel
bol iD ua doop droq,a, HOr boklt ...
II1II ... "oadd. "D na heD ,i.,...hk iD
booN.D Iollpn. &ea aar ..... 0.,.,·
leed 4. ,'''ODde LIl.r ••a ilInedi ..
bloeclatorliOC. De a..44re. ".rd ook ,e-
"Olld,docb nie' .rnl&i,,~'Dé· ailapfuk
't'&II hd ODd.,_k "U da, h.t .oho. bij
ODfIln' .nnard .u.

.... ro'.r ...... I........ ~.

Londen, 15 Aq-o. uite'" 'ft. ~,
~o·dat jj. in !foor.... ceboaii.
f,re·,dam oftr de k"eati ••• 0 d•• "Ie

'Il.i Z"eden w ... da' st1.l97 .&elDmtla
.... 11d~n ail" b acht leD 11ID'" 't'&II 00'
.~illdilir der aaie en ,.Iechla III .teaamllil
'.eD lIaD•• 1'''' behoud et.r aDie. ;
He' Noorweep. 8kJrLhiDi .. op ln

leur bjjeen~men_

~'I .
Pmoria, 16 Aal.-o. lnlptle kola-

lIIÏIaie b.,.,.". botdeD hur Ollder_1r
eD behaod..Jd. hIli , •• d. sed"." .an
de ."aai..... 't'QO,,,.ard,, .. _, _. de
micld,lttn eD method"l1 OlD de ".I8"oor
hAd \0 "!Rhn ea de .eDlI8hJd,eid Dm
"alenad.n te 1'Ormen OF de wu" _I.
lollll"n d. K.aapkoloDII! "'_clIl.,dt Er
wordt ",,,acb, d.' besou4e,.,,.. 1,,1It!
IIIdarea daar "r iD Pr._ia allee .. O"d
de bon4erd •• t.itc.D h.boord IIICM1teO
,,~ AUe b.ua0lrril" ceoua aaUe ..
door d. komm ... i. bt-lOolu "orden.

..... ".... II.....

P,.Wria, li Aq.-Ili d. Weta ...... d.
raad lteld. de proe. paereal bld.n TOOt
"A 1I!eo' koal.ltt ,. buoeaaea 0111ODd.,.
_k .te doen nur ea WenJaa ai' te
bnD~ ftII .U. f ..iieD ill ".rbaAd .. U
d. toekenniDI 't'&II kfOOlllaaden UIl per·
110_ die iD of .66r .Jani l.I. iD IOU."·
D."8IIte cliellllt "aren. De proo"leDe-
real DoaaiDeerde de beer Ball, die de
k •• ii. ter .pralr ... bracht had door te
iaaiDaeran da. OIIbiJliu 't'OOrlrear I'
.. nn _ ua 100TerDem..... amb ...
D&nIn. 0. beer HaU "'ieerd.; ..... nde
dat hij ., cl. ...nork.ur uo pt ..u .. "
ooafhaIIkelik onder-" ia te lteU.n.
Venoheiden.ledea drukka hDD .... r.oa·
deriq .ii o ... r d. hDdei"Un n.D de
heer baU, dcch deae bleef •• .,.."-lilr.

POKK.EN TE JOH.U-'NEBBURO.

,,
Londen, 15 l.q.-De Bailie ....... rt ..
beeft de ai'~r 't'&II korea ail Bu"",
".. topt, ""1.01 de .Iecbte oopt aldaaf,
on "e~_ d. behoefte Tan hes lepr ta
Man_joerte.. f

- '

Londen, 15 Aq ..i-Te 8p911ct BricltI!I,
in O.ow, TOlld Maand., .. n IJ'O'"
lud_buirilll plute. O.-r 10
~ereODeD, .oor 'l .erudMIIDdilra " ....
den cedood. . .

IloBI." ap r.... .'
i · .j

. Loaden, 1& Aal.-Kolliel Edward".
olt EogeJandi uur lIarieDbad ...erlroIrkeia
Z K .• al h"den te Iechl in Opper.Ou .....
rUl uokOm~, eD "daar de JU' lija ~II
lIeinr Fraol.J .. ph. De kODiat •• 1 te
IBChI o,erotjoht811 ea du Tllder • __
our MarieDW. . !.

;

Johanne8burg, 14. Aug.-Ten gevol·
ge nn een bericht in een der bladen
al. lOuden er ongeveer lOOO blanke
peraonen aan pokken lijdende sijn,
heeft de publieke gezondheids komluia-
aie beden een mededeling "edaan waar·
uit blijkt, dat sinds de 2de ,\ugtllitus
26 gevallen van pokken voorkwrunen
en wel 21 bij blanken, 2 bij Bornalies
en 3 bij Kaffen. Sinds de 14de Mei
kwamen er 82 gevallen voor, w .....ron·
der 50 bij blankea.

-
01'1011 II RUSLAI'D-("171''' B&awllTU.)-VERONTRUSTENDE BERICHTE." Het aoIIrtk.,. 0lil1.....

IN' VERBAND MET DE MIJNEN n...
OP MADAGASCAR.

E v Iii tie 0 '
'i ~

Londen, '5 Aat.-Een eD twiat&.
leh.peo TaD ~e Bri~. &:ln"'",Ioo., .ar
I ,n hed~n mét eeD .nW ....rDielera ..lo.
lreklren n'" d. Ooetaee, om daar •
1D.. "d. Ian,,: manoell-rea ai. te ~
Admir l .iriA. K. Wu.oa .. 1 het be_I
o"er de ~ "oenm. .f, ,

1 iJ

D••• ,co..... 0Il1 •• , t
I I

Lo~eJI, ~5 Anl~ -.De bo,eD" •
Am.rikIDe1:door Ob_le h8llclelu111
b'lliot th.". n poliUek brakier aln ~
oemen t. OOOIJOlr,!IID d. 1nIa ....
Soorden ... Shan;rh~ 'D m.eo .,r~
'oor"D allt.reemde1lbpD beRain'_1

.... ,lk.1••rll_k", .. J...
Il........... tr... T,_ !

Londell, liAaa,,;w....,. bet ....
"oor. be~kelJ 'ftO eeD eraattr.- .erk
.1.ak1Il(~.der btoe,fabrlelr.D '~L .'
cubire, . beef' de Lord MaJOf .
Mucb.ter I'IIIIeJiopA aeVoj(1Il 'POOI' e
kOliferentie, jt_a. ~" •
'aD werkie • .,. eo .".IID"", om '.
Lraabt n tot +ea ko,_proalia &e tenba.l

K.ti.PKOLOIIB 1
~

U:S FRkAlE GIFT. l
Killl"erley~ 14 Aug.·--Mevrouw .Haf·

garet McGq.gor, weduwe van Alex",·
der .MeGregl>r, vroeger burgeme >..tifr
\'[i! hlmberley, die de vorige Weo!lr~
standpl»k v'ln de Trinity Kerk v
£:).óOO kO<.·ht., heeft. besloten deae
de .tad te Sfhenllen en er eeD mu~' '
up to richt.,.. ten einde de napd -
teni. "an hda.. r, echtgenoot t. "ereeu -
gen. > •

Deze praqhtige ~ft wordt _r
WAArd""r<l cp een $peciale vergade .
van de .\ ,ul.•raaa werd heden bijee.
geroep"n, w~arup ~n motje van bat·
t"lik" dank: wprd aaIlienomen. Bilt
"liS mev ruu" 'McGregor's plu om 4e
gift anoni<'IJ\ te doen zijn, docb teJj-
gevolg" te<'hfliese nloeilikheden in vef·
band met ,I" overdracbt, kon ZUIte
Iliet l'e8Chieaen. I

. !

l<'EESTELIl\HED~ IN VERBANd
~lF:T HIo;1 BEZOEK DER BRIT.

SE ABSOCllTIE.
Kimberley~ Hi ~ug.-Een IroJIDDI~

progrll.lllrna .voor de ontvanltllf; ...an
Britse associatie is 'opgesteld en AI
ti" "orm van een aantrekkelilr
voor",ien valj gezi~ten uit ~:~:l:t
""ord,,n uitgifogevenJ Bebalve'
nan de mijnj,n, Kenilworth an
dersfontE'in ~n lezi.nt:.,:or Sir
lia IJl Crooke$ over ten eD
profes'lOr P<irter over de iD...loed
het ingeniet~werk op bet miitt'l ... ,....i..
zal de burg~meestet een tuinpartij
n;n, ter .....ijl de loyale vrouwenbond
"at home" in de dril&aal aan d.
10<"'1 bezot>ks'e!'l!l zal ge ....1I.._

Loadep, lei A..,.._ -81eDlricwiol, cle
Pool .. no ....lkD .0brU_, il &e W ..nobaa
• .,oordeeld to, (Jh.aUiDl in.n "9Ub."
.,,_ bei pablieereD Tall _ J)_ro.u,!:ei..d. BallliJloeriaa Tall Poo_

.,

Johannesburg, 14 Aug.-Alarmerende
geruchten deden hier beden de ronde
in verbalId met de goudmijnen op Ma-
daga,l!car. Het ge"olg hiervan \VIUI een
sterke daling in de betrokken effek·
ten. Deze geruchten betreffen zeker
eigendom aldaar. De direktellren van
het W. en B. Syndikaat van Mada-
gascar, bpkt., publiceerden heden
avond een mededeling waarin Eij meg.
gen het als hun plicht te beechouwon
te berichtee, dat aij _r ongunstige
rapporten per kabelgram van h\ln ver-
tegenwoordigen in Madaga5CfJ' ODt-
v&D~en hebbeD in verband met de kon-
ceHlea, welke aij daar bezitten. Een
'reNier onderzoek van het eigendom
wordt voortgezet. De direkt.uren van
de Leeomte Mo.dagucar koncemes
bebben geen berichten ontvangen, be-
halve dat zij enige weken geleden een
kabelgram Tan de bestuurder ontvin-
gen, welker inhoud Tan gunstige aard
11'&8. Zij kabelden bem beden, bern
Ter_kende een opsomming van zijn
geeebreven rapport te &einen.

............, .
LoadeD; i6 AIIf.-oP d. koafaftlltÏ8

na "'n... II.~,d.en. der boerelI '1111
alle deJea .aa RIHIaDd, ..... tau io
111_" .orda pboodtD; is _ reeolalie
,.p.'Mlrd, ... ui. "'_MD IttmrdlU
"rd' l"iII'-

••• r .oorde.,
L,Ddea, II A.q.-Bjj liater ... pl .. tI..bad babbend. uu·joodaa oproeftID te

ISiJtloltok, .erdan ....,.. ".1eD I"doo\l.

O.8AIJI RIVIER
KOLOlIl-'___..

De Z..... frlball k
" .... 1 .

NATAL.
..... '.11_ .

...

leger,
tVliIre
kennis teem.:' de
welke vu' hUD li~
Boe"eI de<nrpderiDc
8.30 te nlieD UJlI't'&I!_1l ward
oDg8flMll' 8.45
een begin

ODder
beTODdeD'
Eo de Goll1V11lt'!l4l1u.
RutobÏlllll.tD,· ...o.,nriit ....,P.
Crook ... Dr.
10De1 de
David Sir Riemn0n4
Prof8llOr
Dr . .HiIJ,
_ seIuet·aria),
reJuetarie), Kole,""t
christ, sir Bomeraet
de biaaohop nm~. A.buir4a1
J>umford, de bllrg~ TR4 Kaap-
stad (H. LibermaD), sir i John BIIC'ba-
nan, R. H. Bammersle,: B_D, "II
Tele ander.en. j

Onder de in de zaal ~WftÏgeD be-
vondeD aicb 0.Dl. de l'Ol _de hlflD:
Kolonel Crewe, O.B. 0IIiale Be-
Irretaria), J. M. 8teph..a, ,Eerw. Dr.
Flint, Eerw. J. K. Ru-U, Z.W.Eenr.
Dr. Kollie, J. W. Jager. K.U., Sir
D~ Berry (Speaker ,.. de Wet«
Vergadering); td. E, P~ell, Z.W
Eerw. A. P. Bender, u, ;)faeLean., H..
Cloete. L.W.V., M. Searle, K.O., Eel
Dr. 8martt (KOIDmUaaait ...u Publ.
Werken), de leden vara de lItadSraad eD
de stadslderk de beer J. !R. FiDcla.

De Gouverneur ...enocht UIl Sir Wil·
b.m Croolrea OlD de nieuiwe preeident,
de beer prpfesaor G. H. lihmiiD, K.A.,
LL.D., Ph:D., F.R.8., aail het puhlitk
te introduceren. i

sir ~William Crooba,""_ P
hoor gev.nde, _ide o.al' dat op ".0
der -rroegste bijeenkom.st.6D n.D de lUI-
IIOciatie door Dr. D. ~r betuigd
11'&8 dat het besli.t onm~liIr .It ....""
enig stOOlllllChip OlD een reil ....11 m'OH
dan 2000 .mijlen te doe~ _eLlr &iC'b
opnieuw Tan steenkolen te T,IOtaJ'"'
De vooruitgang der weteiuchappm t>n
df< energie van sulke niaatd'RPJ'IÏ'l1I
als de Union CutIe Co. ~CLm ('"hur
di.. uitepraak reeda mndl !lang aebgoD'
IItraft.

))e overbrenging van di Brit .. -""
ciatie in een der _betelen 1'110 .k
Union Castle lijD, de "SasoD", noemde
hij het OTerbrengen -rin eeD JadiDa,
zo kostbaar, als ",ellicht mDdi d. da-
gen TaD het "Gulden Vliell" niDlDler
had plaat. gehad. Hij Mide dat .alk
een feit nimmer bad ~en plaaU
vinden, ware het Diet dat de Bm.
associatie steeds de ollderneminppeBt
van de BrittêD had aangewalrlreril en
de weten5claap de middelen bad "et.eD
uit te vinden Dm de machineriëD te
verbeteren. Professor DarwiD intro-
dllcerende, vroeg sir Willi.QID 0r00Ir ..
of het wel nodig was' om 'eeD Dl&JI met
zulk een beroemde, wereldbekende naam
nog te introduceren, daar bij meendl!
dat de naam ...ara DarwiD, die &O'MI81
...oor de orpnise wereld gedaaD bad
o"eral voldoeDde bekend W&8 en hij Tef-
trouwde dat de wijsheid en bDD. wel-
Ire de vader bezeten had in dQelfde
mate door lIijn ZOOD,die hij thaDi de
eer had te introduoenm. ~D werd .

PROFESSOR DARWIN,

-GESClIDEDENI8 DU DIltTrPJUt8
IN ZUID .A.F1UU.

(Slot.)

Huwel k vaD; mf-j Ag-
lSes Dumi y me\. de
heer Ilo tgoml ry.-Giateren ia iD de Ger.formeerde Kerk

iD Adderleyatr&at getrouwd jong.juf.
...roo" Agnee D1ImiJIy ~ dochter van ou·
.. geachte. ~iIe _nouw de
weduwe D1DniDy, gebt Horak, met d.
heer Montgom.el')'. De bruid is achter
kleilldochier n.D sir 1John Truter, de
_a die de ltapitulat~ Tan de Kolonie
_der Generaal J~ opstelde, .11 aij
ltamt af TUl 0IUIi& oudste eD bette Alri-
kaaue familieI, eD ia au haar afkomst
getrouw, .. &lit obch~ n~t:!: heeft
aij reedJ _ Duttig q wer le-.-
aChter aicb als .... rpl~, waar aij
de .hoopchting Tall lie directrice, en
de liefde en. dankbaarheid TAD de pe.
tieDteD, die zij TeI'l1Orgt!e, hetoft gf>-'11"0_. De bruidettOlD is '11·01geluk·
kig salk een huiapae1liD te bebben ge-
...oDden. Wij - en wij bouden 0118
O1'1Irtuigd, dat· DOk de velen djt doen,
die onder de liefclerib &org no. n_
A_fDee iD bet Dorku hospitaal .-:eest,
.iJD, w~ de jong gehuwden ooda
beet.e aegeJI, eD ...eI. gelukkige jaren «le.

PAARL.

P. K. Paarl,
\'rijmaAs fOllte:n,
11 Angust~ 1906.

AAn de Editeur, •
Mijn4aeer,-1It welld1mij tot u met het

vrieIldrelilr _'_k, 0IIII een WeiIIig ...
U" koatbar. tijd te Wijden l&Il de vol-
geade zaak, ill belaag· 't'IUI. al de boor-.
plaatsen, &aD de P...tISe berg ~
de. Wij allen lIijn beducht door het g&-
rucht, dat de Paarlae m1Uricipaliteit CCII
alle reoht op de PUj-I.. berg wil oIIt-
_, en desetTe gelocht beeft Tan 't
pnlftJ'1leDleDt, of k~ wa voor. de
som ftD £J!1OO (poDdIeD).

Nu ia de ~: IUD het geechied8ll
lIOIIder J'Udplegmg of, goedkeuring .....
de besitters der plaatten, die recht heb-
beD op de berg' Sommigen mNlU TUI
ja j omdat de paarl voorgeeft _
".ter DOdjg te hebbell voor 't gebruik
n.D bet dorp, ellS. "
Wat raadt ~J ~ Da te dOeD om hei

te Toorkomen P
Bet aal een p-oot ....rliee aijtI., ct.

PMrl_ berg ala "'nIld TOOI' ou ...ee
te TerliNell, eD het al de ptaat.ea all.
....t iD waarde .xloea. daieD.
0.... het ...oor ODA _ _, belug-

rijke eaak 18, R_ -.rij niet la.naer
uitltelJea, d..,. het te laat bn. WtmIiea
ieta te doeu.
. ZO hebben wit oos dan tot a ,.,-d,
weteDtt., dat 6ÏJ beIangStellend zijt. en
altooe gewillig om onGenlDek te dou.
Daal' "Recht", eo met raad 0lIl bij te
.tuIl, eer het te laat is.

U" niead,
J. J. !DB VILLIJlIt8.

[De ~ is fil de boereopl_teu., ...
de berg li@PDda, Terltocltt aijn met
recht op newei op de berp:. Dit 11&1'
blijlpen uit d. tftD8pOl'tea. ~ aoda-
Dig recht 1IeIt&at, <wa bn het Diet __
eier eeD akte T&Il hiet pariemeat DDt.
TI'-.CI wordeD., 811 gMa lI'DCIa!Iigte oat-
1'Tee~viadtooitp1aata __ Da-
~ti .. Wordt _ .reeht op oa"eta-
ge mlllLÏer oatTr~daJl k:WmeD ..
benadeeldeIl zich .' bet t.oo"g.wecb.te-
hol -,reedell. ReeL . Land" .)

AfriJraaader Bond.
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11 At:GU8TU~. I
HHOJ'HEK~N. I

I If (; .ms=-Gebr». .Battenh~usen
BfI~,..t owu. I

I: 'JII'( k _·G. 8. Witbinshaw+Kaapse
lid '

\ \Iutter -.1. y. &on-Kn~na.
\ H F,t1kr··Qu('ens Towu Onderlin-
c" I\UII\\ :llij.-.(,!ueellll Town,

I' 1' .. 1 .L, G. J. de Klerk--J\. Fra.n-
.\ldH'llO.

\ .1 dl J. J. van Straaten' H. Bo-
H~lrkl('y Oost.

\ I \ 1, :ur' H""d,,1 H. Groon;.hielda
I\"ll' i .rt West.

, I' \,! H. W. Boeker .. l ..idiemitb.
, , Put t cr (j. H. H ..rris lïtt'n·

ter, waansa de ~~~;d!;~~==illl~.Ala nieuw. tell_ w~
de heer Joh. J'&I!M'D, doar J
Z. WllJldrag; '" N.
bnrg, dioor D. ,Po l'U)_-".

Wijk Jnr.; de: ~~ •• 'Il.
door P. J. VeJifSm&lt-.J
d& beer P. Z. 1'&11.

S, '1'. d. MW'W&-,}. W.iI1dlrlllr.
besloet de ve!'g*dering bij .
sjuit te blijwD en YOO1't t.
gif te etrooieu..

De vergaderillf§ beeloot' de' ~
raad te vragen om gron~ tw..
honden vrij te laten ?all ~
Toen maakte do ._.. J. K.i ~ 11.

kend, d..t bij bij doe ~de: ...... '
gadcring _. YOOntel tal ~ OlD
trent be8(1berming y&n un~~ ....

Daarna eloot de heer W. Y.i d. x.rw.
Snr. met daukpbed. i.

J. ~ 8TlIJYN,
~taN,

BONDBVERGADERUW.
t

Not uien 1'1lll driem.aan~liPe .,erga-
""ri n !I:, gOOouden op II A~UlI 1006.
Da,'U" de ...oorzitter afwezi!l: was .Iéerde
00 b~t' P. Woobel' L.W.V., ala Toor-
ait ter. [

De ..."rgadering werd ~ met
ge!)(>d. Notuleu V':U1 de IA&~
vr~ad ..riDII: jrofe.zen 00 goe~end.
Dr. Neethling rappo~, dat het

~r!.oe a&Dgest8de komité 'rior de _
ran £2, door de tak gOI[eV8n, t_ prij-
zeI' !,,,kocbt beeft en die Itl!j[eY911 heeft
Aalt de drie ki.ndeN-n, die de 1Ilee&te
morken behaald hebben voOr de Hol-
landse taal op de plaat.selike jODgea&-
school, '

:SamtmS de kommiaaie, aAQjl;esteld bi;
ri.. laat8tJrebOllrlen ve1'1l:Bderiqg, om em·
!ZP nodige Teranderingen in .... hui_hou.
<lelike r~la te maken, werd j[erappor-
t«>rd door de heer B. urove, dat zuln
nOl!: niet gedu.n WIlII dool' ~-
~ •• 'Ó, -

De s"kretaris lee ...t e JJ] briéf TOOr, die
>,il ontvangen hooft ",D de' 8omer&et
oo.t Boeren Vel'f'ni!l:inl[. waarin .men.
workinz ~evraagd wordt teQ einde so
.,.... ·1 schade m~lik te verm!jden, die
""nf'("bracbt werd door ek. 'I'OOrlduren·
ol.> droogte, Verschillende opinies wor-
<}.pnin vP.l'band met die brief ui~
ken.
n., heer N. W('e~T L.W.V., leellt_

bri ...f Mn 00 vE'rgadering 1'001', die hij
on tva ngeu Iwt>ft van de Aeheta.ri& ,..D
Landbfnlw. ~.., briel handelde _
dR billik.. wijze, \\-aarop dB: t-ven in
ht>t bezit mn waterboren kunneo. ko-
men, t ..u einde water te boren en a.bo
hun plaatsen te ver~.ren.
,. "roer werd or ~en 0V8r de _

<.,Iikh"id om bij bet volgende honds-
kongres een bl'8('.hrijvin(tS'PUnt in bl
di"npn, botreffende de n~ lnrali-
fikati .. ":I.n 00 Rijdende Politie, daar
ri,. 'N'1'>!:aderinll; ~nt, dat, de tegeIl.
woordj~e rijdende politie onbeT~
"<>or h,·t ", ..rk i~. Dr. Need!bling~,
dat bij de laatAt~~ouden diAtriktAbe-
,tllllNv"r~eri.n,Q; I't geen .,en!1ag van
cl"7.'· b.k ,vaA. Naar A&nl..idillv: daalTlllD
lI'prll b,,<lot..n. dat bij l!l,t diAtriktA he-
.tllllr zal worden aan~~n, dir.t het
<li,tri!;:t. bestuur ml beal~ten, of de
t"kk ..n ..Ike drie maand..n fI' &ellmaeJ
!X'r jaar ver~la.g zullen g~n YU hun
..."rk7.aambeden.

E,'n Rpeciale ver~~ werd belep;d
op W<><,n.dftp: 23 dezN, tenl einde ba-
,I'id.att>u te belW<'m..n VOOI' die aldeliDg&-
rna~ J

:Sa ~eW ...erdaagd" de ~ering.
J H. E.I FURIE.

~k:reta:ria.
i

l..:::; e.
\1 F ," }'\o.,U.. 1 H. G r e e nhields .-

h. ,l.i-.·t~ .\ flL
\\ t' '1;11t IJ UtJb.ehj~ on Cu.

, .: "\ ~'l!n.L
\ !I,,\ ".", '1.\1"31, \lelUnrial Homes
:'.1.1;· .....' \1\\

l' :." \\' T. HOllru Purt ~:Ii·

Ali·

J. ,II! .\'! .1 II .\I"r.,i·
.1:

11 lt' H ICt. .1.

,I - ',' I. F.llvlha .111\\1\1 :\"~Jrd
'.t. ;. ' ~. il. H Ilg('} \{ichlfllblJrg
il , vr n H~'nshunz: C. I~. :\lt,,'yt' I

H.· .. ufo rt . .

~ \'.":['1:\ t.";

H·". h..,.,i" Hand.,I- .\1ij.
i~,.u.: .

1: nt"'r \Y ~~ Papt·ndl)rf Port
, L

L.1·:.\Ul.I.\1..

',If,., g, .J tkn t· Il:-, tw w

(,t \ t'\"ntt IdHtywa.

h' IYrH.I KTE-'.
\ (; J. SI i'litli

1,11',''['IIU''1-:.\

I:,' .i. "~ . .J 1l.!.1l .\ H. ~".

i \ , ,1'"·",, li T. (;rc'df t'l'

• r- l'!!!!-; .\lt"Ot"'rt,
tJ .\,"!:"1.hlln..;: ,J B, ~("t.th·
\1 d:l,.;"hwry,
\\' }",:._:.·\t:l:lfl har:\l(,lt.'ndt

. ,." F"~,,i"'''11 t" .1. (;
iI ,1 ~. 1

'vr Hit'! f Ilill ~ljk!-

",:;\.r \.!IJ I' .\1 Kuox
l.)~\IJ

: ,,;.1- L .1

I'

1 \\ ,_dl

': : \1 \1 c H"III1""', in
\ ','11 ~:, \Y Hi·init-'r:-II

\1 \';\ 11

\j I. 'I L. I) .1

ti "

': \\ Pil nl
I 1)" ~" i \ t

k. .1.'''''' ,\I'd
i'~ (', ~I!,\'ti

P,,,_. \ 'Ldl-" Bl,I)',\ .\li,;,
I "l\,~'tlt Pt.n, t:!tf"':ftwth,
, !.,.r'-I'\· ...ra-l\I'!. 1~:l"'1" ~I~,i,
1':.' '.alo.-lh P .. !'! EliL',u.,th.

t: ,J ,l ;Il) "t'll ..r (;ïaui1

I:
'I ",," ~:
" !I:l:i

Il \·OOR-H.ANT.~.

~otul ..n ener vergaderi~ VIUl bon.d&-
t.ak ,"oor·Hantam. p;ehoudeil te Ri'lier-
nL1ats, distrikt Calvinia, ~ 22 Juni
uns. i
D.. "oorzitter, de heer J. !iMoolman.

opende met gebed. Da&r l18k:retaria
w<,gens om~ta.nd'i.gb..den ve, 'ooerd wa.~
t<>p:enwooroig te zijn, we~ de b_. J.
.\ .. .\nthoniRSeD Ills tijdelike sekretaris
'!,·koU'n. De notulen der ~ ve"...
1erinJZ g..ll'Zen en ~utor_rd ziinde,
",,,rd d{)(Jr de heer J. A. 'A.nthonium
VoolO!('steld de aIOOliDgllraaO te ye!'-

7,(l('k"n "elke IIChaapboer toe te.taan
t",,,,,, bonden, vrij van belaating, op djn
pbllts aau te houden." N. eni~ dil!-
':lI.",,;e werd. be.loten ~d 'rOOnItel
te dot,n ovenotaan tot bij defeentlrome1l-
,j.. ""t'!I:adering dMe!' tak ..:VoorgIBeteld
.-l<lOr tt... b..",n J. N. Mooltáan eD E. Á.
~el: "pen kommissie lIIlD te steIleD, ten
ninde de ~8tratielijst ropr municipa-
lit"it..~verk:i<'Zi~en na te z(len en de re-
Il:i.tratie van Ilelnralificeerde kiezen te
hevord ..ren." Al8 leden ván: IIOdanige
kommi ... ie werden p;ekose!l de .lieren:
J. :S MooJlIlJln, .J. A. V&IllZijl ea J. A..
:\nthonisS<'n. Subskriptie ic-erd ontvan·
~n door de heer J. A. "an Zijl.

B<.><.Jotenwerd de vol(~ v~e-
l'iD>( te houdt>n te Platbetg, teD huize
van .t.. hf'eT .T. C. Theron, PP 1 Septem-
rwr aanstAa.ooe. I

D.. vel1Z&derin!l: werd .loor de b~r
ThomIls Vi~ met 1lI!be4 ~tRa, au
door ile voorzitter erdaa(cd

J. AJllj'HONIS8EN,
Sekreta~ pro t"mp.

RIEBEF..K.O~.

B.>Dd ..veorgadE-ring, !l:e~D ti' Rie-
'-'k..()Q.;t, op Zat~" ~ Augustm.
Y noni t teT en tien I~n t,..genW<lOrdig.

De 'I'e~ring werd m~t g.bed dool'
dl> voorzitter geopend.. l .

.De notnlen der vtirtgll; v~
wf'r<fen voorgeleun, ~geJreorcl eB
MUj1:E'noml'll1. De heet' E. :A. B'-"" ral
.....nlag ' ....n kOmm.. werk I re de koUek·
tell van BriU. :
Voor~ld M. Beeter--'O. ~1i Jr.'f!'

"Dat mpn TIIJI de _li: tJ~pe".
De Gif.verenijóng!nr. toeu ter

snrake, doob daar de beer H. Lombard
atw"z.ig WaA, woerd de 1!lo84k o~el&tea
voor de vo.nde V'tlI'Jr'ldjilring. Voorge--
ot",Jd Bester-Van de Verter: "Dat de
vokl:onoo ve~&rinlten ,TOOrla&Zl.. te
ltielx>0k znllen gehoadeni worden. De
ot>kr'f.t81'is las een brief,"*", YaII de beer
A C. Bofich. aangallol1de ~ redenen &ij-
nor bedllnkiD(. I
Voorge&teld C. Á. : Lom~K.

R._.,.t .. r : -"FAm hniahondfilib regel '"
te trekken om te vooniej1. dat geen Hel
het rrobt _I hebbeD te lbedanken JIÓIIl-

der ziin redenen te mel<\m."
De heer P. Vos ~.of het ~

1I10l/:I\likwas, de wil~.,hermiDgII ~
te vera~ren, eD jach~ tOtM1 te --
lett.-n. J--GV~teld J. TaD ae Venter •
Bo~:b : . "Dat men van ,*e ZUIl: .,...
pe" AljZ;('m_ a.angenodt... .

De beer E C. Besteril{8f kllllNlJ-
trrnt el'n ?~Atel met [betrekking tot
een ''Rine Club". : _, ,-_...:.

De heer M. J. 'LoIIIoWrd,.... ~
Var. .,..n voonrtel re een! T_Dct..~ 111
de politie wet. Volllende lverpderiDi be-
paald voor , NOTêmber~
De ...oorzitter sloot met ~bed.o B08C1I Jr.,

; . 8e1riretaris.

t) ~ , !
\ ti \'::111 Jt'r HI,jl K."lj)

,,' Il
1'1,1'1\(;,':

li, " '. I \ F
, .::

P I

I, f \ Elt 1.\1.

\ i' ,.}: h,::lp:--Ltd

1,.11\ IH.lh,TE\
.\ I, Il ,Ic \ I:lier<

I'
"

.1 .\£<.1.

Edi gro:t3 genezing
door Zam· Buk.

1.\\ u:t\ L' ZI'J,Jn; I'LEKKE.."I
\ \ Li \ \ I{OI \\' I IT PORT

1.1.1Z \1\ 1':1li G E-' l':Zr:\.

I Dil\', Zw.,rtbupI'tra," 2'),
I:.' , ... 'I.. ;:ouol ('('tl krachtige en

, t: I' \'t·~'~; •• nlh!. van ZamrBuk's
,;r,_:,' \ i·rd,.'r ......tt'n aL~ huid g-2-

~' )J [,'Jl ":t,·I,d.·ll," g(~:Jrt,efzii.
'Il .,_1" Ik rniju ..,ch-enkplbecn te~~
,"1' 1::1Ltó', I~:,~.~rstoord;· er nllJ

I),. ,\Ilt!d ~,"'n,l.~ niet. 1tlaa.r
, il '~"\"! !.~'f'"r,.'11 f'llhJ(\lijk werd
:: ,id, ',~"Ilwht l~ui!t1\'ol~e van
li I k ":11h,~ ond ....r tlok.t~f1i he-

_ n:., ....r 1!J!~!l l"i'n \n ..r;l f·r;.z:~.
,!! 1 'Jp [!l lJrl ~ch ..'nkt·1 \\"'N"d ~elt ...
,I L!' H1tin hA-ad nn droqr \'oort-
Tr~ 11 m·lt ..ton ll'll klpint~ wond-
!l'1111 ht't'!l.~ll \'.11 n*t. t ..")t kni~.
n; 1 III ,'('n droe', J;':('l1 toe,stand.

!j~~.tj kon \"f'rdrll5!.PO, dat ll1;jn
,._,'Il mlJll l~>.n.n a.LUk.W!lIDfWD.,

d.> ol1r!ra;!phjke p~jn(·tL Sla-
nlf't \';_n dl' lJljlwn en klOJr

I '~,'ltl l)()~ llj .. t Tlit;j,t:\nll, rL'lt .~r
": " m ijl! ",,,nol kWaJn.'n . .'\IIJII

, ~'Oq i,I1_)t_.J al~ nu.ttf'Loo."("n Ik
. j~,k' J:t'hrqik~'n Oni mi.} te

/..tDl-Huk wl,;-d mij door {"{'11

, '''.-ra,kn. m!ll\r ik ,keht. ,},t
11' ... ,:: L""f!~H'U kl)n. 'fOC'h koch-
,_ 11 }"",! J~, "u ii< b<>u blij. te
"'. :"n. ,lat d... ('<'I"<t". aa.nw ..n-

,':wt ~tt I·lf' e('o ~dp
" '.' ""'1l1l'tt'n. De 'Tliin wa~'.' ,,:;,<1 .., De ~ol~pn,l" doos
'" ,-.:- '.'(1orlliq:":1n~. {'n doorPf-lMl-
.., ~''',l'1lik ,-an Zam·Buk. ,"'"

";'1 ni~ \';\11 mijn bee.non te-
,. ':. \ '-Il t... loopen zonder
. ~;... ,\ '11!.llw!r·n'!i1 m~t de zaU,
:"', '1,1"11, PTl mijn l){'ll("o kroo~

I~i ;\,. \"ITn! t.TUa:.. Nu iR

~'".,ln'n (jp mijn ."I(~heDkHl-
'. "t, 2-*'\11. \' .. n, \ïer jaren ~l'l('t(]PD

1:1 i,." 11 to \ •• rlip1Po. ('n he-
, .' .. 1.:;01 ik wo I.."(><,d lOOp"n

. ,,-~-,"j'll "wink.-,len nU hf'b de
r 1::1' :1.> l,~nd.'n·n, pn mt hui~

I. ,,_1 . I," f' \ ,\lI miJ fWn antler
'. ""'Hk,

I), ", na,' "\)fIJn t. I'vpnah zij.e
/ \',,-Hnk t"1l 7.d'r,.,.·~,

'1,:." :"1'--: ',!'T/;\,'h' .'n !:f'nf"'+.t A.fdo(\n-
I" n. n, Ilntc;,tokf'"n pnkt~l~. l(, ..'l-

:_ i: 1..' "d,'n, Inn nn,matip, op?,.wf-'llinrr
"..' " In 11 ~1r1at.'n f'n g<"w-richten.

'-"'illf r"n,j of kor.;til,! v,..,l. schurft.
•• c .. : :. ,.,.J.lz,."<'T, vpr:rifti!l:oo of dr ...
:' Il 1,1 ·\(ln,l.'l1. 1\.'\.m\-).('ii'n. f:'lCz,f"mA-, pea-

~ ':~:, i": .. '(\r hoofd. ~ry~p"·lu. b:\rLh':-~
_': ~l.'n \\. ...I' ..... ('u hllilr-Q, rnist~~. rin"'-

"'P.>jl!f' 7~rf'n, 'Pere bOrst,pn.
f ,:,,( 1 ",.f, ('r,~n~(lharste-u hand :\.,

,lt, "'Ip'r,, id, c::n~~n. kn_zinrrpn
! ','1 "nn~l,,"()n !'')l1, L1'('"tnkfln WOD-
", - ..·qil;'n:-"'~lll,n :,np.v~T'WondiD.2'("11
" - :..k '" ':;'n het ,.,1. Alle chemis-

t.:1 ~'n m.-,(1i,ijll";"t'rkoop....rs verkoopen
Z In HIl'.; in 1 • r, d ... n 3 8. 9 d. potten
11, \) ol pot b.>vat viE'!' maal die nn
I • ~ d.) P"8tmj direct 'VaD de z.m.
Bul< Co, Br_trut, 11, ~pstad.
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VERKIEZING VA~ RAADSLIi5.

en EN'ELAND.
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!BULUW AYO, ODlitreelra op SISAn$ulllL
lJ'M-ciel'll boten wordelI uupduid .Id eeD ~.

geld ftD KA&Pó\TA.D n.... LONOBN, ~ll1iknde
Bilj'" "D l'lJ1DOatb, ill .. 51. 04.

m'llDall,ta':I.~mmodati. 'fOOI' ~ iD het miolden pleelte'0P-E!' Bonodek - de Promenade Dek.... alli.... Li.....u. Baiten Ha\tea. Vwbeli• toeIItAiU.. 0,....·
kl.. ICoUn. Alleen BW1If,eIDM PMt......

BrV1101'8l~,'LIOCIt<<· ... 8teWlll'Cl. lijn op ..... $toomboot.

bimnderu4eo omtrent VNCh. ,eD PMIaP plclell .. .,. lD6D

, aich *'"
8TRAN08TRAAT, KAAP8TA[) •

OVIRL.lu> N ('terdrqnkell) op d"
lOele deser te K ... wlok, ia.BDgel.nd,.al
.,..... hij sijD 1'&C&Dtie doÓrbrwcht, O"II!!

~Uefde!lOOD PIU" ."0..11 BuGO
ond U jlW'en ell 8 munden.
De overlrdeoe wu mecfiu ItUdeD, in

Edinburg,8ohotJlWld.
De bedroefde oudere,

r.D.BUGO.
S. HUGO.

laI.NIlJ 11•• ·.. "' .... IItt j.
dU.. BrUd allUtltl, lutubppQ
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PUblieke Verkoping

CASTLE LIJN. -
Kennisgeving 18ft Crediteuren II

Debiteuren.

••.....,
llB oadergete~ende, b6ht)Ol'1o

, lik igelMt aiJllde,i aal PIlbliek
• doeJi Vmopen Of .
.. friidag, 25 AUGUSTUS, 1905,,. . I '
•. Rii H.rcu'es~o."teln,
, PliiTaIMO AirDILllfO.

it -+-50 Eant,klas I jonge EZELS,
van 2 tot 4 jaar J 20 Stuka Vu,
4 jong, Paarden, allll in goede
Conditie ~ . -~ ~-$--

-

lJaook enige PaardeD, xamm
eD TaiPD.' .."IID, " ...dle"
Po'J0 BlTIE.F~ Afslll(elf

Pik8tberg, :
1.- A:apltua, 1905.

Ben Bloemen Tentoonstel-
liDg en BI()t>meDf~t UI wor·
d_ ~houden door de Oud·
soboberen vau de Meiajero
Boge School. in m, Pa.iljoen
Zaal, inhet begin T.aude lente

DA.TUll LAtBR,

M. LH ROUX,
8eoretarieB8 Oud-Soholieren.

PIloIl'J,15 Augustua, 1905.

AFRIKAANSCHE

Onderlinge Voogdij IlAllurutil
.aatscbappi~ Bptl

i-
APOL~GIE.

---+- \
IK. ~nde COIl-

'tonIL JOJUBK. SWA.RT,'fan
ZoIclenbaal di8~ tiwellea.
dam. trek biermdde terug .'le
beIohuldjgiDgen ~001' mi) uit;
"D -de heer OoUBL181:xu
IDDD, 'faD C~dini, t'Il em-
deneem de IOml.an £10, ala
eD 'fOOI' achade~rgoe(hDg, ..
mede de koeten ~ de laak ell '
de 1r00000 .. n h8t ad ,.ert reu
ftD d... ~\a.ologie in .•OU
Iud to te beWeQ.;

Swellendam, t4de Augus&u.
1906.
Als Jetuigen:

'NO. v. D M"~Wg,
G.8. allO.

JC.hl.tr ....
Tri ..ngle, Woroe .... r,

14 AUI{ •• tUll 90~.

AL :MAIL" oTOOMBOTEN
••• RLANO, Yl. ..0 ......

•

•
C. J. RW A.RT.

• APOLOGIE.

,
1'41' ure •. ~ lil A:ag.-ATONDALE OABTLl:,

(via St,. Beleuaen Aaoellllion)
Omstreeb i 31 hg.-GUELPB, Kapt. Balldon.
Omatreeb ,< 11 8ept.-GUl[A. K.pt :Clinook.

j, (vi. tit. Helena en AsCellllion)

vouepp~ertaeclan OlllinD' bet Yertre.klr .. n .... TuaaeD DOteD DUI'
1IDplaDd, lt ~ ..DI, 1f•• 1, OeJa&oe Bui, .B... .., IlaMUDI, .,') 'fWtlrtja-
blaf op • .. bij cl.

unthn·Oa.stle Ian Stea.mship 00., Ltd.

OP llaandag, de Sbt. Juli, in d.
morgen om 6 uur, IUUD 'de Heer aan
mijn .ijele weg, mijn geliefde echtge-
Doot JACOBUS CRONJE, in de ouder-
dom YU bijn. 30 jAaJ'. . W ij "'aren
slechte (; jAaJ' en 4 Dl&aIIêten getrouwd.
Ik bleef achter met slecht,a twee kleine
kindereD, Dog te jOIl8 bUD Terlies te
betreuren.

De slag is mij hard •• onverwachte
want nog de vorige wei!k wuen wij
la&DI op het dorp met DBCbtmaala ge-
legenheid, eD toon w .. hij nog fril. De
daarop .,olgende Donderdag echter
werd hij krank eD D. een _r Bmar-
teh'k lijden onrl&ed bij op Maandag
morgen. "

Twee nn 01lH doktoren gingen over
hem eD deden w.t Bij konden om het
!eTen te aparen, maar het was tever-
petl. Ik W8llll hen hartelik te bedan-
ken voor hun moeite en belanptelling.
Ook wil ik aUe vrienden., voor nun hulp
en eympathie danken.

De Ilag is mij hard, maar de Vade.~
Die geslagen heeft weet 'het beste. Hll
bn geen fout maken. God i. Lief~.

De \!.troefde wednwe,
NELLIE CRO~JE,

Geb. de Wit. ,
! .

I.'

,.

~1
Ol
~1

-
•

ZIJ het bek~d g.reaak:t ~
alleD clle het. lJJO~ttu ..a,"K&ao
dM ik, d", 01,oerl(t1t9rlld",
G,n.. LI KOax, ~au 1.0t:11.mtd1l
Vlei, in het. a.t.h~t. V"lI Cale-
doD, bij dNe (h, "oorden terug-
trek. door IDlj gebrUl~ t LegeD
de heer JoeJlu... tiUOJlIK D.·
IOVW, ftIl Uri"lt.vn, diatnkt
CaledoD, teu eff~. dat .bi~iD
fi.oaucie1e moeilikheid &00 .er-
braD. Ik wee~ ni6te omtrent
de &auaie1e ~d 'an, de
bee.r JloI8oow.

Ala Getaigea
A.. H. DUNS DON,

Get. G. RO&iOUW.

Get. GAVlB LE ROUX.

In de Bo-del ft!l wijlen d..
heer 'OHUlIlI8 DIK J iOO.llU8

. V las1I8, TG Klipbank, B.Clpe
fL:ld. 127: 8d.

•

ft,.JI. ;
Aug! UI-BRITON K.pt. ~he.
Aag. 2S-KILDOlU.lf CABTLB, )[apt. T11On.
Aug. IIO-BllON Lpt. Beynolda.
SePt- '-0'&188.&001: CASTLE Kapt. Breamer.
Bepll,. 1S-ItEbTILWORTa CABTLB, Xapt. )for1Oll.

", ,Se~ 2O-A")(A~lLE OASTLE, JU.p.. Robin.,..
,/f!ussed StoomboteIl nW Scnltham'lthD ria de KuuieJe

, JWaadeD.

De Jaarlikse Wilde Bloemen Tentoonstelling
I"

G. W. KOTZ.,
8eCntAriI.!ZAL T.I

RiYerad&l,
l' AUi' 11106.

,

C .B.. ~ JE :E». C:» :J!Iiir
I

GBHOUDU WORD" OP

ZATERDAG, 16 SEPT., 1905~

Malmesbury •
14 Aogoat.D8, 1905.

VERLOREN op het pad tugen
Oaledon eo Genaden~l, 3 weken.
IrI'leden een merrie .'Mi'Ó, zwartbruin.
bl.,., "..ritte Toeten, 4 of 6 jur oud,
b-. C. Beboort aaD FariDE~lC Dux.llrJ,
Geaadenda.l, c.lOOon.._------

GBVaAAqD.

i

M~ST
l

HAAR 'NIET.
Bi".j>nderhedea betreffende Speoiale

op een latere datum venobijlleD.
F. A. O. GUTBRIl,

Hoa.. 8eeretaria.

TreiD911eDI. lollen AGlCNTEN, til per week en Lommis·
lie loop. }foet geschi-theid TOOI' !!
betJoe ~ing besitt.eD. AUsen energieke

2de an 4de Assistenten BInod1id•

DE I'01Id... el.keude sal UDIOeba
0' t !lDg." 'fOOl' bo""D~DoeDl • be-
t,..,I<lri pt> l"t op d. IM. ".pte'llb •
19 6. S.'ariJI n .sliG en .100 ,.
joUlr rtoIIpo-ct.i.it •• hk. .

VIl erlru.amhedell te begillUD JUt
Ja' nW Il.artaat .

VoOr..,erdere b~ CIOe
..anaod: bij

VERKOPING
UN paar rijtnigpaarden, niet klei·

aar dan Iii handeD hoog, sij ]]loeten
hoge ltappera sijn eD niet meer d.n 7
jaar oud. lick t. wevdu tot

IL. J. VERSTER,
Langeetraat,
Kaapstad.

DRIF.r,
ftA:lPA'I'I'" a18ltA.RBEDOO:KM KRA.A.L, gedeelte

van de plaats 8PITSltOP jD de
IIOORDENA.AJiS KAROO. H. A. WAPD.u.a,

8ektwtaria.PAARLSE BLOEllEN TENTOO.·,
STELLIND. OaW.dorp,

ad. An«nltu. 19Ci.

OPG .. ZCJ_or 1.00.

-tI~.r"'_' ......l""'" 1 ••••••a........,._"_ lol 10 I_i'
lal ftI)I' Boh zelven moeten lorgeD, maar allen

...........,... sijn.
DIT Y.RDBH •• a'BND.

FRED WILLMOT. Vendu Afslager.
10 Aug .• 1905.

1

BAZAAR"
KINDER ZENOtN6 HUIS . HoolcJ x-toor K.lmeIb_,..

~A.dnI ~.
DIBJ!lOl'JIl(1lU :

A. C. Koeh (Voonitt.er), J." Dreyo;
er, G. J. v. Lou... , J. 'G. X-W, ).
B. Har" L.W.V., .. J• .a.o-.. D.
J. Mania, L.W.V., J... w....... J.
P. Malan, G. S. W~ LoW.V.,
D. W. ~w • .,. LiIIdaa ..... .L J.
ChiappiDi, L J. J. ..,.. .Auda, J... 0.
de Vill*a. . TJ.D:Klf.
Purl- ~ ..... "'lIat1uIJ,.

~~tul .. . DaaiII BWSCJ,.
. t. '~'''lIIt-
tul,· . , P. J. I.. QkWf.

~_~""'''MIi-_," JIIiI&.a.=:S:J. WiIP*- •
:AOD'l'lKIW'l'D •

JI04 H'

DB Jaarlik·. Ba ...... uI geho1lde
worden op Vrijdac, d~ ut .. Septam.
11rind. Wlob._al, I.OOP.~.'"
B..Jang.te1Ie'ld"D in dit werk

oodu de nr_vloóade ki.Jldem
kuantlll hu lief,ieg"". beaortr_ a&Q

_il hd ....Jl bat bestlall~, of r.echt·'
Itn ka nar hilt Z~ing Hó in.
Breda 8tnat.
ao.t.ti~. ea Hoeder Kerfie no

U ~ 1-30. .
De Hu.ar opent te .lf eD .bUt

t........ n ur.. '

BOIEI EI DEElTE STOKKEI

Drukpers laatschapplJ

Yan de Sandt dl V'dlian I (,f..,

HUGUENOOT STATlE.

'IIBIL~O_I, LQUI "Co
~

......... .,.. ll..... ,ldu, Itl-
........h'"UPS It ....
lilt.uure. PI"'" ce_t IIZ

____.J

ltENNISG-=vtN'G.BIPIHT.· -
hbriba1a na~
LltbagnIII. • •• •

. . . .u..-e DrUbn

TA.OBTaIU ..
I



GEBRS.
BOU BREDA eli V. D. IDlGP 8TBATD, .ooRD_ pA.ABL·l

FLETCHER'S RETAIL!
Voor LEDIKANTEN:

Hebben we de beste uitgesooh~ voorraad in Kaapat*l,
Mg'en de beste waarde.

Schrijf om geïllustr'3erde prijs lijst en nrgelijk se.

VOO, LAMPEN
Zend om een geïllustreerde Ke.talogua met Prijs opp-

YeD TaIl deze goederen.

Voor "IAll CARTS" en u PRAMS," Kind.rwag.al.

KOCH & DIXIE,
Hoek van Burg en Kasteel Straten,

_' KAAPSTAD.

8\enu en Schoen.m in gro~ Terscheidenheid. Chiu, Gorui' Linnen, JCaar-
.. __ te Klederen, Flu_eel, H"",D en Dames Hoeden. Kau,,:Ko~ Blik,
Aarde- en &name! Waren, 8~1 goederen. Tafttl- en a.km~ &hrij~-
-. eDJI, .....

_A'X~ELL EN EAR.P. !KAAPSTAD.

Deze Schofte. Ploeg (" Scuffler. ")
£2 15. Od.
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SpeciaCtteite. :

PLOEGEN en andere LANDBOUW WERKTUIGEN. -Koloniale T•• kea,
PA.LEN. DRAAD. a_z.. :

"

R M. ROSS & CO.,f Kaapstad.
, ,I

TU

J. C. SMITH & Col
, I
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