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kwaal leidt
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beeren.

der

D0008E~ICH t"t:M.
OVERLEDE.."i ix. de oud ..rdom VILlI
68 jareD, 2 maanden en ZS Jagen in de
namiddag "lUI de lSd" dezer mijn teder
bemillCie
Echtgenoot
JOHA)I:-'"'ES
CABPARrS
GOrSSARD.
Ik neem deze g.. legl'nheid te baat d..
menden
te bedank e n voor de ..eie blijkeD ..an belang,-tellll1~ aan mijn dierbare echtgenoot
bowezen in "JD lijden
.n voor u" sympst hre .. all rurj b .. t'>ond
"'ij :lijn overlijden.
De bedroefde w .. du"~.
CHR1!'lTL\.-\ Y 1. GOr~8.\RD,
l; e bor-e-n LIOb<·nbt'ri·
}f.dd"l",at.,r,

-_.

Pn~'<Ikll,

:lI Augu..tus

1Y05

GREEFF.
Up Woell.>d .. ~, 30 .-\III1;U'·
tua. overJe..o "An zijn \\,()nlDg
(~I..n
Lily", Yal.m ....bury, DA\lD
C. DE \.
GREEFF,
t,,·et'<le won "an Hendflk
ft
B. Gret>ff, op ziJn :?~t .. j"ar, al. ge..olg van een ongpluk te i'lt. a.ndprt on.
TralllV&al, :-;avom b"r HlO3
'
De be)(rafeUls
ZB I !Jla,,! •
b"bb.-n op
.1.. )led. Ger. K •.'rk begl'aufplaat,.
Mal·
m •• bury, V&Il uit zijll K~weJ(>u
woolng
op Vnjdag tB ~ ure nin'
OVER' leDEN
elo 14·1~ j lJ'lU'tu.
11105op de Tnr.don .... di.trikt Rarrydal".
tien m!l&nden na hur echt"",n'lO', onze
....r beminde moeder
R ~:GI S ,-\ C!·
THARINA
HAA8BROEK,
~eboren
Badenhont,
in de ~zpgpnde onderdom
1'1ul Ilegen
ml l18unhg
jaren en d ne
lIlaanden.
Baar heengaan .... vrede.
G. J. V AN ZIJL. Qnarriga
C. M. VAN ZIJL.
geboren Ha.ubroek.
lfontagn,

26 Á.ugu8tU.,
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..J

pJ'l\

J. ~OPPIE.

190:,.

OVERLEDEN
ko Zandylakt"
diainkt Alexandria,
met blijde
op
haur Zaligmake .., EUZA BETIJ
C.lTID:RI)I.-\,
tader geliefde ""htll;pnot"
van C. F. JanS<! van Rell>burg~
Diep
betrenrd.
T"tdat de ""lladuW8D vli.den, tot .....

hoop

_rsiau.

GENEES GAl, oft SENt;W AN DOENINGS
FEKSTOPPING ONI'ASSEI.I KHYT eo HOOI':
PYN,
IS01GEST1,DYSPEPSIA,fJDlllJeM.UGf(WALS

STANDAARD BANK~AN ZUID AFRIKA, I -----•
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Nabij Klip heuve18tation, :Malmesbury Afdeling.

R"USTEL005HYT

OIl

DORN •
GBGAAN.
SLAPELOO

BEEOHAM'S PILLS
~

BISONDER

GESf(IJI' for dl SlIKTJtS

M'ZtiEdj "'rO~~~~:St'-3~~CG:L
Ga&Tl!.L.
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ALLERLEI.
ER biedt zich aan een upt Hall. ~fei.je
tOeT
A ui.tentie
.n de H nisholll1inll'
Brieven onder
Ictoer "B"
Ons !...&rid,
K.aapstad
TE HUUR.-Epn
aangeua.me Wonin!l
li vert ....kken te De Doorm
lá
millUWn ~n8
van de Slatie
T~ he·
~en
bij de Heer P. C. BURGER.-l>"
Doorna, D stro Worcester.

met

DB ,beste blaa .. e "Serge'
in de
wereld." ElllrL.' Coopuen Co., 'sgoadeD
medalje lo J:candco. "
Vrug
u.. Kleerma&et
ernAlll'.
JOeerm&kers,
schrijft. naar Rn 1:l!'S,
&.a.p.~.
om paLroneu.

ladismith Produce & Stores Goy.
LIMITED.

ludelaan la hlabas-pljp..

..1.

!ehrijf Toor prijsop~ve
!IAn de
.. L. P.ol il. Co." ~ L..d.lamiab, Kaap
LloDi ••

GEVRAAGD.
Een plaat ... hk )"n~c, man
W crluaambeJen
te begi.aun omáreelu IS Septemb..r
W ItJId u ochnlteli&
tot
D

Dl!: onderlZ't'tekende, als Bni~ Tru3tee in de Insolvente
Boedel van L. S. v AN N IUBRK. Eal per Publieke V citing laten
"arkopen, tA .e EEN~GEZ1ND," omstreeKs een kwart uur van
Kli pheu vel Station, M.almeebnry Afdeling,
.

Te

].J.

u •• , h.& yol.,.nd.

LAND

LOSSE

I

Datum van Verkoping: 14 September, 1905.
G. W. KOTZlC,
Enig Trustee.

1905.
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AFSCI,£IDS CGIC£IT,SUISlllL.

UIPlTl ••

Op HAAND.tn, 4 SEPTEMBER. 1905.
~AL in verband met bovenstaande een Speciale TreiD lopen, van
W:lhogton
vertrekkende
om ~.4.0 D.m, via St.eUeDbOt!ch Li.jD en te
K.aapstad aankomen ta 7. ure nm.
. De trein teru!l: zal van Kaapstad vertrekken te 11.10 n.m., lopende
na Stelltnbosch LIJn naar Welliogton.
.
SPECIALE
.TARIEVKN:
Retour
biljetten
naar
Kup8tad
alle klauen)
geld tg op de datum ftn nitjrifte en alleen met de Speciale

Treinen, zullen tegen DE HALV.R GEWONE PRIJS VAN ENULB
KEIS u.it~ven
worden vanaf Wellington, Hogenl'ot, Paarl, Klapmuta,
Mulder 8 VIel, .I.oelenhof, Stellenbosch
BOSDl&D'S Crossing VlotteDherg
Lyndocb, Eerste Rivier eD Knil. ltivie/
"
A. I. &OBD,
Waam. Algemene Bestierder.
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in Kaapstad
1I'lI6 ell
een o.derhoud
mee de régeriDg had.
VbortMoU-op dáze ~
dr. du Toit
Woor werd een verpderia&
gehouHET KOMENDE VLUGSCHRlPT.
het b&wq~
'fall dr. R-tiag
den, doch niets fina&l be&lotAm.
De oude Hoger Ondenrija .. et dM, TaD
nitg>ebrl'uJ.
Niemaod
zal,
noch
kan IIUJ
De sekretaris
werd gelast te vl'tl{l;en
28 April 1876, is tans Tervangeu door in welke di&tri.kteD schema's
aaD de ~ng
der t...
van eo. moor h'ijfelen
de ai.euwe van 22 Kei 1905,'ea in die ilperatie ..I in werking .zijn en of de Rllen& ~ormiJag
van het HoIl&Dde,
et
nieuwe wet is het begi_1
neergelegd,
regering niet kan voorsien ~t
een die Afrikaaaa .-dt g__
dat V'OQrtaan aan 01lJ'.e hogeecholeu. per- kopie ...an Trust Deed vau eeD der miIn bt>t 8erllt.e gedeelte Bijuer studies
!loPeD, in bet bezit van dipioma'B, in ke gellOOtschnppen.
Iromt dr. du Toit op tegell de --.
buitenlaDd behaald, geheel of g&fI;'Ilei!rde, dr.
. II. ~. heer J. VAli oor Merwe gaf door een.der
cieel telik kllllll"D 1ro1den nijgeateld vea hierop ZIJD b&loofde voorJ~
~
•• tf'
en wel .Benfey, lUUl bet Afri1t_
de Boeft'ntul. Niet alleea i,
hf't afleggen vau een of meer ~.
over h"t maken van gru hOOl•. 1Iij le- weten:
Dat men hier
HolWld. 'II'lIU' het uni- verde ee!I interessaate
DlIaDI in Z.·Afrika
~
oa1»voordrac'ht
en.
versitair 'onderwijs 10 hoog staat, niet
woroopaaIde zich vooraamelik 'over
het bad en zou zij er MOit.~
alle .difloma'lI 8Jl tJle buitenlaadae
unl- DIr.ken van hooi van w ..ter Inree'k, bet- tk>n, dOOlt mj is ook oajuist, berij!Jt"
V"rslt.mten of rsdea van euminatoren
~,
dio
om.
'lmteaacbap~ike
regE'Oll een ui.tstekend voedael is
voor
Kaape-BoDaadI
II? maar ldakkelOO9 wil erkermen, laat groot vee en zelfs betel is dan ÏDj;te- denen voor de _
Zich dBllkeD. I>a.t deze bepaling evell- v"mll) hsver.
lijn, n.... ~ ~.&-:
tul;
Zijn ,0JlllOllUllitli was tJa
11'.. 1 in hoofdaak:
in _
lleger Ondervolgt:
Snijdt bet gru af zodra bet wh r.ich beslist, mor 41ri1taaDs flll'klaart,. OIJldat dit. !rort en: boDdig is.
wij!nret ie opgenomen
met het oog IV' vul in de aar is, spreidt bet atg_elleDr. du Toit gaat dan yerdP.r de iade Afrikaand"n,
die bier te 1An00 wil- ne open in de Wil totdat bet droog
len komen studeren, mag mell ~
is, bindt het clan dadelik op, aDders vlOed na, di~ bet KaleiafPortugeéS op
lik lI&IIJ1eme.n. bij 8&n r-egeriJtR
die te wordt het hard ..n j,. dan smakelOOll het HoUlindit aan d~.
gehad heeft,
toeDt- door _Il v
.
de
I!tadie
L.>iden de leerstoel van het
.
pakt het in oppers of bergt het weg
cl. der l>eeIU!e
ROMEINS-HOJ..LAl'o"DS RF£HT.
d"t I'r g ee n r ..gen op valt, daar het 1m't h..t. N~Bo
Antille>n aan, lIOIIlS bij ~ ~
a~dén; verstikt.
Het gru kan eaige
heeft gesticht
en door wi_
bemoeipelik behandeld vond in eeu boek v&ll
ingen een man als de h ....r Melius
de tIJ! g8l!neden worden als het groen il!, dezelfd .. dr.' H~ing,
,...."..,.
bij iDn-aar r.nal. omschreven i. de hest ... maVilliel'!l e-en benoeming tot hoogloornar
zag mocht _en
vóór h{'.t in druk
in die nieuw ... fakulteit heeft aan ...aard.
nier.
vl"rschRllen W'......-dat, ook. het HUltUld$
De heer \' an der Merwe
WE'rd door
De nieuwe wet stipuleert da'n ZeeT
un tIe Kaap op weg
te vArkreoollb voorsitter bartelik bedankt \'OOr z!ln sen, en '-ijst. dan, dBt dit niet geduidelik, dM de eisen voor bet rerkrij""01 dracht. en boopte dat and!'!'en 'liJD ochM>d'iR, daDk zij de gOede ~
gen van het huitenlands
diploma
dat
flJl
tat tooluti~
recht geeft,
v~nd
... "no!'boold volgeD zull&D .
dt- OoJOt-Iadiese Kompa.njie, die de .....Hij d" volgend# vargad ..ring ....1 de
waarborgen moeten bied<-n, da.t de be'MD Hollandl!
liet· leren, waardoor het
zitter bekwa.am is de stndiê aa.n OnJ'.<' kv...,I·ie van honden 'besproken word".n . gebruik vali het Málf'is-Portngees
Onuniven~teiteu
te volgen.
dE>r heG langzaam is ~en.
.1. C. T..oMB.\RD.
In d.. vroegere onderwijswet
aoond,
J n drie volgend.. booIéIstokken
geeft
8ekret.\Ó<; .
dat die eis..n ~evoeT
moeort_ overdr. d.n Toit Ihn ''Woorden'' (in het
f'en.~temmen met die voor bet vprkrijAfri1rrum.) aan. het
Haleis-Port~
Il";'l vali een ei,.ddiploma.
gyMnu.sinm,
ont leend, de invloed n.a het Maleisl:ht kr ....
cht vun dit artikel eiste !IIlln
Portl1~
op de blanbn, de -.ortDleer
l'oldooDde cijferR voor Grim,
en WllAr
JL
1'11' de betelmni", eB de "rgeli~
vae
nu Grieksren optioneel vak ill d<AmsWTdam, 8 AuW' '05.
:;. ~n~ea~
Neger-HoI &Dd!!
Kaa~ K~lonie W'&S, daar gaf dit altijd
zwanghpld. Aan de hand V"ILIl het ni"uPrMl".8SO!' De Louter maakt eeD vl't',Vooral als ~Vllll~
'l'IU1 dr. B_
we artik ..l, dat ollE'en voldoende W1IAl'Tau h ..t hoofd...... Iinf{I
studi&:
''liet Afriborgen
eist, krul mon de deuren ODJl .. r sla!l:, op uitn~
stllur d ..r :r-;'ed. Z.-A. Venmigi~,
die kaarudt,
Blidntae
tot de Ge8dhi\ldeDie
univt>r"it..itpn il4'ker wijd"r openstellen
lu.t, .Ul ov,,",· ..~g
in haar
hoofdbe. NederlaiidscJK. Taal
Zqjd..Afrib·
voor Afrikaanders.
Dit is dan ook __
stIlU". ...ergad.erlDg,
de regering "II d.. i. dit. \Verk van dr dil Toit fan
besli.t, de bedoelinp; van de Wi'tg...""r
SE'naten dPr vt'rschillende
rijks llni"er- nis. Dat bet. oade~ de gMChrifteal
d!!'r
jl;1'~e< ...t. met oe7... wijz~.
I'D met ge,it"iten zal t.oer.endeu. Prof. d" Lollter,
Koninklike
V1aa1Ullt'
Akademie'
VIloD
.lIstbeld ~
de Afrikaand ..r, die in
di,. behalv.. d" voorliehting nn prof.
Gent is opger.áDlen, is niet, alleen voor
Holland wil studeren,
llfWtlCht...n wat,
'["Iius d" ViJl,..."" ook de ZE'J",r ni .. t
schrijver, doeh ook voor Zcrid.A.frib
d.. regt>ring dienaanll:aanoo zal oo..l·i_n
nim, min<wr te waro(\ren ,"oorlicht,iug
et>n ef'..r, WnM mi b&w_
is &a·n et'!1
Artik,,1 132 der nienwe wet ..t..lt vMt:
vall dr. N. MllDRvelt, d.. vroe~"l''' Tram;- zo 1C"8ardi~e zoon vaD bIlAl' bc:i3em.
dat men van het
"'Aa~ superintendent
van ond ..nrijs,
Kil in Tran!lVllal eD TTan.~Oraaj(' 11"&.\FLliXiGE.' ,'AN EXAMENS,
~('ni;>i. !I:""rt 1jch ...oor zijn zror zware der het. bestaansrecht
van lwt Afri..
go" ""I of gMleeitolik vrii.tellinjt
kan t,.,.k bi.....ond'l'r "eel m()('lite. Zoals ik ka.-w. als taAl verdedigd wonit, sij alle
voon<tand...n> de::er rirhting
het
boek
,or"-:rijgen wnnn .....r ID"n nil't, in HolI'Ulcl I't:'Pd.. dIl ,"orill" ,..ook ".ven IUin.tipte,
waR het clr. ~fan.sv..lt, di .. h<>rhaaldelik
van <lr. du Toit. ter lilZin;"IIADb&voIeJl.
woon8cht.i!!;,
bllitenland~
diploma
1 .fr. fj() (h. 3d.) t. YfJI'O
VIUl .... n uuiversitl'it
of raad van po- hiN in Holhul. in el'en duid ..lik" alF H~~ i, t~~
biJ dl" 'lI~evm'
A. Siffe.r dmkminaton>n--in
onze wet univf'1'!Iit ..ire ""harpe woorden het heeft I{"zego, hoe knJ~n
s('hnnd"lik h ..t voor OUA ..... s, ..n hoo k<'l' doer KoninkIik& Vlaamse .!~ie
in"tdling
V1>n
ondN'zoek'
genoem.I.-veruoo ..rentl ..Oor de Afrilrna.ru!E>rA,dat
h;' G,,"t. AII"""1 toch '\l'l"tp.w;chappélik is
hf'zit.
"
n..ie ....pa1ing i~ .,...en ....n. g.-h",,1 d(. diploma'. te Stl"J!enbosch ..11 :Ka.ap- dit tx>staamn>cht ~ verdedigen tegeu
bijDa aan allo bllit ..11- dJ> £n~b ...n, die Afrikaan!! goon. taal
ui..."\\,, zij ontbrak in de oud" wpt vol- Ft"d ,eT\fOrren
doch N'U diAlekt noemmt. Deze kor~
komC'll; j"t, wat· dr. M1\JIsv(')t inrtE'r- landS{. uni .....mt.eit...n guldijt ,,-arl'll,behal.
VI'
in
Kooerland.
Dr.
Mansv ..lt ml" "ijn .'beS<:'ho.:t",ina is njf't beRtemd een denk.
tijd !!Cn schand" voor Holland MI ""Il
uitll;l'brpid
..
kl'Unis
van
het
Kaap'"
hob(,(>!d "an
waarde van ~t b-k U;
gTÏl"V,'nde ...erned"ritlj!;
voor de AfriJman..
I'N ondf'Tlvij~ eo 00 Afrikaan .. '
to&gl"v..n, <!noh 1011- om tlr de .. ndseht
dees hootte, W'aa.r di" djploma'.
door
uni,·"rsit ...iU-n in a.nd .. re lanei<'n 'IV"I ,J.e.- slande.n, h"eft. nR dPw uitlatiu!f;en et'n Op te 1't'St~~n.
mooi .. kans, 'prof. ..0 Louter t.. hclp'-'n,
oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiii
~lik "prdPD erkt'nd.
van de niNl"'e t'Oftering het herst .. 1 d...Tot on1,(1 Polyt.,dtruc.e
I'ch<>ol II' J).,1ft
7.P'· jlf,i..r t~ vPrkri;
n. Dat. dr. MaM'
tnns Il'·word ..n tot. 0JllIe
...'It ',,~('h mf't J.(rot li"fdo "n
ol "ijn
TF.OlP.';~
HOOE.~OOJ
..
I'n<>rgi" MD der.e tank "al wi, .,·n, i. rA'kon rn"n cmo .. r il" oude wat ..!IN'n WOf- k ..r te v"",,'achten.
GF:F.LHOUTENBOOM.
d"n: tOf>!r"lat.. n, ....ant:...er men 't ndmi .. ;e
Hij gelegeDheid van de IJI&ILndelibe
""n het hoofdhf'~t1tur der 1".. ,1. Z.·_'.
..xam"n bad gepaAAoord of h!'t
"ind,wItildering,
gehO!Jclen op 12 Aug.,
\" erf'ni~g
is h..t d" J..ollt~-r.ppi5rt, f'#D
diploma hOjl;I'r burg<'l'1'chool heMt. On· 1,0'('r 1I;"llIkki"e II;OOa.chte j!;1'",,-,,,.t. .\""
I!~" \\'~rden de t.w~ vereJ1ÏliDletl .... u
d,'r .1" "i..u",,, "..,t. f.uJ)Ml ook d" bllit ..n- ,lA> hand \"811 ebt. rapport, t()('h kllnnl'1l
Dilep Kloof ea Blanco uitpD.ocli!r! op
I"ud,,, diplom ..', wcmJpn "rk('no. di .. J .. «'lItttOrl'n d"r Vl"I'I'Chill"nde nniverp .. n "T"II
meeting."
ril 00 JUmIldêbtg
volc!.orntJ.. "'1I8rbor""n bieden, dat. m.. n .il .. it ..n, die onmog"lik.
011'
::
nur vond ..r ~n .debat plaats,
of tMlmiJllilte
b,!>t imd'prwij. aan cle T ....hni ... " HOl!.... .ll,'pn met .. ""r v"<lI moeit.· "lt nR In~War.ra ..n de drie \"ureJU;glagen deelaa"-,,hool !un volgen.
men.
Het
onderwerp
wae: ''Wat
durig(' "rbt'id, r.i"h op d.. h<>egt" kunZoals ik r,,,,dR ""hr,,!'f, pn ro.h mijn
n...n st...lIen vAn do ,..aam<> (l,e.r "prnchilnl
meer invloed uit:
liefde of
I~?er~ nit hf't hovenstaa.nd"
ook :o:if'll, l..nd" diploma'. pn d..r ,"p~llendo
Kddr" .Jongeheer P. Lamprecht
verzijn dus in hejJ;inR>e1
de buit.'nlanu ... di- IIltin'rsit"il ..n, t .. n min.t .... ir.h ~I'<'r be- ol(',!igd" "li ..fdf'" en de heer .J. Getbet'
ploma's "n f>XRm"n.<; oMNld. T..n~ mopt,
,li.t uiu-n ten opzicllt<l d"r ltaapse di· (voormtf,er C. ,l. V.), "geld". Eendge\\"onl..n uitgemnakt, ....elke diploma'~ g"- ploma' ... n ~tui!!;schriften.
Want·-oO&
n()('mdL' ',"on bet met _.
over&rote
lijkw ... rdig met 00 OIl.1.<' knnnpn "'orden
in mijn ,"orige brMf schreef ik bl"t roods l114'erderheid v~ steDIJIIiUI.
lZoocht. Dit vast, t" ..u.U"n is opOCPdra.prof. de LootoN' i<o eeD man ,'an !trole
Om 7 ollr\ 's avoDda '-ram
men nog
g..n Mn de ""nat.>n van 007,(1 hOjl;MOhoinvlood, wiens woord wN>gt, en in Z.·A.
..ens bijeen op de "~~ng"
in 't
IpD. De Ned, Z.-A. V"n>niWng
h ....ft ""k_ t(' met'T, DA r.iju stnd"", OVN" de .schoolgebouw, dat BtamJl1P1 was.
prof. De Lont !'r , v~ :Leiden, mpt het
Trlmsvaa!J<e politiek f'n zijn warm hart
Hl't volg&rlde programma
.. erd met
uitbrengen van advil'fl belast. ·Dew kellT.e ..oor de Afrikaander",
dat in dit ~
Bukse, uit.gevoerd door de lP.dea
der
i.~ voor de .~friknaDdpn; en n~h1l1rlik
port ook W',,1 "terlc aan h.. t licht ,.. I lr~
jllil:,trelib
v .. reaiging:-ook ~r
onze nnivenriteit...n.
di,· niets
mon, en tut de raad VAn malln ..n tJf:
]. Koor. "Welkom";
2. B«itatie,
oover \\;J)"n dIm zo...eel mogelik Afri·
prof. ol.. Villiers Em dr. MAn.vNI.
"Dllai boven baas",
door jongeheer
B.
kaanct .. "" binnen baar ml1)'(>n t.> zien.
Wie roich in deze kwestie ook ze<>r Gt'riC"ka; 3. Ram.,.~raak:
''De self·
zeer gelnkkig_ Ni .. t allE'en ,oeh ~et
v..rdi('n.stf>liJc heett l!;em&Ilkt, dat i~ de l!ltchti,c;e nndenrij:&N"',
door joDgeheer
prof. De Lontt't'
da zoor t., ,,·aard('r ..n Studenten
afooliDg Leiden van de Ned.
Dirkie, Gerber "Jl een aantal Iedf'n (ala
voorlichting
van prof. MelilL~ d" Vil- Z.-.\. Vereniging.
Zoals in Z.-A. r....ds klll"'"t!l); 4. Kerstlied,
door het koot·
liers in' dell<' 831lp;!'I"Il:('Dhpid, w"lk .. col- bekend iJ<, diende zij bij de Tw..ede KA,. il- .• ~ nmenspra alt , .....Ir
u'
en Lady Tsaale",•
laga, rUS ,,('rmam
IIIIn deeelfde nni""rmer, toen de Hoger Ondt>rwijs wet in dnor JOngeb .... r P. Lampreeht en mej.
siteit, .teads ~lllklrplik
te oon>iktm is;
beh&ndeling r.ou komen, ,f't'n Mlr"" in, .\. Gerber;
6. Koor, "God is Liefd'"
maar ook heeft prof. ne Louw r.ieh gt'o "'aariD mj A3~
op hM ..rkennen
7. Tor:eelspel, "Jan !'Jl Katrina", d~
rlurpnde de oorlo!!: iD daad, woord '''D van d.. Kaap!'f' diploma's
..n !!,·t.nig- jon[l,<,hl'>l'r Re1Ulbl1~ en jongejuffrouw
j!:"""hrift,
doen kennen alR ien18Jl.!l, die
,cbrifUn. En nil dit rapport,
is oM:'" n..lI.ebnr!l:; 8. Recitatie,
''Om.Kasper
zI'er Wlmn voelt voor de ..\frikaAnd..-"",
maakt .nu mog ... b"t wor<l"n ~"1.('gd, M••Jrlerm". jongeheer
P. J..amprecht;
Men wil, d:;,t hij reeds r.o ,'or m ..t, ,.ijIl dat, ook ..ij zich in oez& [\an~Nl1!;"'lh"icl 9. 8amensprnak,
"Tyai, Flori en K1aa..dvies R;Ilreed is.' dat. het in de loop dPr kra.ehtip; hN'ft, ~\v('f':rd. Manr. ron.l" he.t Ki " door mej. G. Gerber, mej. A.
volg"nd .. maand bij de N'gering "" (!if
bij d~lik.&
v"r.migigf!oll altijd ~Ath<'r en jongeheer
Dirkie Gerber;
10.
S(>uaten der vel'>lC'hillenrl{' univpr.it ...i- en miS<;C'hipll ook altij..l mopt jllUln ,wil w•.o, "Come", door het koor.
t"n Zo.,lworden ingediend.
het !!;Of'dgaan- ·.lreht.. (\IlkeI" ko,," vWTIl~li6npoziug gednrende welke de inop dit adr&!! voornitl0p"n gaat niN.
m..n de i!1uwkMlcht. Zij heno"D het Vro'...-('<nd~e meIl8 ""n;terkt
werd
door
V .... I !(erueht"D
gaan
dienaangnalllt.,
band hijt>oo. Zij werken 1111. 'lOlt ond .... koek eli koffie.
re-ed, rond. 7..0 vprlnio\ dal. ..Pt m.1 ri- "e" I..-illen. Fm dan iM er WOf>ronder di"
U. Koor. "Rot!! df'r F...uwen";
12.
culatie-diploma
of mj...""hi"n ",..I we<:>r t'nk .."'n Mn, dio
'andu('n in ...prk- Samenspraak,
"Janllie 'a;"'e";
13.
h.. t, int ...rmPdiatt>-diploma
tO<'!HlllJ.r
zal kra!'!.t m·t'f"tr ..ft. ook ik b ..b d", hf'- SameDlIpraak,
''De Bedri
.",
door
I!;",-en toOt dl' TE'cbnro"" HU!l:,-",,,hooI,dil t Inup;jkl'
faktor iu dit verhand gMll- jp~geheel P. Lamprec-ht (U . Snow"),
in plaat" van roldoPnd" . djf",,, ,"nor ..pnde ,I"Z>I' dagen leren
kellnf'.i
AA
Rensburg ("Dr. St. Le~",,""), eD mej.
Gri.'k~. vohlOf'nd .. cijr..r-s in cl" ....isJmn- "·aft.l"rl,,ren, 1"11' h..t. is m"t o'·..rtnij;:injl:, G. O~rber. tlIDh. J. Gerber, W. 1Aadd,... zuH"n F;ooi,qt w()Tt'lp:f1t voot- ~;tn L,- ·jil dat ik kan gl'tnigoo, ho.· v('ilig d .. beman (vioo-voorzittA!r) en D. Gerher ala
de m.>dieijuen l)f filo'lOfi.... Dorh
.lit Ir ..kinllt'D tns""n dp Afrik:.aDd,·r~. eli" Bedriegers ;
14.
Rel-itatie.
"De
in Holland zouden ....111,,11,tudf'r(,J1 ."1 moeder en haa,. h1... rvend kiDd", door
0.11
... zijn jÓssingen. waaromtr ...nt n~
nipt", Dlet zelrerh ..id ,kau word.'n ge- d., HollandiSA l1niv(lr~t.>il ..n ~ijD' in rooj LampreC"ht I'n roej. Landman (Pj;
zegd. ..n W'8ubij
m ...n in Z.-A
b .. f"r
handen "on Q .. beer W ...lrker• b..t. 1><>- 15. LiM door ~t
Koor;
16. Samendo...t,. het rapport VAn prof Th> Lout ..r <tuur,lid nm h"t infoanali"
!unt<>or Of'r spraak, I. Ruzi .. tussen man en vrouw",
L."io",' Strrd"nt,"n-a.foolill~
'-:Ill de ~....a.
Rf t,· ",aehti'n.
door de h ....r I, Hnlw
en "",n zust.er;
?..odra DU de senaten ,der vl'r,chill ..l1- Z.-,\. \. pr~uigi~.
"- ..nn...,. rn..ns"n ~Óli Koor, "Ik woot dat mijn Verlos!ter
de hO',,~;;,cbt)I~t1 gehoord "jjn, kaa ei<' \·",,1 C]0(>11 .. 11N'1l nit .ympal hi .. voor (1..
I....
ftl"
'
.\frik"a.nrtpn<,
In.n.ll(! ....... ij ~t_l,
1,o.-oor
regering. Da "dvies vali de Jl"""l ralt
Da koor'tukkpn
werden
..Il.. zeer
h"11 kl~Ar 'h"H, dan mop; ...·n opr,'Cht
Stat..,.n, de rlipl(}ma'~ en ,r"loig",>llrift(,11
K".' 1 g..levt'nl en het zingen PItrekt vr,el
\\"(1<)nt nUl hlll~ hUD zek4?-r nit\t wGr{l.flu
nOOlDen, di .. ~!'h"Ie
p;ed"",It.,}iJ.:l' vrijI.';
....r van d.. t "'ae plaatselike
onder""thnwkn.
Ook van dit llf'<tllunJi,1
.h.Uin~ ..~tl e:<anl"n.~ J.(M"'pn. n"7" rri~
\. :".."e,." .. n: lll"j. G. Oerber en mej.
ik hoop nipt onoo.ch ..id,·u t.' ?jjn md
,t",llill¥"n
lllllen Al<dan hij kon;lIklik
.1 (;"rlx>r; ook d.. samcn"flrakell
en 't
J,t h' r~'~'n
~ijlt de onIRn:!.' in '·Ou.
~I.:jt.
'{ln kracht 'l\"Ord"'11 vl'rld""rd
tOll<..,I.tuk ,,"rdi_n
lien woord';" van
'-;'r<Cb .. n"n artik ..l ..n O\·,·r llf"t
DIIt hpt mini!ltf'rie-KlIyper
dlh' ei<' ~I". L.• n""
lof: lie woren alle lIiter.t
InitDiJ( en
It'j.....uh.,jd h,...ft Il"'IJOdt.n in d... 11 i..n\\'t' h"".'r ond"n .. ij. in Hultall.i.
bracht"D
de I''''hspieren
der tot'hoor", ..t, om
d~rs bijnn 1!;,'(lurig in """,eging.
DE mTR~
O)lZER rNTVF.H~Im·
IN he~r F. Geriekt! (voorzitt .. r BlanTEN.. _......
TE~~._.
OP~"EX ... ..,,---z:wr-...
co), brA<'ht d hartelike
davit dM be_~__-;_
zr+k ..r.
aal) de pluat.-Iike
l...ten
voor .Hriknande""
:r.al. nn d(·,f' uit,oor ht" aangenaam
onth"111 vaD
de
e..."wthap; WE-I IIÏt'lllJIlld wilk'u ontkr'na,cnd .. n I"!-Id .. klf'm "p cl" volgenM
'nE-n, I'll d"t dip ~ering
hit'lTl\O rul.,
P' ·nien :
.....!' tO"komt .• taat ..V"" r3$t. Wat ook
• De I..d.,u d..r (J. J. V. moem.en oa~D nifluW mioistftorio m~p
oncll, h,'t
der:....-bi'iden
"eun
in hun gedrag van
ral 4".ht" h,·t ",prk voltooi ..n. W:lAr\"! Il
andl'fen .n moest ..n b.v. ni.-t: daD5ell.
cl.. ridltin~
door het. K uyp ..r.kabin..t
b.
0..
vereniging
kan _
grote inWLl-~ 3.ángew~n.
H£'t ni('\1'~f' mini!'t.£>,·....,d t"n j.tOf'de uitoefenen op de maatri ... "",I aJl£'en h ..t, t.ep.n. ....! d .... ",·.. t ",t"k,ppij, d,.,..h dan mOfllrt. men "rn.siÏf!:
'I"'OOrell.
Laten \Vij hopen,
,I," IJ...t dat
':Ij'l
doet in d... Il"""t nlll dr.
('. f.lk lid behoort te trachten
6teedll
~pping
_
Br-.-ler W. van
.0.
jOeL;; lMriI!M door ...
da' .ij·' tanl 'I" v..rbet"ren.
nF. HEER KRUGER VA:\ WORd..'r Hm ...n (g\"W'ezel1 voomfter
Diep
CESTER,
de ~
•• 1dierIea tIiaIl ~
aaJlbiedo: , tiauurlieden.
1 metaa- Kloof). 'Wak ook een kort woord eD
"" blind.,. oadenrijrer nn hE-t [l!iD,J..n
<rAll dat h..t ...uk
die avond door
de
Ill.titllut, vertoeft tans in Holbnd,
..n laar. • boekhoacJen, 1 WÏIIbIhedieD- n..rtnljl;lllg
G('elhoutenboom
fCetda&D
deelll~.
bracht r~
vel'llChill"nde bu.oE>CeIl aall
hem _r
v"rrastte
en dankt .. iu D8CU1l
i::Jst..llillg"n te .\msWrdam. In ""n 00W.npNnl ~
.......
doen "an zijn TerElliging.
~f'I' iu,tl'llineen
tra.[ h"m h .. t maken
bij eie w4llllti1.
e, eie van slipJ><'"': waArvan hij alle bijzonLcnr
~n
hPf'ft ~etek
..rtd, om dit on..........
0
..,..
Mrwlj<; ook te W <Jrol"!t"r in t .. voeren.
Van r.ijn "tudieT('W,D in Fraukrijk, Be~
IL V.&li ftNBBIBGIIlf.
gie en Duitsland heeft ek heer KrDgef
aIpsien, omd:.t mHl in Eagt>1 .. nd m .....

:S --

.yer

Nog eens de

O. wet.

in

be.

_l

Ohristelike JOJlge1inga
Ver8D.igiD.g.

-----

""f..

GOEDERE:N.

KA.A.P8E GOUVERIElIENT8

refU91ltiee hebben, ".n>&n
kopiën door hell
iagealotn, en
iD irrigatie

o'en!t

EIGENDOM.

J. J. HOFMEYR

de LanlJbouw
Dep&l'temen t.

...

TERMEN

tU,

.. ,rIjurdoorotaanoondet

BEFEEL RULLE EIIES AN.

Bfoataande uit 1 Kar, 1Ploeg, 1 Zadel, Boerderijgereedaobap
en HuiBboud Menbeien.
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_

c.tuic>laifte .,..

Zeker gedeelte der plaIlts II Eensgezind," gelegen nabij
Klipheuvel StatioD, groot omstreeks 92 morgen 200 viérkante
roadNl.
Dit gedeelte van de Koeberg is so goed bakend bij
iedereen, ddt er Liet speciaal over nitgewijd behoeft te worden,
,is8r het gele~n is nabij de plaatsen van de heren Gird, Van
der Spuy en Monntford.
L'adelik kan berát genomen worden.

Ma1mf'A"u"y,

'I&Ilgen van en

Proef6m

Op Donderdag, de 14de September,

P~RL.
ala reisiger.

un

BEECHAM'S PILLS

",dl

:a&raia

J. P.
d. Merwe, P. J. le
ll.ou, 4Ulertutt du Toi*, P. J. C. a.
tief, L. J. Smit, G. EuVTVd eD J C
Lombard. lI8kretaria.
. . e»
Notulell ge~.
eu bebachtgd.
J. Coóperatie.
De eebetW
legt
:0. pe mlieallt.e
ier tafel kommu1libtie cmtYaqR van
de tbas..g-. re
reg1emeDte.D
voor 1I'edt is. dat hij
~,datde
VOOIIlChot
iD verNael met CJea Aak'
~
in Z.-AfriJD..
besehouwd ah g'IIlften.
V• .-"
brief dauomtrent a&D de .....pderiDg .,_ .. Il de invloed ftD
portug-. Dr. D. 0.. Jfes..tbJg,
,~.,
.
'.Leideu, komt de eet'
De deputatie rapporteerde,
dat zij
T1lg~oordig:
(voorzitter).
J.

w.~

MAAK <la. 'n MENS GOED OITSIlN,SJG WEL
POEL ... WEL BLY
"ITSLAG
on pUlsn
......
d 1I.\ARDOOR
FI!RWYDER FA:.! d, FIiL d, p.'''< le!!~

Malmesbury Executeurs Kamer en Trust en
Brand Assurantie Maatschappij.

KOSTBAAR LAND,
EIGENDOM

....~~. WP.K dl
di RI!GTE
~'I!RSIERK

F",RSEKER
J. SPYS,,,",

BEECHAM'S PILLS

Gpsamenlike Algemene Bestierders.

VERKOPING

1ll'IKPYS

-I'.

F.H;

gaderiDg, ,s~hotIlJen·2$ Auguatw;,

wa.s:

BEEGHAM'S PILLS

SAMt-:\VI!II.KI)<,
III. MAAG,

l~~

zon

Pleinstraat '2~KAAPSTAD.

NElnl
WI"I)
en
TRAG": LErER

·inderdaad Diet ~
heb _-ik ~
bewljaen. la de eertIt.e
wil ik
echter ~
~
ik. bil _. tOeMmende be1aJlFelliDg
in Zr,ri4..Alnb
voor de 'HoUmdM wHTemiteitMl,
DiCIt
...eel over dit ~
~
heb.
Mij .. aa bekend, dat J.Dl&1Id, die
t.oe meer bevoead na du. ik, het oaderwerp der BolTaadse ~ol_
YOOr
?:uid-Afri1ta in pamfIet .._
uitvoerig
én grondig lOU 1ieha.adelen .•
1ri1de op
deze uitgave aiet -rooruit lopea, ea berioaten «ml!' onD hogeaeholen, die TCIOl"
de Afrikaanders
Tan ~
'nW.,l ea
de bellUlgstelling kOildeu levelldig hou.
den. TaM evenwel beu. ik door" twijfel der redaktie
wel tot Tenl'eer ~
plicht, en nu ik het doe, hoop ik, dat
mijn sohrijven ~
weer een pad l'8Oht
maker IOOge sijn _r

m

rHl£ODORE SANDEN,
KENNIS wordt bij deze gegeven dat eeu Tak van dese
Bank te' Van Rbijns Dorp, LX., geopend ml worden op de
late SEPTEMBER, onder bet tijdelik bestier van de heer

:1_a41.. ,.
l)át·ilJ· ..;·n 1'I'1d'barlJ~
I

..,t

=

OF ADRESSEER

~;...:a::~:

.' '.. ..,
.u eie "OM' .~-

j.I.....

Ka,ntooruren van 9 v.m. tot 6 n.m. ; Zaterdags van 9 v.m. tot 1 n.m.
KOM

~

It.

redaktie, dat ik mij Tergiatct.

'Vat ik voor Jen 11('\'1';\oppic heb gf'dnan heb ik \',)',>1'
duiz ••rule alH!pI'\' zwakke ('TI lij,h·nclfc' Jn:ll111eD en vrouwen
~edan Tl. Ii; ka.u hetzeH.j .. vo"r lf doen.
,
Lall!:f'r .la n :;;, jare!'! tel> ik de j.il·kuakt,>
g'·l'Hllll,,·i.1
Y:I,n 1lI:11l11l'1l eu vnHlweu
weer
lH'n-tl'l,:, eu U kunt J'L"
;':f,Lr:Jik mu keu van mijne oll'l(·rvindill;';-.
Komt ell on,l'>rzot'kt mijne w ijze vali werkf'l1; ltd
loost U ni r- ts. ABp I',nnst;.itati" is vrij.
Indien lj ni. t
kunt. komen, vraBg-t dan om t.oezt'udi.ng VIUl mijn boekjes
.. nr:7.()~DHEID rx DE NATUUR" en "KRACHT".
Zij zullen U rl,slvrij en kosteloos gezonden worden.

Het UI uw kleerea bew ......

Distr.

Dr. Sanden's

hID

~veariMiee::
~
opeaset.

Dokter A. T. BANDEN.
)f.ijnheer :-Ik bn ~et Diet aala.teD. U UllJDe
dtmk te betuigen voor Uwe Heroulex c1aar het mij een
zeer groote wa.a.rQ.e ben.
Ik was bijna 2 ja.rel1 lijdemlt'
aan eene zwakke JllIIAg, of zooa.lB men het noemt, zw&kke
spijsvertering. In het laatste jaar konde ik haast geen'
reuk van wnige spijs verJmgen,
kon niets eten' of drinken, alles was mij even walgelijk. Ik bad bijna. nooit
nachtrust maar was altijd slapeloos. Met een woord mijn
leven was mij ecu last : !.'Il Il Mei ontving ik Uw Hr-reulex en kan m'l met e,'re z'·;rgf'l\ ik VIl·U a1l<'ll ontslagen IJ,,]',
bij elke maal is spijs mij aangenaam en ik slaap J!U II:
een gezonde kind.
Ook zoude ik een ieder raden die aa:
genoemde

_

, .....

volgende

.fdeUn~n

Rood en Oregon Pine, Delen, Vloerplanken,
Zolderplanken, Baahout, Hickory, Essenhout, Kajatenhout,
en Pitchpine,
AL800I

RAMEN, DEUREN, LIJSTEN, CEMENT, GEGALVAN-ISEERD IJZER, en alle andEire
Bouwers IJzerwaren.

Exchange Place t8 .n 21,_KAAPSTAD.

•
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26 AUGtl8TU8.
It~.
W. Á. Mortoa-P. J_ le Rcna-Caledon
.J. J. du Toit.-C. J. G. le &oas-e.ledon.
H . .J. S.. eeney-BoedeI
J. 8. de Wet
_. Caledo •.
.J. 8h.uboll--Gebrs.
Chiappini--Kup50) Afci.
S. C CloeQ-G.
W. a._t..--8tellenboseh.
~P. P. Jac.'Ob&-Gebra.
BI_barg-C.r.

"'"011.

.1. G. )[~-J

.• J. JOOIIt&-Beaufort
West.
W. Rooa ,KaapIttad 011 Voont«len
On·
(krlinge Land en Boow M"ti---Kaapsc Áfd.
H. J Lllmpreeht

H ..... -·-A. A. SffiJll·

bo_., ger-G.rge.

Il. A. du Toi:t-J. .J. Schoeman
Ondtshoorn.
.J. J. de Swardt-B.
R. ComidJ
~r •.
M. W, J. J. van Rembllrg- ·A. B. SaDll;el--Riveradal.
C J. Burum-P.
W. Harve'!--- pnrT
Eli.r.abeth •
X. E P. nm 8chaDtwijk-MalmNbun
Er.elazteun kamer ea 1'r1ra en Br~
VA;ne~
P. G~.
~

)(jj...-HaIm.bvry
~4d
cm V~t'd"".
Hl Bouw Mij ..

J"H~-

o.

W.

E. SaH ..y

C. .Ofmei--J.

H. Botha.-· Ch'....'.·

C. OIiriv---J'.

B. Both,,-

Tcwn ..

()

M.

TfJWJl •.

QIIP,'I"

Irn8TJNGA.
WoORoa-·A.
0-,.)[ ...,..,Alo .
Evau •• PJO.n
lY. Ena "D

Pfowa)-D. P

I

OP D. k4I.In ......

nU1lO1JD

"0+-5

TENTOONSTELLING.

Eerste Prija voor de ~el! Vleu.
gel Piano,
Gouden Medalje voor de beste 0pstaande Piano,
Goudeu Medalje voor de beet.
Hchool Piano,
Gouden i14edalje voor bet beate
Orgel,

THEE

-

OOit

<4 Gouden

Medaijee voor.Jgemeue
Verdienste
U~ze 8 Toekenninpn
seameer dan 0 erdreven
AdverieD.
tI P', e _ to
de hoge kw.ut.eit
nan der PianOil ell Orgela,
verkocbt. door

1.

50

GO£Ol<OP PRIJZEN.
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Maar hoe moet
worden
1 We ltal,

te

ala " ware
machtelOGe tegeD01'8I' de
oy.rweldlpllde
stroom. W. ploveB &ahter dat
treden
van

een
de

,811UDeDUk op'
,ehel.
blaake

bevolklDg
van Zuid·Afrika
(buiten
de mUn'Cllrkell
natuurlik)
d. gfwellite uitwerlrln,
lal lu,bben.
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optredea
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aangebroken
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JOUBBBT'S
hula heeft drie kamers,
I':Iiler5 publiceN'll we het program YaD
een
zitkamer
en aan
weerzUden
Ik",,, Te'W'dt'rlil g, die de 29ste 8eptemdaarvan
een
lIlaapkamer.
IQ de ""r te Tulba!lh "lil bijeenkomen. Daar·
linker
ellepen
de huiavader.
IUn
Illt bliJkt, dat men niet alleen. officiëel
vrouw,de.ulgeling
van 11 maaD' "prk zILI n-mchtpn, m,"u' ook een in·
den en 't lOOntje van tien jaar.
III tl;n.,sant" konfN('lItic zal h"bben,. ter
de andere
llaapkamer
t
"pboU\nn" ,.un ltd karuktt'r
van Jong
docht
d tiwU'en wdee ZllId·.\frik..
WC' juichen
d,t kongreti
en,
een
"an.
er ea en
e I"un barto
roals "'e reeds bij aen
andere
van vUftien Jaar.
~rige. gewg..ohl·ld gcdalUl hebben, h__
De Chineaen
lnrameD
door
het \\,('1 Wl' wnan.cllllw .. n tegen de ,.ermenig·
Vllnlter In de aitkamer,
en toen del nRdlgillf.!; nm \'PN'uigmgell
VIUl
die
heer JOUBBllT
ah lijn Ilaapkamer
aard. Zal het Ilipt mogehk wezeon 1I00Ikwam, werd hij top grawlalDe
wIJze' mlj.!;o .vun de he,t~lI\Dde
inrIChtingen
door hen aaJl88'f'aUen
en vermoord.
f voor JOlJg('hou..n ttl ¥l'rcnl.gen?
Men
Ook IUn echtgenote,
het lOOntje en
IUJv de D ..batv ..:onl~mge~ .eu <le
dill
rd
' (hftsll'hk .. Joog ..l....den \ <'I'eruglngen,
e lU ge ng
~~
en zwaar
ver •. dIe Ineer of mill ID dczl'lfde
richting
wODd.
Het me18]e van 13 jaar lIiog
werken. Van lH",ft mpll de 8trHers Ver·
om hulp naar 't hui. ,.an haar groot· : f'nJgingen voor jong..ti4!d£'n en de Stu·
vader,
de beer
VUTBR,
die nil't· d"lItt'lI Chmtdiko
rnH', dlo ook m, ...r
thull
wu. De twee IOOnl van de I (lf mut :;amNIj.!;""u. Wut \'10 HH,(UI is
heer
VBNTBR -liepen
dAdebk
Ilaar! dat h,'L 11IUZI,hklel'ell zal ganu lijdoo
" huie van JOUBBRT, doch kwamen
under al dez., afzollderhkt'
TCfl'lllglogeu

tOI',

":",ft

aan

daar

Dadat

de

Chinelen

reeds

I'all JOllK"liedeu.

---_.--" ••• b.r."

ZU'dAI·IIl.

waren
gevlucbt.
Zij werden
de
volgende
dag door de politie,
met
behulp
van enige
burgt'rB
die 't
Ipoor volgdeD,
gevangen
gellomen,
en DA bet, voorlopig
verhoor
lijl) ze:
gisteren
te Pretoria
ter terechtstel.:''''''·
Hnlf verweleD.
Gisteren
werd bericht
0 tva
n
ngen,
dat een wlnkeU"r
met de naam
vaD
S. D. W&MH&R
op wrede
wij"
werd
vermoord
te Broederetroom,
20 mUl ten westen
va~ Pretoria.
Ook zIJn reeds een kaffer en een oC
twee Chineae
winkeliel'l
Joor voortvluchtende
Chine .. arbeidere
ver

Wurld", ,'an Loulk'n,
mell ~Cll portret. .... n
I ;:! ,tlld('lIle", dH. ti" "Hbod," .dlOh&r',,"aplwn
lt' Oxford"
h,·hl)("n
""rw or·
J I.'t I' Oll~"t \I lj[ ,.It! " ..n moow \'("r·
j,alllt'JiIl).: ,'all jl)lI~" lll"nIWIl; ,jo<'ll wat
' 'H" 'OOI al t;of wa, d., olldurg,-:;chikt('
pill,,".
dI" ZlIltt,.\fllku
OIHI,'" ,ht g<'t.t! IIJlleelllt . ZlIHI.,\f",kn. bd. laml, ti"t
Id .. h,'p, Hho".', III ,WI.H st.'ld,',
dj"
' h('urzPII tI' ,",'\','11. 011.1.,1'
t port. ...'t \'Illdt
111,'11 d" 1);1111"11 'all ti., RI !;."iaagd .. ,tud.'ut<'lJ. Wat ,].'lIkt mt'll, hoe' ..h' ~tu·
d"lltt'1I tdl ZlIIII·,\fnka op deZ<' I1J't.'-:-i.·('l..t, VIJ~'~ Hit", l.IJIl d .. getallt'lI <I....
d
H
b'
\ I'r,~"d!t-n" .. ,tat,·"
moor .
et
Uil van
de heer
('allad"
~, .luJt'llt(on,)
JACKSON werd door ChineleD
be. .\1''' fotllHII" ,Hl
I
roofd, en hU ontkwam
een lIewlaae
JamaIca
I
dood door eenvoudl,
toe te laten dat
II.'rmund:t
1

In >1 .. ",\[flc,n

I:! ,\IIi(UstUS "lUdt

de ChlIlelln
Damen wat ae wildes.
Men legt dat deCbine
.. arbeldel'l·
van de Weet Rand MUD, In het hart

Z"Hl·.Hrllc"
\ S " .. \lIh'nk"
I D'"hlall,l

van JohannMbarg,
opetandig
IUn;
dat de blanke
employel
met revol.
ve" gewapend
IUn, en dat het DiD..

tot",,1
ill
..
'
ren I'l'nchhg \'Oorh" .. ld nm d" (",'ta1l1l'ula,r,' IH"c-hikkulj.!; nn
1'''11
Zlud·

dar

morgen

met

wapeneD

nodig
in

w ..

't

de

koeliu

kompoand

~~:,::::.,\,n,,,

"
I:!

1"

patriot:

nllt

1l101't .,nd,·""

terug,

te drijven
om te verhinderell
dat ae ~ D. deur.n
d.r N.d.rl_d ••
de Itad binnen
drongen.
I unl ... r.II.It •• voor anI:. alu
Wat moet
nu
gedaan ",orden?
I
••• ,•• o·op.nd.
D) blanke bevolking
der Trlnavaal'
~I..t i!:"UO<'!!:,'n,·".tigen '1\'0 <lIl ":Ill,
moet In een ltaat
van verdedigiDR:
dacht IlIJ ,.jp IHjdrRgpn \'an on"tl kor·
'Illteld
worden.
DU le wel
de' [I"I>OII(I,'nl III ~.·d,'rl~l1d "n dl, hPer .\.
.. rete
pdachte.
Vuurwapenen
W"lI'k,'r, ,,",larin "l'n duidelike
"prk I..·
te
itlkt
d
be
"">! \I ordt t:"g"""'11 \'all .ie Inhond van
moe
n a "t!ivre
wor en ter
, d•. 1I1t'''\I(' w"t om! rent ': hug"l' ondN'
IChermiDg
VaD IUf en have.
\11.1' In :'\.·<lerlnn,1 lIt't hliJkt dnl "r .ht
Doch in dit verband
kunnen
we jaar epu \I el ''''I'd g"}>..... eerd, ,I.., het
niet nalaten
te leggen,
dat we de llI'IlI,INi" Itll\chtlgt te gemoet ti" komen
Cllln881
niet
beechouwen
ale de
.... 11 de WI'I1""'1I \'nn "tlldl'n!<,u, dl(, 111:-1 ....
oorzaak
van dele
gruwelen;
maar
derlaud
b,," <!"dIen "dt.-u gann \'01·
tO()ien !I,' .'I'U kill'''''
In ZUld·.\fnka
wel de mUD·magoaten
en hun Mod·
doo')';Pntankt t.· IJdlh, 11. Het o(1'\I,'llt-lI
langen,
die dele
menUD
het land
"all
lx'p:tlrng.m
ol"~r,"_'ltkom~tlg
dPz.e
hebben
Ingehaald.
Met de Chineee
\I.'t, " upl-"<,,lragf'n R"11 <,,'li
,er1~en.
die aitgehollgerd
rondiwerft
heb.
"OOI thgl'"d,'
kOIllIllI"".,'. .'n prof """or
ben
we een
lOort
van medllp-!
1)" Loll!'''' i- g,'uaagd
deze kommlMH'
voel, hU werd In del8
toeetand
ge.' llIet .'en d.'filll! i,of vool',td
t..• ,lieuell.
bracht bijna ala een redelOOI
dier.;
y,·c1 h3111:.1 ar I'lL .. d~ bepallltgl'n,
d,,·
0111ao,e veracbeen
een 12.tal
Chi.
thalIs w\JIdell 0pj2;l"S'teIJ. doeh \\'(\ tW'J'
felen DIet "r ann, dllt nlt'll tot p~n bene .. deeerteun
voor de maglatraat
' nN:hgl'nd"
oplo<sOl~ %... 1 kmnl'n, nu !'r
van
Pretoria.
De VolulMn be- I de wil daartoo he,t<ln.t \ I'n mpn mannen
IchrQfc bun ,.eraohJJDiDg all -rolgt:'si.
prof~sor
)1..- .. 11' 00
Vlllwr.,
dr.
Van
he& twaalftal,
dat MaaadllR
Ma.ns.-elt, l'U andNen ah rllll<lg..ver.l bij

sn :n,u~n.ppl)etl
',ryn,,'o"u, YenOO'.r lube(repea al. bo'\'ell,
1»~,ltot
I!lOS.
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Mdden

Pretoriue

kwam,

_er
al pruime
pnoten.
Hun
kleren
waren lo erbarmeli)e
&tand;
han
haren ve,wilderd
en
hun .. leohten
uitgerafeld.
Met de

tijd van

er
de

rechter

enige
ntjh.id

soe-

fataliatiae
Oo.terHngeD
me. honden

oadenrorpenheld
ftD
HeteD le aIOb •
tam.... Ieiden,
en wlerpea
.. aIOb met de ODT8lIIOh1lligI&e
houdlnpn
op 't pleiD neer, bIDDen
de moren der pnnpas.
het

bG

maglatnat.bntoor."
Door te .. gen dat we
ftD meclepToel
he bbeD, wUien

.'fOOl'

we

eeD

dele

d,· hand

b~ft
------

V.ellt

t I••

1...

.

Oase leie
die ODII ialeidinpartikel
oader boyenNaDde
tit.1 in ome 'fOri,uilpve
mei .aDdacht
bebben .eleallll,
lalle. pwoeleD, da, we een kon1lpontlen .....
iid oftr de halInrutt. iD de
kolomaeD ... 0.. Lad sullen betnu
na:. W. ku_ ealater Ju •• pwoelen
het p.blielr Diet lIDOreD, .. bet il ÏD
de
verte ook nie' cm.e bedoelin.
OlD
CIOn.
,.Iovell ÏD bet vrij.
woord ua et. Dllttfaheid VfID een openlaartiaeua .. lik. diakallÏe, waar aodil'
da a_aDel dl .. .....n le...

di'"

in (1) hij alle aauspraa.k op een inde·mm·
teit liet varen;
(2) aan Rusland
het
noordelike deel VIlU holt eiland Sakhalin
werd verzekerd;
(3) de opgesloten Russiese ecbepen aan Rusland wprden gela·
ten;. en Japau zijn eiA voor de beper.
king Ivan de Russiese vloot·sterkte
in
't verre oosten introk.
Een wapenstilstand
zal dadelik vor·
klaard worden, terwijl de gevolmach.
tigden bezig zijn het V rpdestraktaat
op
te st'lUen.
Het is misschien nog te gauw
mn
Il U reads een oordeel
te velleJl over de
rol door de -terschilIende in deu konfert'utie
betrokken
diplomnten
gespeeld.
Grote eer en <lank komt o~
twijftlld
toe aan president
Roo&evelt.
die van begin af een leideud aandeel in
de onderhandelingen
heeft genomen, ell
dit, beschouwd knn wordt"n nis de bo"'erk",r ,'an de konf('I't'ntie. Te oordelen
naar dl' informatie die we hebben, heeft
de he"r de Witte een &ehitterenl!e di·
plon:ntie ..e oVl'rwinning
behllAld.
De
grootmoedigh..,id
,'011 Japan
wordt geroemd in 't toogeven op belanjl(rijke
punten,
In hoe v"rrp dit toege\'en ia
te wijten nnn grootmoedigheid,
en in
hue ~err ... aan het beM(>f,dat de kaMen
op ..en uiteindE'like
oTerwinning
niet
zo roo.kleurig
zijn, nl. d.. t"lE'jI;ralDlUen
yan .J,'panse zijde om tot no~ lop h"bbpn do.m gelo\'en, zull ..n "''' welilltor
bel ...r kunnen bepal"l1 dan (ans,
J ut tl~"U
v(·rht~ugf"ll
\\'0 ons
(Il'
O\'er
dnt er een "iade is ~emltllkt Itall eie "re1Il'1ike .Illrhting ~,In menSI'll up 't oorlogsterreill.
M lIge de vrede een blij·
'I'('nde ned .. 7.ijn, en de ge"emte
uitwerking op beide vechtpartijen
hebbeIl.

De

w.

op 'i hart .. heb ...
dat' be ............
te1lOlden, iD eDiC oplicht -te beputea.

lI_r D.""........ 0....
Tl••• "

T06II be' rapptn'
ftD de komlDiaai.
Yl. ondersoek om'r.nt Groot Oon.tauUa
........ bli_rd
"-r-

.. erd, v.rtoh_

Timu .. a woaderI,k artIkel,

in d. rt.R'
-r"

.... rin me\
nelolDhaal
ftn woorden bewerd .. erd,
da, d. kOlDmiaaie de beer Duboie had

vr.-

i& Diet __ .. __

'.

waar~. "

p.'.

:t:ri~~

'.

!i:t--:;;

"*en
",,~
~lien,
een groot

benuc
geaeht 1I'Of'den,
Wat dan ook IO~
Yall de~n d~
en n!og doen. is bler te lande
Toor Lun kan~daata
in de letteren te
wel ken ell dit' examen af te leggen.
Dsárne gaan lij dan te GeM, dat bet
veerdeel heeft !ook een, 10 al nu.t Nederlandse,
dan tOCh VLa-;51
t.l zijn, Jrieb vtrder !lp de
.
.
lo<'leggen en daar in dit _
promOYeNn. Wel kan .men ook bier te lande
natuurlik
op _
bistories proefachrift
promoveren,
maar het doctoreat
ia dat
in de Nederlandse lett_.
OH,rigens is do opleiding VOOral YOOr
h.,n, dio zic.b de !lolland.,
taal tDt
V.
hoofdvak
hebben
gekozen
lol i tat
eDE STUDIE IN DE LETTEREN.
k erd
te noemen, en zoola men uit de
Df; STOOIE
IN DE THEOLOGIE.
eXnI'J"uvakken. ziet, laat ook de
~
IiChi('(flmudige iOpleiding voor het bn·
Alvorena met de ODderwerpen, welke didnnt&examell i nieta te 11'.l118li
over.
de titel yermeldt,
een aanVllllg te ma- Bij bet dootorlWollllmen
.ordt
achter
bn, vestig ik de aandacht op MIl ~
met heD. die fuitsluiteDd o-hiedeaia
heel nieu.. artikel,
dat in de men...
verder glWl atJldereD, co goed ala pen
H~rondenrije
wet nn 2!1 Hei 1906 rekening gehOliden.
it Ingevoegd, waardoor het, naai' Ik
Het kandidaatseumen
in de NederhOOF, mog81ik IIBI .ijn lUID de vel.
laJ'dse letteren omyat:
WENSEN IN ZUID AFRIKA
a d.. Nederlandse
taal '~eaChiedeaia,
tqlfliloet
te komen. liet luidt:
.praall;kuD.it, *ijl). Veel l.de
eeuw ..
"Van het .neggen
van de in het VD- btteratuur.
Ni~t zo zeer op de litterarige artikel
bedoelde
examens
(dat ries.e als 11'el liP de ualkUJldige
mjdl'
ZIJ" all e uamelUl" die hier aan re wordt gelet.
,
llniT'erai~ten
worden afgenomen)
k..
b het M.iddel·:Sederlands.
BierTan
~cheel of gedeeltelik worden vrijg4;t~'oi
Dloet
men ~r
nel gel_n
hebben.
,1, bezitter van een diploma of I(&tJ!~' .Als gemiddelde, neemt men &an
8(lrift,
afgegeven
door
buiteri'Janit""
100.000 regels., Yen moet eeu goed heunneraitaire
instellin158n van onder'/,.i.
grip van het ,elezene bebben, en aUe
of onderl108k, mits hij op het tijdstip
grJ>mm.otikale! verschijnselen
en afwijw~~rop het diploma of
geWi~;I1-ift
kingen kunDeá verkIaNn.
werd verkregen,
geeD ingesetene
van
c. Het Goti~. )len moet al het GohM. Rijk (Nederland)
wa8.
tu.' goed kunnen lezen en vertalen en
"\' all de voorwaardelI, dat de bezitter
dl'"rbiJ een ~Ot'd begrip der vergelij'..Hl het diploma
of getuigr;ehrift op het k ..nd .. taalkunde
bebben.
tIJd~tip, waarop bet 1l'ero
g..kr~en,
d. d.. r\ederlandse
G~hiedeni
•. Een
nu
geen ingewtene
van het Rijk WM, kan uit ....ebleide kllB
bierno
wordt ver(hor OUll in biewndere
gevallen vnjeist.
'
did'"
e. de Algemene Geschiedenis VAD de
It( IIIng wor en ver een ".......
"jd
.
Dit artikel nu is bet lang veTWachle.
lIIitideleemn'n ,t"n de nil'luwe ti
eD In
I'at ik er eerst in deze brief mplding
vnruLnd
daaMlIede
de staatklJDdige
,'ab maak, vindt, zijn oorzaak daarin,
uan!lIjluJmnde.
Hier ,.·ordt t!TeneeDB
d .. t ik ~rat. taus bij ~ besl;'reking v~
.1" k<nni8 van het geheel ~,
!toede studiën 111 de overlie VJer (ncult.tol' wel niet &0 i~ biewaderheclety
Tw.ee
ton op het gewicht ervan zal hebben te tijehllkken ter' keu.r.e van de examinan·
u'i;v.<'n. Hoe ...el natuurlik
het Koninkdus m06tt"n d~r bern &eer uitvoerig en
li!.. Besluit uni nog niet kan zija afge- IUImrkeurig min bestudeerd.
kLndigd, w8.Ilrl'ij dit
alles
bepaald
Het doctor"t"umen
amnt:
"ordt eu waarrchijnlik
nog ,..el enige
... De begil"len
van het 8ADekriet;
wallndeD op ..kh qll laten wachten,
b. de begiDSelen der ...ergeliikende
k~r, ik toch ,,'el mededelen dat van be- Inoo·G('rmaanse
taah.-otenscbap
ID bet
'
n_
_ft~A rn' het bl'.
,.,,,,'gde sijde aangaande
d_
saak een aJ!1,eroeen en d er ""rml\_
rl.I.port wordt opgesteld, dat _r
.r.eker r.or.cle-r;
grotendeels,
so niet geheel, zol worden
('. het Angelsaksies
of middel·Boog·
I
d
ht
dt
ter Nedqrlandtse
kt"lIl(' van deletterkunde
kandidaat; (geg~TO g en naar verl\'ac
,.'or
a lt.J\lls duit.,
d. cl"

Afrikaanders aan NederlaDdse Universitei'en.

tt_ eutneD
eeD toelatiogr;eu.men
.. il
Maar tot de theologieee eu.mena .. ordt meJ! hier te lande t-oegeJaten met het matrikulatie
oertirib:at,
.... rbij eeD bewij1; ... 11 yoldoend afg&legel examen in het Grieks eD La tija.
be exame» di. men heeft af te l~gen zijn een propaecl OIlti811 examea III
de th4!01~e, ODIvatteDde de Hebreeu .. se tul, en de IsraëljtieM
oudhedeza;
{Studie OllFveer 1 jaar).
Bet, bDdidaateeDlllell
in de theol~
P. is gesplitst in 2 g.det>It.l.
Bet
eente gedseJte om ..... :
. a. de geachiedeniá der godadielIIIteD
m het .Ipmeen'
b. de gedU.is
der leer aaJlglWlde God'
c. de'uj~
TaO het Oude TMtament (hi8toneae ge6ehriften);
d. eie IaraiUbese
letterkunde
iD __
hoofdtl't!kkell.
Uet tweede gedeelte omvat:
a. de wij1;begeert.
V&Il eie
PCIedienst ;
b. d. geschiedenia YaJl het am.t.adom'
o. ' de uitlegging
van het 'Nieu_Test.ment
(historiete
geschriftea)·
d. de oud-CbNtelike
letterkunde
ia
haar hoofdtrekken.
De 'ijdsruimt. tu5Sell het eente en
tweede gedeelte van dit. examen gut
étn jlUU' niet te boven, behoodena
de
bevoegdheid
der faculteit
om die ter·
mijn te verlengen, in geval nn mekte
of andere redenllD het afleggen VaD 't
elUlmen onmogeli!r: maken.
De t..._
gedeelten moeten Aen deael.fde UniVtIr·
siteit worden oJ~.
Bet dootoraarex.meJl
in de godgeIt'eI'dheid omvat:
a, de uitlegging vaD vooraf opgeg"
"n boofdstukken
uit het Oude en het
·..uwe Testament;
b. de gea:-hi.deni6 van de Isruliti_
godI!dienst ;
c. de gel!Cwedenis van de leerstellingen der Christelike
godsdienst;
d. de zedellllnde.
\' oor de promot ie wordt vet'éist het
IlChrijven van een proeflli('hrift met min·
new; b'nalf stellingen.
De gehele .tudie is een viN· iL vijfjarige.
Omtl't'lIt ht-t toelaten in de H. Dienst
in de Neder!. HervOf'mde Kerk, de pr0ponenten
in de
Evangeliea-Luthene
kerk, in de Bersteld Enngeliell Lutherse kerk, die bij de A:lgem.ene Doopsgezinde Soeiet~
ea de Remonatraat.se
BroederscbDP wil ik bier niet in bieronderheden
tredea.
Wenat
iemalld
hieroYer
nadere
inlichtingen,
OYer
de aaDvuUiuga
CXlWlina,
dit< dienen te .·orden afgelegd, de ver ... hillen·
de Seminaria,
meest in een of t"niveraiteitsteden
gevestigd,
ens.
eDJl., dan raad ik hem aan mch
te
~nden
toi de Stndent_-Afdeling
Lelden der Nederland8e
Zuid-AfrikaaDM
Vereniging, welke dienaanglUlDde gaar·
ne alle mogelike
illlichtingen
\'er'
",haft.
Ook de &tlldie in de theolo~e aaD de
Vrije 'CniTersitet
te Amsterdam
(de
.tcltting
vlln Dr. A. Kuyper) en die
aaa de 'Theologiose kweektlchool te Kam·
pen, kon ik hier t.ot mijn spijt wegen.
"iaabgebrek
aiet behandelen.
Ook om·
treut de.r.e instellingen'
geldt dUI aet
in de vorige alineD geregde.
'
Ik heb bier een O1rerzicht ~ea
'VIln dl' studie in twee faeulteiteD (tet.
teren en god~Tdheid)
die coder
t.-ijfel de Afnkaatllle atudent
in die
vakken belang sal inboe_.
WaDt
d.. ene studie betreft de taal die &ij
dieJM'r zoeken te leren kennen, de lweede ook .-ordt geheel gegeven.in
eeo
t"al die mj dagelib
nUen
leren en
spreken. Ik 'InKlt dat N hea1I'aren "ord('n geopperd,
dat gij Zegge'Il
nit,
maakt het ODll een;t .. at makkeliker.
dan sullen 1l'ij in groter getale kOm.eD
en met recht .-.egt gij dat.
lA&t_
....ht.tor hopen. dat die beawaren spoedi&
geheel en al sullen sijn weggenomen.
A. WELCKER.
L<'iden. 10 AupU8,
1905,

_D.

gereobtnardigd.
Boe dat een man mei aall een groot deel dpr wensen zol te- ~:hi(.uenis, aesth ..tiE'se kritiek).
".aolld
v,nand
dii in he' rappon
un
gCJl'oet
,.
Tans komen.
wil ik hier het een en ander
\' (Joral met h et SU ns k'net wor dt voor
I•• ea ia een onoploebaar
raadll.i.
mededelen
b..treffende
hiJot"rid wel enigliZins. dl'. band~icht.
't
D' . .>. k •
Dit doct~raalexamen
16 In 2
lten
I Deal
d
ga .. van
'n .... ,
om. OD"
D"~
r ST"DI'"
'-' -'" IN DE LETTEREN
ge~"litst, <lie inet een tllS8l'nrUimte VRll.
'feI,enool
op deM ... k, lerag n.. r a n
aRn de Ned ..rlandse
Universiteiten,
niilldel1s z.t IIUf en bODgl5teM U dagen,
leHiog vaD oale aa' m,rkilll, d.t de hIM" ",elke Tooral voor de Afrikaander
van d,or de faCIliteit te bepalen, .-ord.lI af·
Oaboia het verll'.nwen
no
de .. un
lle~ hooglóto belang moot worden ~
I!cl<-Jl:d.Het duurt in het geheel 2 uur.
lI,)ftwera vaD OOI land ba.:f. v,rb nrd •• n ad,t,.
;..;'\ ~lInstigo "noop van het eerste ge·
4a' de vnige • pl. 1111Jl.
dat bij ajj"
De faculteit
der letteren
ea wijsbe· deelte wordeD aan de kandidaat
één
g('{.rte omTat echter ZÓY06I, dat enige
of n.eer onderwerpen
opgep;e~en, ~r
bed.nking
als gonyerDtlD"lItll wp"boa..
n:.dere uiteenzetting
van de nmlcling
hem schrifteijk
te behandelen
en biJ
kuadige zal iu. nd.n.
D .. (hpe T,ma I> mij bi('r niet ondienstig
tooscbijnt.
h '0 t"eode gedeelte voor de f3.('ulteit w
bel D.tnllJ'lik .""auial
met 0118 "" ... ~"
De doctoraten
"'elke m dl'lZ6 facul·
verd ..digeu.
'
zijn artikel bec:f. aanlt,idlag g~ge.eD tot toit kunnen worden verleend, ,.ij,,:
Slllagt Ulell w .. 1 ,.oor hel eerste g~
de yo1II"ade bri~f, die .. e ub d. g.noem
~,in
de klnllSieke letteren;
d....·lt.., II i .. t' ,'oor hel tU'ped ... dan bo>h, in £lp. somieti""" letteren;
h,,.,rt mell Ill'l l·ent .. Ulet W herhalen,
de luaat no gi.Ceren oyerlielDen :c. in de Nt"derlandse lett.:'ren:
mi't. men het t'n"l-de w{'('j' aan deulfde
A.n d. Edittar ..an de "O.pE' Tim',A:'
d, in de tanl- eli letterkuude
\'Hn dl' rni,'ersiteit
aflegt,
'Ranr hel eerate
Mljuh!'"r,-.\I,
e.·n praktiese bOer en Ocst·lndiese
archipel;
wPrt! afgelegd.
.
",ronnd 1\"It'ns plicbt hem m nanraking
e. iu de wijsbegeerte.
WUI
ik tans in bet kort belde t!1&brt'ngt met al de bu"ren ill de KaapS£'
De voorbereidende
Rtudit' wen'oor,
IlU'US heb uÏ\e('agezet,
wil ik hier nog
nfdellDg, ben ik groteliks
verwonderd
zal ik, wat a. I'n b. betreft,
slecht"
even .,preken OVer de ",('nsen in Zuidover uw hoofdartikel
\'erschenon
lil vluchtig
bespreken!
d. en e, blijven
Afrika, van hen dit' RA. of M.A. geuw UI(gavo \-nn heden morgeII, aauge·
hier gebeel en III bUlten beHchouwmg, c. hllald hebben en di .. verlangpn dat er
'<len t'r DIet de miw;1 e twijfel bestaat.
daarentegen
zal ik uitvoerig besp.reken.
8('11 regt"linp: zal g('maakt
worden waardat het vertrouwen van de wijnboeren,
Over deze rijf verdeeld, wordt. aan bij r('!r:pning :zal worden gehouden met
In de m ..thode van WIJulUlikell te Groot
all" l.'niveraiteiten.
iD de faculteit
der hetgl'<'n roodt; in Zuid Afrika ...·erd ~
Con,talltia,
ge!;dlOkt IS geworden,
w· lettcren in e<>n groot aantal vakkeD leerd, bij het afl ..ggen van eX~l_lIen!
halve dat het eigellaardig
en kostbanr
HogClonde",'ijs
gegeven,
voor
sov~r 10 de letteren hi0r te lande. Nu 1.1Jn er
"'hIJlII Ulll anu hoerenllrbeiderR
Jl:esui· allaII" niet slechts lIan ~ne de gell)gell'
in Zuid ,urika ""IIIDlig~n, die .'eusen
k..rde \\ iJu te geven. "On" Land" is w· beid daartoe i8 openge8teld. Zo i~ hv. in dat 8l'n :M,A. worde vftJgesteld VIIn 't
kerhk de tolk \'An alle wijnboeren
(dia d .. archaeologie,
evenals in dE. taal· en kandidaatsexamen
en dat di~ diploma
Plgenhk Illleen de enige recht ..rs zijn),
I,,uerkunde
der semitiese volken en in met het kangidaaLodiploma
dus warde
als het vprkl:.al't dat de heer Duboiw d.. taal·, letter •. land- en ,.olkenlCllnde
gelijkgesteld,
en on~ren
dat een B.A.
zelf w .. 1 zal gen,..len dat bij niet lan· van de Oost·Indiese
archipel alleen te ook alullo vau sommIgE' va-kkeu vlln
!1:"r Dlet "uk.es eE'n offieiél .. betr ..kkinp: I ...idl'ln ,*"n biezond ..r" leerstool ge\'4lfl' kandidllAtSl':tJJnlen \"ri~eld
sal
I!I nrbftnd
met d.. \Tijnbuu..- in dew ligtl. Wil m"n in de Fron!;!', dl" t':llgel· Of h"t IlI'rste mogelik 1.<, Wl'et ik
Koloni. kan bekleden. H ..t kommissiE',
lie el
ill de Hoogduitse taal· en letter·
mi..schien ....el'· voor enkele vakken en
_
rapport
en h"t getnill:l'ms i. in bijna
kunde gaaJl studeNtn, dan ~',ordt hi ..rin IIIl'rvoor wil ·ilf rl'r'R'ijun
naar betgl'<ll1l
~__"_-Rd
"I d" n"Hlw.bladen
lI;"puhli"Of'rd,
en I., Groningen
HogtmmderwlJH gt"ge"en,
ann h"t ~~in. vlin deU'! brief gt'iiegd
De .....
wara..oeVeat-- ft
i.. dpruen lwtrellTt
dat ""id .. partijen
do'h ik wil t·r hier de nadruk op l~·
is. t:..u dm!!; dient dnn <'('bter l"OOror- ~~
DUr ed·
w'h tot p<'r.nonlikh"d"n
h,.bben laten
gl"11 dat door dl' ~oogleer:'f'('n, in de, ... gl'!l;ll'ld. dat ;n,1. zij bep~aldel.ik bij dit
80BULDU
(D ... i.... d.)la
'e
"prleid ..n, dO<'h wiJnbonu ..l's ""leu, dnt .,..kker gee nun
I ver ft It" I r Il exa· JL\. Hollana.
en Geo;e}UP4t"D18als opJrlalID
hpt ond ..rr.""k wprd '·o(lrg ..~t{'ld door mens worden IIfgenomen.
De esamens
lionel .. vakklffi zieb gt'kozen hebbE'n. en boedeI .. BoptfJeId ..... tiDc
".
do
Ininbonwraad"[1
met door Dr. in de modern" talen wordelI dan ook bij het M.A., ~an de M~E'rn La~na8'l"
op Vcit.llf •• 16
Id'
L_ _
nl'
~
t
tot
het
Hogeronderwi;"
~er"kend,
ook
het
HollandA,
tennjl
daarhij
al.
pebIWDI
~_kocrhl
HallO, ofschoon de dnnk d ...r .,.,..ren
...
~__\.
voor el.
·, r"'en' wa,arom hiervoor
an UJCll
t-~-'ont I'A.-elo ~a'l Duit.ft d.e yoorke.ur
~~_&
~~
_. ....
l~_
h~D1 voor al ZIjn mo",t .. !<wk"lIlt. De D
~
-,~ .... r- ,,,. ~
n
-kil eslie is geea p..rsooulike
tns.an de biesondere universitaire
1000rstoeien ge- F.oII vE'rdlenen.
\ "rder Wil Ik als nunf'_~
I",pr Dnboi. en Dr. Hahn, mals mt "OEtJgd zijn, lUoet mHl' gezocht worden
zo niet Oll~OOp
weromtr('nt
in g~
"8T.&Jti.t~
hid
u\\' hoofdartik ..1 ZOII blijken,
noch of in da moeilike vergelijkende,
taalstunerlei be!iChou'll'lng treden, .:leen meen
. ~
....VU
wiJ ""n Znid-Afrikaan,,,
of ....n inge- d,en en in de oude ~Ien (Goheil, Otlf:l. ik u iu kennis te moeten stel1e~ m~t ~~~
U"
opeaea
voerde cIe.kundig"
moeten hebben, of· Saxics, Oud-HoogdUits. enz., enz.), die, de meningen hieromtrent
v&n de ID d~
-a.,
""hoon mij vE'rteld is dat hij van bet- voM het ~ oog 5 t eeDmen,
bet zo,ge- vakken stIldilrende
Afrikaandcr8.
ZIJ na)
........
1f'fMIII door
-.J. Ga.YRHde
land (Australi~)
komt al. u, nll~md" diploma
B, worden.
""r~lst.
sijn van oordeel ~t bet vetren:eg de ....
.PJt,B. JB69 S'
lid.
'1",,,lk in zijn Tl)()rd..el 7.on zIjn, doch (PI iuat
docent.ton voor l?U!ts . vl,mlt \'I)()rkl>ur zou \'erdlenen,
so Afrikaan·
't&a&.OPiIi& ' ~
lIaCl •
ppn van belang voor dl' toekomst vsn m~n echW ook aan de l:ruverSltelt('n
der8 slechts bierh_n
kwamt"U om ID de
..._
Ilo;~i
d' I I
te AmsterdaDl en te L<'iden, voor Frans
l.tteren
te "tIlderen,
zo mj teDlninste
dOID" .-dl' IIIJuindust.rie
"an
lt all<.
to LeidelI).
i hun Interm~ate,
to niet bUll B ..~.
~.
JIaI....". afcle&. .. op Do,,Ik ben, enz.,
Voor elk der vijf doctorlltl'lI 'II'ordt hebben argelegd. Met het. laatste CIJn
...1 ~oor
(,cg,)
CEnT,
\\'ILL:\fOT.
1'611 kandidpta"n een doctor~lell1l'
zij meer daD voldoende rn &ta~t het
.~
{z.,11. Wijl1b"rg, :,!!J .\11:':. I!IOÓ.
men vereist, waarna
de promotie kan Hogeronder\l'ijs
in de lett~
wer ~
~.~~~
P
~ •
plaat> hebben.
om tot d.·1Ie examens "algen. In hueverN dit diplmna vriJ"
y...
""__ -~ L.. .
V"7.,' "ripr 'prl'l'kt \'1"". ZIt·hzelf. We te worden toegel.at.en ~ordt op
,ht stelling in r.ekl'lre yakk".n zou kunnen
"'.,
lIIo"tt'n "chlor ook ('f "I' wIjzen, dat
og(:nblik voor ZUI~ Afr:ikaande~8
het verlellt'n, dat st.n.at en I A ook ter be- 'I >YB'O&aWUZEaB8(~)
'Ra [11,,1. t" ,1(Jcn h"bll('lI !lipt do por· lI1atrilrulatie
getmgficbnft
~reist
met oordeling vaD lI,Ieerbevoegoon.
Weldra
...,. ..... voor _
pift"
Uv.NR.00llhkhedcll
I'an ur. J-I"hn ell d,. heer
de gewone eisen omtrent Gneks en La- zal biervan "'1'1 ~ets Dloor geboord wor· JaeIIlI k.DOOI" Jr.OO&driIS, Da"'" W.",k
tij.1den,
Wat ovt;rliens 'Il' e 1 volgeDl'i de ,...
Dultoi..
Op lwt bndhO)l\\l'rs
"l1gre~
I~
mtming Vlln die AfnnaDde"
aan~
.v _...I
_l.
.,
lo Ollrltshoorn.
wNtI
op \'oorstel nn
DE KL.\SSIEU
L!:TTER~
; ling VE'rdierit, is ora. na het ~.A. hil'll'"OHB.&IlI
..... _'" d,. h" ..r W. A. I..al.·!(ftll. "nn Constanomvat het kandidaatsexamen:
heen te komen, ea hier kandidaats,
10 l"IML
tin, 1)("lot"lI dl' r"~Nlll~ te nag ..n een
a. de grammatikale
behandeling van ml'n wil ook doctoraa,:-ame~ieoJin
It~
TUJL&8&
VUG
uirumll'fZlM'k ",aar ,h. ,""1 h.ode .-an "ijn·
LntiJnl!e schrijvers;
leAAon en, nl 0 t, eer&t. ( J st
af
1lO1U~
IJO"d"GUpI'\e eli -4o.!
mn.k..n te (',lll,l~l1tla
gp,'olgd in te ~tel·
b de grammatikale
bebandeling
van letteren)
m ZllId Afnka bet ~"~:"I
.........
; ....
P;.J.88',
Pieáa.r,
· d dG'
be schri' en'
tp r~l'lI.
Want. gesteld dat dit ""Y"o-. DftIf 1.__
IIw-t01l.
lt>n. {M ""I ...,ot,k \11'1'<1 b.' k r"" I,tig
oor
n£ de
der Grieken
~.n na gefijk.berochhgd
werd met h~ kaDo
LlIUflDATl&
vu laat -&ot.l
uo ,,(,~teb\e
('rn"lIlIW
(Ilillbouwraad,
c. der RoDl..inen
~
dan""'"
-met die der onb't· 'k
diru.ats h'.er . tIde
,~an,
-it' IOUkb'"meft
,...,..
"II <l.... n'g' nng "af "f g"hour
:uln. Dat
kei ing van hun staatsilUltelli~en,
let- ..Is "..'('II kat ~ ~U Yreem~
~~
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tae ...an IS Augustus 1&14, waarbij de
pn). in llanmerkiDa nemende, gruis als Kaap!tolonie
aan Engeland werd algt!'I d .. schadu ..... teIt.
staan, "door haar IIOndNlinge InkleeDo .. h wat I(clIeurt;
PM is men daarding, maar daardoor
ook alleen, gt!II''''"
be~oDnen, ol de aldehngsraad';
die
reed.
aaDleidina gaf om aan _
"e ....
, .•n 011 "her • .,._A_ .._CL het be&tril.f"'1l
-e.'
,;
.
"
,,~QUA
,...,
koop dier Kolorue& t. denken , teflnjJ
,~ r kno:t"u "oor de m stand bouding va;n de heer S. L. mee:at, dat "zelfs dit
lo, Aoofdw.>p; ... n tU de Pisana.. Rivier
be2lWaarlijk kan worden be ....eerd", een
ZIIHi"r Paarl) lot aan de ifn~enoot
mening, die hij staftU .. il door aanHnl~, )l:"IIJkphk m..t CJ.. munic~t
halingen
uit het Londe_
traltt.aat.
,,,·..ft ~..dr~pn,
tracht nn fleD ".. nrikelz6 een"oudig als de bMr Lohman
,Ink In d .. ""g tI' w8fJM'n SektIe 202 haar voorstelt
is de zaak m.i. echter
IkT, 10 "on I~AA ~,
dat beid o lichn- niet. Juist wijl het bij de uitlegging
m-n
..:e- hJk.. hk <le kO!lten _1160
~...an de KonventM, geldt een ",.ereeht,n ,\0< h dat Elj 0Vl!t' h~ te gebrnibu
se oorstelling,
die ecbter grond schijnt
- ,knáal
moet ..n 0.....
1'8Ml
kOOIen, en te
inden in bare bewoordingen
zel"e,
"
ti ,,·t
,lall kao men zieb 0,> de gou- moeten wij de zaak op volkomen llUi, rll('TIi beroepen,
Wlen~ UItspraak fi- ver terrein honden en aan die be .. oorI ,,,J 1.aJ ...ijn.
dingen alle "eer" p...
en, die blUJl' t0&Ilet ~,,~t., he_aar, dat de afdelingskomt. En die ~eeft m.i. de heer Lobr1 vi OP" IPrp, wa.. df,ze, dat
hij slechu
man niet, nu hij sle<'hb enkel" grepen
, ~68 al. JAA1'lib.. bl~
VIUl de stadlnit de o...ereenkomst
doet.
~,,,l onhlnl(, doch bij nader ODtderr.oelt
Ik ga nahmrlik
...olkomen m..t hem
'''' k dat bedr8.jC £1226 t .. ZIJn
mede,
<lilt de omstandigbeden
waarJ):,t pr h.>pa.ald nergens
dllllr~
onder h ..t traktaat
werd gesloten, zoI._ In dp nabijheid t .. vind ..n I", di4'm
nis zich di ... ann nllj hij mijn studiën
,.
I, tt dat
...-n d<'1' ...£,"'111111:" Mlad.u..voordeden en ook het door hem tans
, n d~ ,t ,a.rnAd &Anbe"PeIt, om 11:1""111 meegedeelde
allen t ....ijfel buiten sluiII (, r
Pr, k"n,t.>tn t e hal ..n, ,li" ,Ian ten, of Nederhmd al dan niet de Kaap
I
kar an Il J.> IUlaJ<t",spoor-siding ,':\JI hlM'ft verkocht.
Het hooft dit niet g.....
. dl' "r",,"
~t
bezor~l
wor<lfm, daan, maar dit neemt nlpt w..g, dat
11 p"r _pOOI naar
Paa r] of Hn!l"noot
dl' orm. de inkleding
der Konv ..nti",
"I , ti , Ilt ,l,ar al",,,,,. p<',. kar naar
zei
gerede aanleiding
heeft gt'!I:""!'n
10 ontla<llnj!
t .. ,,"ord!'n ,·pr·
tot de ...erkoopleg8Dde,
ja dIt zelf. nn
, • - I H,~ ft h..t Iltl £I ... kO'lt,," tPI(Pllnog dOt't, aan menIlen, die aan letters
'nil IO't h"r"k"ll<l'
(ir.llll"t "t,....
I.hi,."n hang"ll ell. do gl'".t "'egC'iJferen,
:,.! ~l:..h1.\f (\";lO ~
~rO('ov.~ \001 4"i pt-t elle
.'('~ qn:' on VOlt"
(hetg~en
nlE'n
I '" \."' ht
?I..t) aanhlcldt'n I'n "re qll' on "" "Olt
","
m~n lilt ;2;0<'<j,.hlOll vO'rnt'..mt.
pa'" (h ..tg ....n men DIet 7.let) n"gprcn
I ,I.'
I" ..,. I.~I. n In .lp nfd ..hnj:(-,raad.
m..t of wnd ..r op""t dnn.
1,'II)l d.~ df'tnl
van .If'
municipal£'
Wat toch lezen nlJ In de Knnveu.
.1 "',";!-I>.·tal.'f"
In <Ilo'
PO"'II'
ti"? ,,, hpl <'erste dl'l additIonele
arh" I, d • "Jil
1>.,,,1,, VTO"oord ... ·!. Mt
kel ..n wortl ..n ar!ttero ..nvolll:"ru; opgeI
l\~
qll'..ft'lIlff
,.~l} gr,llllPt
7.J11 nor
noemd
z.,kf>re fin3n("f~l~
verphchtlngen,
"hrll,kt
• n IIl,llpn ZIJ ,1.., ml'Uln~ ",..Ikp d.. KOllln~ van Eng ..lond "!<hall
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V~
nrldariaa ftIl N.
(Voor de~.
hóofdrechilft Sir John
sui\'elvmopel'.
te Jlá.itla.ad
Bnebanan eD I'tichttr Hopley).
koeitm iD »-mhef door verW4ljm1.1Ir·1
flI!Alhut en &eer aIeOht behaadeld.
AY 00. 9QIltTII OOUVERNE.
JChutteD werd betaald 81. 9d., eli
KENT.
de koe4ell werdeD Diet door veearta
ID dé eerlit& afdeliq ftIl het hoog_
hehan~ld.
EeD ader ptuipe dat
Jmléhtshof weJ'!l :IiaaDCláa de .~_
nnr. had horen
e_ koe&ell tie behandeld, 'fOOrpb.raélat dOOF de
Il~M het dut ....__
, omdat ~utek
.. ~.ElUtdUe Tramw., .....
gezegd had dat het .gnect ..... dat
GIll het
Koloniale
ODIll' onderzoelI'tierden
koeien pechllt waren. Vetbeletten IIija.halll_
in geslaa&rd te weerdor. ftl'klaarde
.,..1 laat phad te
.li.iDf te eIaaD.'
en "OOer .. elke hebben ftIl de koeien ftll eieer, er be-c1schap~U1t g-'Ukt,
._
IIOm Villi li mil- stoDd geen ,,~
w-. ~ en het ~_
de reelat4ID
Engeland aan jagen der koeien van euet' .as ut
applikaa)ten
.,
nae, _
MIl.
~ed
OlD lijll eigen ~
terq t.
het hof werd ~.
Iëri~n.
Getuige noemde Je IChutm__
sir
hta sei, dat hij _
tor als de enige getuige die DUI' .. aaraan adv. 8earle hid 'fOOl'hei<! !ton getuigen. Deze zeide dat hij
~t a~~~
~
nhlt gesien had dat de heeeten met
....
een zweep geslagen werden toen aij het van de apoorweg, bekend ala de zeeschut naderden en ook niet met geweld
punt spoonr,g, aan het ~~,
"aren behandeld.
en dat de litompenaatie, aan de aPPI:i1).; wad, hoofdrechter
gaf een
op- kanten
te tonten.~.
door .Fbisomming van de zaak en p;.f oama
trage zal. ~eeteld
worden iD term.ell
VOUnIlI ,.oor tegeDeiler
,.oor lSe. 911. van de Landerijen
en Arbitrage
cIallID<lt de kosten lil het magiltraatahof.
.Illen Akte van 1_.
ZOtJanige vbl• ..al zelr_er
H..t hof ,.e~de
daarop.
tra~6 zon gehonden worden hiDpllde
van Prins
een aktie i~d
voor _
deJd&rati.
Reeds vnn
TWF.EDE AFDELING.
dat eisen d. !ropera
ftn paegmell oud en
de spoorweg en dat zij gerechtigd
waoude ~ollgeJfJIIg 2<1 .. n
(Voor recbter Maaadorp.
ren op kompenaatie
volgens de baaia
lieden 7.aal,
proC'e"'!le zou
"an de waaMe van die apoonreg
al.
opgaan
urn drte
n"m" naar de WEST PO ELOOATE
coDtra LONDON
.en lopende zaak.
l"IlWe kerkzaal.
ASSURANCE
Co.
Vonnis .. ijzende Ei.&> siju lordacbap
Bij de ollde Mal
Dit was oon aktie ~Id
door de dat de Akte '" van 1905 het gODver,.-oord gesproken
g..macthigde in de gea8lllpeerde
~
nement machtigt
tot overneming
~
Stufb ..rg, ... kretal'i.
van W.st en E1coate ter
verbahng
de "Metropolitan
en 8ubarban
Railh""r "tofberg
zpide,
't zwaar
18,
va;) bet
bedroll: ,.an een
IlSImran· way" tegen een
r ~ bepalen k~
om van oode
d te ne- hepohs. SU' Henry Jutll, met hem ad- ten indien goon I!I()bikking
door arb ...
men
Aet i.
ono ...andllag
...okaat Benjamin
trad op \0001' eÏ8era trsge kon verkregen
worden.
"waar, wnnnf'er wij
,:sen OM de
en adv. W. M. Searle, met hem adY.
Ond ..r de !Arbitrage Wet "am 1882
, nnnr onze
II \ ~I' ~ )1.)r...L.'l.\n oan
v .."rtrOn'\Tf'll ""IJ, tak£'
upon
H Im~'f
and
f'ngnge to anderfl zijde van dR
S"-Ift voqr de .... rwerende mij.
beelt bet gou ...el'll8ment &Ander de eigeoude
Knnl.
om
l'all cIIl~el,.e afRC'h"ld te
...
ti !ll~r·"(
htlCdt'l\
;;tl'.'ltl
.. t4~n
on
dpfrav" 1'n nit "m orde .. the ~tt.er
to
Het bedrag waa £1.5'/9, zijode
de naars I'n <le bezitten
!tennis te geven
n..m..n WIJ hebben alJi'>n als le,l ..n d..r
I...LJ .. ' r
'"d z dl4'D l,tro
om l111llf'r"'ck>upro-V1(I~ for thE" df'fen('e
.,od ln("orp<)waar,le van koopwaren
vernield door de lijh genomen.
Hiertegen
kwamen
C
.1
"
en
C.
A
V.
Ver"niging
..n,
1,1·'n f.
i' rkt.·wn.
\;l llf,Zrz lP Il
nH~t
ration
of tht. ~Jg}(~
PTO\'I~S
to Hhl ..
brand.
de eIgenaars
op.
Het gou .... rnement
m~er
dnn
..{'n
genCM'!l:II}:een
leerZAme
...1H;.t, ('IJft r ... k:111 bt Wf"7Rn won1.~11
dlit la.ntl" f"IlZ En op die opsoIDlmng
vol~t
Eiser C. F. W. BeGbr, de gemacherkende de I'f!Chten en IUIllSpraken Tlln
nvond
ter.amE'n III dllt oude g..boll\v tigde ID de boedel van de firma West
~.n ·t or (\J. l:lTl~t· dlillr IHlm !lO pct
"In rnno.;ld.t"1.~atlon aud In sati~fn,ctton
de mllers niet.
doorgeIll3,,]rt . .Ja. wot ml'l'r IS, In....r
_ •• Iko!"·r "'Ikmnt dAn Will'
of th" nbtl"~ ,'llll:allit'lIlpnt
thp Prlll('e
en Elcoate, ...erklaarde
dat de.
fil1llll
Nu de partijen
gelultk.i~""ja
tot
dan
oon he ..ft dllor "Ijn Zahglllilkpl'
t)1 ':\ I !ll Il ll(·f ...t t~, Il
..nd,·rt'
'.\t~
op~,"{\r(\lgn
of
1hf" ~f'therl<ll1(l~
agrees
op 30 December zicb tegel\ bramd liet een schikking
gekomen
ZIJn overeen~ 111
• I
lt t °prwrt~ ...t om on' pr
tn
('{'-di"
In
fnH ~overf"ignt)
to His g..vonelen.
...erzekeren
bij verwerende
mij. e.n dat
komstig ,le tennen
van een COl18entDe hel'r ~tofberg bellankte ook onU!
I ••.. H lIl(ln ...
tPrTefi£adt>-rln;:!: \./ln lnnHntt~nnlf
~fllJfl>s.ty the Ca(* of (Jood
£10 88. betaald w!lrd, waarvoor 10 g... briel, zou het hof deze cONentbrief tot
,.
1.·h,tIJl.:hd\I"T'
op I.· r""v,'l\
Hop<' .,"<1 thp ... ttl ..ment. of Dpme- p;..nchte MagIstraat .....oor ziJn. v:ien<l .... val van brand £I.500 zou uitbetaald
orel..
1' van het hof maken.
hkheld. dRt hij altijd zo O'eWJlhg was .. orden.
op 13 JanuarI
hud brand
.11 J. ~. lld!~1' :1~Jtat lt' op tOll"
tf'
rar-,;
}:.Ilq~ql1pho und Rerblce"
bet g ..hrlllk plaats en werden bolle goederen
,.e1'• \
• Il \ \11 \.
mpt~""'n pn 'roor J;!0l"<1,
~{f'n
ZIPt
\ oor
Ilf",
oppervlakkige
Ie- om aan d.. verenigingen
DI~SD.\G,
29 AUGPSTt:S
1
van
de
&aal
te
geven.
m ..ld op een kleine nitzondermg
Da.
I \_" n '.
'ord. II ,Ill
h ,t lfc "llne ...... 7..pr hf'~t3Rt
alle JrZ;P\nnr. te gaRn redeDaarna
nam dl' pr~8IIie
een aanDe' verwerende
mIj. weIgerde te b&npr"n.
,lat
'\"..<1erlan,1
d"
Ka"p
enz
afEERSTE
AFDELING.
vang.
welke gerangschikt
werel d'r'r
111 !lt
n!l~ t'h
d ..l1 d. "lfd,I1\lg_"l
talen
waarop eisers £1.579 ...orderden,
-tond nan Engplnnd,
ntlHlat ,lat TIJk "nz .. j1;eaC'hte leerallr, al~ volgt:
I
I 1
In
ZJ. n'- \ IJ7..J~ l.JIl
(\;\1
II]
met ;nterest
a tempore morae plus <le
I(,,]d 'OOT hp!I\ ))(·tanlde,
m n ,.- dat
(Voor
rpcbter
Maasdorp)
~:Pr.t d.. oudste oooërlinl!
der R.... kosten.
r k, IlII':'
~' nondt'll
hf'hhf'n m' t
'ed~rl.,,\(l
d .. Knap. pn7.. VOOTclat 1I:"ld mpent ... nam ..lik de heer Gahn"l
Ma\ rT
Il.
~M\h" ....tln..:
hf't ilt r
\-111 cl..e
\"
..",'erende
mij.
erkende
in
baar
pleI,·ptkO<'ht Il..
z!' r~,l ..nPTlng " onJTlI.t,
DE KROON contra MARTIN EN
lan
mrt de Bijbel; daarna
de heo
I.
l\..Hl
I" ~)11 z, hp-pI JD'_
\.. <lilt
dOOI d.· verze!tenng,
doch .....rklaard ..
maar d.. mkl..dlllg der kom ('nt Il' g....ft hOI;wmepst ..r. en de bouw-kommi.sl",
ANDEREN.
Yl'
!,
III 111' lp..dl~
ondflr ...
t.lild
dat
de
bewenng
van
WPSt,
als
110'1
dc
\!nrpd" aanIPldlDII:. een dt'rgpltkp r ..d ..- <le Magistraat
DIt was een appel van een vonni~
I'n aSlli8~..nt.mngi.traat
, nl;lko nog door geen ..nk"le 88Surant",
I '111,.... 11 (',\n 7.11llpll
ZIJ lU.lar
hf"f")
nt:\rtng pr op na tf' houden
waarbIj
do k,'rkernad
en olld.k ..rkernnd.l ..<1('n ml]. afgewezen zijn, onwaar waa. Om van de r.w. van Mafekmg,
l' ",. 1 d4 IH IJ" IlvhLf>1l tt' kqkNl
~:n ,.-aarom Illag d" mklNhng
cl"r en daarnn de gan ... gem ..~nt ...
Hendrik
WiJnand eu Gert Martin, Al:1 I"t
np ~p hakn
die
reden
was
de
pobs
van
nul
en
gekonv ..nltp hlN l1let zIJn hpt lIItjl;angsbert Ly~n~ ..n Gert Yerlnau
gelost
Dan r
Ik met in de prO<'es.~i" "as, ner waarde. OngetwIjfeld
zou de mIJ.,
plint dpr red ..nermg 0
lo Omdnt de maar op e~'Il afstand
HF:L I"Tl,\(;HF.
f\ I IT.
WIlren zi ..h
van
de
Molopo
na.als t()('~rhOllwer
mdlcn
de
waarbeid
'1\
as
m
....gedeeld,
"1J7.P
wan rop hpt Loncl ..n, traktaat
turellenre ....r,.e
en
lokatie
te verstond. kan ik li verzek ..ren, dat lH't
nIet
de
risiko
op
zicb
genomen,bebben
I' tot ,tand j1;"kom..n. ,.oldoend" aan- ,nderdaad
wil·deren.
Redenen
...oor
bet
ap'*'n fraai.. optocht was.
en verzocht daarom de zaak ...an de band
toont,
dRt
Enp;..land d" !'<ouvert'llle
zijn
dat
de naturellenreserven
de mpuwe :.aal w .. rd .."ni g....
tI' "IJzen met de kosten. '
\
""t
d
..
r ,\""dl'rlal1,den
n,,,t
vriJ
h
..t,
III
Bechunnaland
geen
krconlamden
1Onll:"n P. 146: tO<'n werden de dellBond.
Afnkaander
Als
getuIge
werd gehoord. R. F. :IIIJnin termen van de Naturel~~n Lokamaal lI...m zIJn" II rrpl..gd .. lil d" ..p ma- ren gropend, waarop d.. proc .....~le hun
I
W ..st, cIeelgeuoot ID d" ge88Slgneerde
t prl{'.
20 nm,lnt Eng ..lnnrl n n ver- 0' h r ..<l"n
tie Akte 31, vaD 1884, dat rJJ onwetnoa r bIDnen wendden,
om
boed ..l, die lI.elde dat de boodel \VlIJ!
Hf \1 FoRT WF;;;l
kOOi'. da, 'w .." wk ..n. diP oor.pronketiglik gelast zijn geworden de reserve
d.,.. t ~ierlik Gods gebonw, in God~ nallm
g"Wlalgneerd
na
de
brand.
HIJ
nrlik nwh m .. t ..lkaar te mak"ll hndden
te
verlawn
nnder sektie 20 van ....kte
in tI' wijden.
l<laarde ...erder aan eeD agent van ver,d., """oeI dl' fmanoele
r"lI(f'hngl'n pn
'l7 van 1884, eD dat de "eroordehng
III
T..r"'ljl d" menden
~ich n"ar hmn"n
te bebben
<I .. af.tand
d..r KolonIPs) nlPI ,," ....n lil wenddpn. nnt plaat. t.. nemen, ....as er weNd ..r mIj. medegedeeld
.trijd _s met de wet.
dat
bet
hem
met
,,'86
gelukt
om
.."n
"';n
traktaat
'Hld .. r Tlak ""rd ..n gf'- .'pn koor , ..rood op h..t platform,
Het hof hIeld het er ...oor dat de bednt
te vlDden die hen" li- schuldigden DIet behoorden tot die w...l>'rachl. mnar ,.,ok lIl"t ..Ikandf'r In ""1- hnn tOt'zong onder de bek ... ame leidinlZ' .....rzekenng8nllj.
d..
opnemon
en
dat
hi)
brIeven
daarhand omdllt nf' Enl(pl ... rpgprm~ ann ,'an U11lt'l'OU'"R R.owan, begeleid door
!te bedoeld
"aren
ID sektJ!'
7 van de
I)
o...er g ..toond had De agent trok een Naturell"f
Par!pm ..nt pn pnbll<'k f'en PqTlI\alt'nt
Lokatie Akte 37 van ISSt
'""'TOUW ReM le Luttlg.
Ps Si, "Hoe
vorm
op
en
:...ide
,I..
firma
te
zullen
"H)(\~t kllunen
latpn
zlPn In hovengpen derbn\ve
moesten ,'e. wIJderd ",,,rIIPfitk. hO<' \"Ol h ..rlglln,ot'· "n wnt "r
') !" .)17Ittt'r
z."'~t
dat
d.~z.411 .. ~q~adf',er7A'keren ,.001' £2 000 GetUIg .. l1I .... nTH)E\I1Hie
lI;ommif"ll,
W'tllkrJ
mpt
hflt
oog
\ .'rd ..r op volp
den.
'
t
1 \ \1 fH'lpjl;d
"a~ om kandl(J3t~Jl
d..
dat
£1.200 ...oldOPnd.. W''', pn mpll
'1'
<lp
.dgpm
..np
F.nroJ'f''''
J",I,twk
..n
.\ongP1.It>n door mets \\ as a...ngetoond
h..t v.inll:pn "",t ...gpn DI Du TOlt.
• IIr, rTl n .our
,I,.. ,fd .. bn~ ...raa.d
daarop ..I..... n dnor haar ...enl"n hp- T'lpnanr, vnll M..nv ..viU.. (di .. ~P"I'lalll kwam o.....reen voor £WOO .
dnt er sprok .. kon ZIJn van het b..&t.aan
... "
mlllln~
\prklnardp
elf" vOOTBIJ
krullJVerhoor
zel<le
g<,1
lllg,·
ti..
t aald
10 omd tt '\"... I..rland nooit "pn (),.erg ..kompn
...ns voor di" pl .....httg,an .-en naturellen
lokatie, op de plaa~~
• Il 'rt
.I W.",t ... r .. n Dirk
vorm lIlet geleun
tf' hebhf.n VOOIdat
h.nl~(' I f'nt \ ~n ho, (\n~llnof'IlHl~ nnlhbpI<I). ..n ~:"r'I" Klopppr.,
hpt plat"aar de,... hed ..n \\ oondeu, konden ZIJ
.'
,,' t 19 i£"knzet) )mn,hdnt"n
biJ ,he tekende. HIJ hud met g.. "eten
q('npn
hpf"ft ~,lonl)tpn
!)f:\z(' dt It' plln,~orm
dl..nteng!'volge
DIet
beschouwd u:orden
lId! 11!ll.!""ra.a.d
tpll
hph
Ik \rnt'gt->r
lIJt\(Jf"rJg
hflh:1JlD'
P,..naar
0pPl,d .. m ..t ga""d, dut daarin verklaard w..rd dat gpen IllIJ ID zodunig .. loutie
te \\onen. ZIJ WII.14
t. \ ,l'- uilt· t~1:....n"H)(Hdll:
,1,,1<1
rl'n dan noch civiel noch krnnm ....l ,...r"'!:ITIn
hiJ op ple<'htlgf "·IJ1.P hpt g .... de T1Mlkovan verzek ..rIDg op ZIch ,,111-;.,
d~ vprg3d(tonn~
\OOr
't
In(iJf'fl
nlf (wat
nu:.t hpr I.!:Pt".ll
wnsl
ho,,,. aan God wiJdd ... D. du TOIt las de neml'n.
"olllibaar, omdat "IJ niet woonden JD de
\ I
~Ildprm.tal
ln hp",
p:{'Mt~ld
Daal'llA ""rd
B. W. Elooote
g...
cl .. 'NlpMlIn,j, .. nmlf'rhand, I", "II \"Tl) t"en Ps 14-4 "n 'prak np 1"-"11 ernst Ige
lokntle zoals beacbreven was ID sektIe
I
1> P"'I~lar
P f
P,,hoord,
die
zeldo
dat
men
gnarn..
h"t
~f"WPfH.;t
wnt An
III
htlt kJf\Zf'l1
T'Jln
t-t'"
WIJ'" OVl'r h"t 13il.. ""I', op,lnt onM
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n1n;2; onJUl.t lA. be~oeft g ....11 betoog
A "
S I gen '£600, de koop!501ll, indien de "'erSYNDIKAAT.
OOft
·'Q:....n h1JlI'l..~ln
~bn]l"t
"t:O" L" WoTdt
I koo Diet kon teniet gedaan wordf'n
Wpi .. a. de Kaap UI 1806 door ~nltt..- oaifta
0 1
0 3•
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__
0
Sir H. Juta, met helll adv. Rauuford,
.....,,1 .rioaln
1 ~ I ït.t wu duidelik dat d. oude heer
lan,l vpl'o ....l'd. had het haar dm In t..-
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Voor de Bd. Sir B. 1. Bvmwr ..

~t.. ft&lIleIDeDéI Hoofdreehter.

OAI·EDOlf.
•

1

LapttM. V....
Aaptu, 1806.

(\'&11 onu

korrespondent.)
28 Aug.
Gedurende
de laatste paar
hadden .. ij het ,.oorrecht
een
relllJe
door het (Jalednn88 af te leggen.
De
alK"mene toeatund ...an dingen en het
onp;.....rrukkend
toneel dat ons overal
trot,
noppn
0118 de Duit~
dicbter
A!atthison, ml't \l'nt verandering
na te
wggen' "Door 't we8thk rood verp;ll}d,
,
blinkt overtl
De dauw op 't plantgewas;
Aet gr""nend
landli<'hap zweeft op
't rein krurt'll
DI'r "pl"l!:elblanke plas.
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IIARKTPRlJ'ZEN.

In ab c1e loyal Hot.! VWwob.,.
pij, Btpkt.

H,,,, Rtatlg

rllJRt dIe heek I boe
hloeit die boom,
Dat loof. ropt goud omstr~ldl
Hoe tmt"lt de B,·ondst ..r, dIe aaD
de zoom
\" nn 't .purppr \l'olkj.. praAlt I

""koor hk IS h",t groen,

<lat beemden.
tooIt,
Der henv'len bont tapijt,
DI' ,'h ..t welk. rand met bloemen

,

Wie knlm dnnr

ie tiNtrOOhI.

hen ..n glijdt.

Ol HOf' "mvat elk wezen ID 't hook I
Dewlfde h..fdeband I
l)p p;limworm,
"n der zonneD
talloos toBI
Sdlll'p ~ne ,.ad ..rh"tl,l."
Onze landPrijen zijn prachtig om t ..
aan.chouwen
..n
overal waar men
komt. IS df' ""'"\\ a('hting groot
De brllndzu·kt .. IS nog lil het CaJ..
donsp pn 't 8('hljnt <!at de brandzIe' t"
nil't klill worden llltger ....id .
\. eien zIJn :nu plan bun plaatsen
toe te mak ..n en r_ls
treft men 1Il{"<'r
don epn planrs aan, die reeds t.lt'gl'omonkt IS. Waar grot.e kampen zIJn ~n
O<Ik tl'eg ..mankte lllaa~~n, is er mlDder brnnrlzi"ktl'
en dit heeft un. eli
anderen op het idM' g"bra 'ot d.t. 7."
h~t gouvememflnt
t.egen een bestaanbar!' relltekoers • voorschotten
reeft,
d..
Lr'Rndzlekt.. 18ogZ8~l.lrbil'l'
1" n
dillg vnll h ..t "..rIeden zal ...orden.

1V~
en PIlLLD,

8ILalSB4UEl.

wor

v."
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1I'J«~1l
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PIOCU1'eu'l TOOI' de Bo,.&1 Hotel
Maatachappij, Bepertt.

Een
nantnl
mot<Jrwagens zouden
HermanIJ'
hebben bewcht
en zouden
vnn Houw Hoek gaa.n, maar men r.ond
""Mlt i..mand vooruit om het pad te
bezIen ('n dRil dadelik terug te keren,
om rapport
te mnken. De AJ'DIe ma!!
was te H ..rman\ls Aangekomen en welg..rde terug te ken:!' op .l5rond dat de
paden te enendig ZIJD. Hij telegrafeBde terlIg
"If yon wish to break your
n('"k. Rnd _mash your wagODll, come
by all D1Mn" ..

Karroo Tur... Vijg U~t.
roeier.
<URROO PIICIlY PEAlOIUPltII.)
BBT gemtlrbJik.., «oad ..
koopt" eD meed cJoeltfthde
middel om de 'r1lrbe Vijg _,
te roeien.
Weacl u tol
P. J. &: 1'... PI •• AAlt,

Ds. .J G K rtllie is terug ...an de predik.~ntell konf ..r ..ntie te Swellendam
en 1:1('t el' kapltn.aJ uit. Blijkem meded ..hng II< d.. ds v.eer in "Ijn t!C.hi~.met
zijn ~lttstap)e.
Ouderling
de VIUlel'l,
die
hem hná v..rg"Z'-"ld, zi ..t er beel
kapitAAl III I

Drie Zustera 8hUoa.

yl); IS z.... r schanrs aan onze kusten
en
met'r dan '*'n .Tme familie beeft
het Lltt.er ZW1U\r.Men moet w..ten dat
h..t voornaomst..
middel van betotaan
aan onw kusten vi_n
15.

VAN DER PUMP'S
CONDITI E POEDER.

Zo
langzamorhand
!tomen er mt'tlr
en mt'er bloemen te vool'IICbijn en met
Reptember
MI het Cal..donse ID een
bloemenillin
.r;iJD hert!Chapen. Op 16
September gaat men de jaarlikR
bloemententoolUitelling
te Caledon hebben
eli reedB IS men b..zig voorbereidselen
te maken Men wil ze op een vollll~en
snk .... IlIt..n nitlopen.

VOOR PAARDEN.
IOUDT"'la9

1':r zijn hIer et telike eMl8t~ge gevallen vnn "i ..kte. De hPel' GII...le Badenbnr.t I. In ?.o ,.err .. beter, dat bij weer
op dp ""en I" en wat rondgaan
kan.
l)p "kroep"
....Itt_rkf>el
is dau ook
onder onze kleinen en ....ij vernamen
dan ook vnn ..rnstill:'! gevolleD.
F...n
dEor klein~n van de beer en m"vr. O.
H. le ROIlX, le Drayton,
....u ~"'8IIrhk
zwk 'Mar bekwnme de8kundige
hulp
d~
,]I' ziektl' ePll gelukkige
",pnding
nemen.

Bezemngen van
:Kinderen.
Zam-Buk behoort in i_r hnis eanw~
zig te ziln. Kinderen
nIlell vool en
Zam-Bnk Ï!I jui5t da.t, ...at hunue ....erwondingen zal geuer.en
Df, h8PT R. A. Gatt, Bus 22, Oud&boom, lt K.; zeid.e: -"Elm onmr .~:
l"'" hall ..~Iijke
val, waarbiJ Zll
b~ ~laat erg ~8d
bad, ft). et'
treurig nitll&g. UiJD. -vroaw gebruikte
veel Zam-Buk, bracht het kiDd iD bed,
en den vol~
morgen W'M eie swelling WAIl; eu de. 1VOIId gu.-. Ik heb
Zam-Buk
,.oor and_ dofteinden ~

braikt, en M, dat hur ..-ekracht vt!rl1'01l1l'baar iL"
'-Buk wordt CJaOr alle cMm' ....
f'1J

roodieijnverlroopeN

verkocht

__

1

• 6 d. of 3 8. 9 d. par pot ,3 .. lt cl ~)
'-at bijD. YiWmUiI .. 'ml J ",6 ....

liKTE TEalla.

HOUDT lf 'I &DEaEPIlE.
IIO£T Df 1W18fIErofl.J 'OUl.
ZUIYElllin IUl£I.
.UEEIT '1'£1008 IlIMI,
WWOLWNlU.

'lfLItElZA.
..... !lOOT9
__ ........
tII-,..

1tD.

"!1.::_"'-""'''

D.. k,'rk"rllad
van Caledon zal tw""
"f'lIdf'hngpn nanstellen.
De oen 141 te
Hermnnll.
worden g..stationeerd
I'n de
ande!'1' te Grpyton.
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OHANJEFEEST.
OOlfOBBT .. SOUPE. tar gt'Tau
de Verjaard., 'ti D
B.1l WUhalmi.... KcmiDgill
de
Sed.lu.... hed_ (I 'OBO ....
DAG) .&.VOl' D, te 7 uur, iD le
bo9euuJ .an liet PaJmeratoa Bo_I,
PleW ......
1turi8D, 3a. &l, MIl d. ZMI.
DB FBB8TOOHIUSSU.

1egelWid.

aoo._~
YOOr

jMr.

BENODIGD

.£100 ...
1'001'

GECERTIFICEERDE
ONDERWIJZERES ...oor print.,
Go1l1'enae_ia
School te Kooldrift,
nabIJ W~.
Kennia wordt vereist van ~,
Bollanda, muiek
lIll Band1rerk.
8a1aria wi per jaar. -'
wij .....

WerbaamhedeD
~'..--

y66t

ba oetober

te be-

ta 8eptaaller
D. G. 11U00,
EooWrift.
..... W~.

voer fil

\ij

jar.

.
•

per

tOeJMg

yaer

at per

.....

bIiar lil

l1ea1ltem

:ltaPJJ

IJl Brud

iJauIJlu. ....

"pU.

la de IDaolY8Die BOeCW ftD

KOTU BB08 & CoJIPm. 'f8D
RopeAeld, :Ma1mesbury Af·

deliDg.
DB uitataande schulden in
bofengeme1de Boedel sullen
per publieke YeiliDg 'ferkoobt
wordeu. 'fOOr de bDtOren van
opgemelde Meataobappij, op
(
1.

YRUDl8, 15 SEPTE.BER, 1905,
te 11 ure des 'fOOZ'IDiddagi.
G. W. KOTZB,
Trustee.

J. W. MOORREES Jr. " Co.,

Afslagers

Malmesbury,
28 AOgu~tU8, 1905.

Kaapse Afdelings Raad.
Verkiezing

Izden, 1905.

VG

n.

K.ie~l'1I van de verschillende
Distrikten
der Kaapse
Afdeling:
woMen
mits
delle uitgenodigd
.cluiftelik: kandidaten te nomineren voor de v~woordiging'
van
sodanige distrikten in de Afo.ielingtl
Bud bij ce aanstaande verkiwn,
'nil Leden.
Iedere kandidaat moet
lr9110mintenl
worden door niet minder dan vijf p~rson~n dil' gerechtigd
&ijD om voor het Oi6trikt te stemmeD, anden Dl zijn nominatie
van
nul en gent;r waarde zijn. ID Kaap.tad en Groene Punt Distrikt (dat
gerechtigd iII zee Leden te ki~zYn)
moet iedere Kandidaat
afzorderhk
worden genomineerd
door minstens
'Wijf K.iez.el'il Gee Kiezer bn meer
dan ten nominatie ondertA!keoeD op
Tvbeurte dat zijn naam op al~ nomiDaties, waarop die verschijnt, zal
doorgehaald worden en beschouwd all!
DOOit er op
l§eplaat&t
geweest
Alle
nominaties
moeten
door de
ondergetekende
ontvangen
worden
niet later dan de 26st.! dAg van
September 1905, en iedere nominatie
later dan dill dag wordt ontvangen, ZAl nn nul IIn ~ner waarde
zijn.
Iedere kiezer die zulk: een
nominatie tekent moet er sijll woonplaats bij opgeven.
Gedateerd de 18de AugustWl, 1905.
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i,

GEORGE PIERS,
Civiele Commissaris,

31
IABIG
VOU1NBTOELBN.
om dadelik
te
geleverd.
Modellen en Prijsen op aaavraag bij

WAALSTRAAT 48 en 50.
-KAAPSTAD.

SACCO.

..

,Gedate~rJ,

deze

.............
1005.
,Get.) C. D. (naam
C!:::.....:&...:
,X. re
"
':_ ;~. II."

dag
woonplMu)

YlW

"

"

"

.
1 1. "
iir::ï;'lK' L. _,~.'

"

Jl'

"

aas., ent',

:;De Afdelingm-aad

Distrikten zijn.
te' Distrilt 1, bevattende het VeldkometJIChap
Papendorp
(W 000stock), waarin is Camps Bay en
Liesbeek River.
Dilltrikt 2, bevattende het Veldkcmetecbsp

Hoodebosch.

Distrikt 3, bevattende
komet.schap
ClarenlOnt).

het Veld-

Newlands

is

(w&&rin

Distrikt 4, bevattende de VeldkometllChappen W ynbrrg, Constantia, Diep River ell Duinen No. 1.
Diatnkt ~, bevattende de Veldkonaet.cbapI»n
Palen en Riet Vley,
Tygerberg
en Kuil.
RiTeI' en
DuiDeD No. 2.
Diatrikt 6, bevattende de Veldkometsehappen
Koeberg No.
1,
'K.oeberg
No. 2. Blanwberg eD
D'Urban.
Distrikt 7, bevattende de Veldkornetschappen LJk Bay, Noordhoek, en E.lajee Ri ver.
S ~Distrikt !S, -.enttende de Veldkornet..ehappen

Simon'8

Civiele Commissaris
Kant<>or,
.l.aapee Afdeling,
2!S AuguatWl, 1905.

BWI 1369.

SCHUTBERICHT.
.·.J..ANGF.HOliDE~
in hat lJChn' Le
Brakfont.elll over de g~oorloofde tiid en
te woroen l'eTkocht op Z ..terdag, de SO.te
Sertember,
indien nies gelaat, D.I.,:
1. Ken licbte , .. ..ne goolbek merrie
Esel, lang staart en lIIAIWh .... r, ongemerkt. omtrent 6 jMr ODd.
n. Ken donker bruine merris Ezel, Isn-

en II1&6nhMC. omtrent
(Get.)

8

A. J. VLOK,
~chutm_.

'I btJg.. II

I.,.,lutmn..,.,.

H. groot &uce. WIn "OWBRIDGEB Lvttg
Tonic: " .ou nUt wrlen(/tm 1ft 6ehoudtm lIifn .".,.,.
grot.

innwli1:l

(J"

waank

Mt

f1IUIl

SNUIF en,
TABAKSFABRIKANT,

&Hrj

dadig, middel ooit bdmd.
Er: butatJt gem mOliIl om II« van ,mg
Ko1onwll ApotNkw ol WinMliw II mjgtm
LENNON, Bpkt.; &ruotIwldel!&entaD.

-

~.."..

I. T. 01811118£ Bptt.,.lpttubn,Jl1lll
o.-I_tta
II. Id.,

_

ua.

b,

Specialiteiten :

llOL.

~enm.mT

'ftorewtuif, 0DPheDaard iD .Al'OIIIa.
8obone rode muif. de
bede iD de Kolonie.

Patienten die van dese garantie ~
bruik willen maken. moeten 0IllI (de
eilJ1lnaarB) daarnn
inlicht.in8en
geven
a.lvonms
&ij
met
ODJe
behande·
ling beginnen.

• •-900•••

lonumu, Blltnbtanlt,

, lruian, lraDan • TraDe In

'relP:I......
ALWEER

eeD

epistel en meer

bewijs
Wij kunnen

genezing_
dat "SACCO"

-

TB6D

BlJ,LJJnI

-11'_

AG:ENTEN. £3 per
lUl 'omm.ill·
lie leon. .Moe& gesehiktheid
TOOI' d.
~
beGt&en_ Alleen ~.

K"'P"'*4

R
. 0
.

werk-

aan. daar %lj bij uit-

stek zutvdre en Gezonde

••

THEEE.

B U

R

zijn.

-

buiteugewoon
Tall de enige

Iln zeggen
de gehele
datg8ll8 te &ijn

~ei8lpOl1eerdl Talaakke.,
Sigarene. Sig""',

Nieu .. Zeeland,
Maart, 1906.
Waarde Heer,-Ik

ben tea leent,

voldaan met de werking
VaD het
nieuwe , sneesmiddel voor Te.riDge
.. SAC'" ,!laar er de proef nu ja
bi veracbeidene ematige
htlunm. Bij elk ge"erbeWing
te be-

hoest
"enni.nderde,
tlust verbeterden.
li:
aeb nooit
'jks reeultaten rzïen
YaD
enige andere kruidllD, die gewoonlik gebrrikt worden.
Bet zal
mij veel genoagen doen, indien gij
mij

10

rpoedig

mogelil:

een

nrder.e

partij "SA.CXJO» zult z.mdea.

De

uwe, em:.

(get.) CECIL D. GREENWOOD
M.R.C.S.,
.
Supe.riDt.endeat van het ChristchDlCh
.

GaRB&.

TE KOOP.

De ,.,.....

aoRL"&l!iIK,

BOU BlllmA _ V. D. LIlIGP

~'f'D,

BOOJmD

Beefta.

P.u.BL.

.. w

DE

laid Afrikapsl In_8r1llla LIliIS
Ilrzal'rlll '.111111.
!

Fondsen· • £3,oeo,OO'~

lit...

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

... ~

-,

-

P&UDJI. -

oyer
wordt

Koloniale T&bakken,

- -£.. ,001.$

t

till;'

,,

Groot- en KieinhandeL

Allekj, ea·ft,D LCmSamtnebriDP Polira
Gematigde
PNaaieD.
Lace ~
G SOOULBBRDB LemoenaitpyeD.
..aartjeen
ZU1l!'lemO"u·
~ • • 1ft-.
__
__ 'aAI o.wv
1IionIio .. 'b'm
.._
MJdIW
bomen te koop bij
_UlI,
""""- tIIllool
- lIid11r - _
--...
_ ~
o.a.-•
___
C. A.. T. D. MlCBWK,
__
V.. 0110~_......_
DBJIJ' AART.JKSI V .lBJ)ILII&VID.
Bet.bel
IIIIAATIN- ~
,.
........
"oorder Purl
Bameupst.elde lkm118ll8D.
Vorige ~
ba 1904 .....
,,_. ,..,..
GBVRAAGD.
TA.OIIT •• U • ea., CIrie •
. ,

APIOL & STEEL
~".;.
~....--, PILLS.

Ouderling..

JC.. P.......

..."..

J. H. STEl• MET,

dm.

Tering Sanatorium.

MARTIN'S
~

~

klM .It.....
op

J..iaht.
~_

LEES LANGZAAM :

K~..LPIIUE>.

8t.aa.r\

heelen

de 1Me Maart, 1905, garandereo '"'
ieder geval
van TerinIl: abaolnut
t-e
geaesen, _aarmee men tot ons komt,
i.idien voor onse behandeling' volle vier
IllJl&Dden genomen. onze in!ltrllcti811 na~~Ieefd en onse voorsehriftea
aorgvul·
-llJl: opgevolgd
worden.
D. patienten kunnen de behandeling
bij hun thuis toepeseen,
en g68n verundering
van kiimaat is nood <akelik,
ma,.... z.j moesen in de eerste plaat.s een
zenee ..kundig
getuigenis
bebben dat
ze werkelill Ter iag hebben
met geen
komplikatiea voor de prantie
voor hun
kAn gelden.
lndien in viel" ma&Ilden
goon komplet.e en permaoen~
geneaing
;3 ingesreden, .iller: we alle gelden u.n
OIlS betaald.
I en volle ter :g betalen.
.• 8.ACCO" is bij alle chemisten
91l1'lcrijgbaar. maar 10 er enilJ1l moeilikheid
ondervonden wordt in het verkrijgen
er van, IIChrtjf one direkt, en er sal teQ
volle prompte attentie
u.n IJ1llrijd wor·

wereld erkend

;W. J. GIBBONS,

~

,

wat we altijd zeiden.

BJ: "0 D lG D. !(Tote hoenelheid
goede
gesonde vruchten.
Weud li, meldende
soort, ....nt ..l "0 prij. per dn.send, vrij
1J1l1everd per "poor. ~\

Jaar onu,

~
........

sc

LEMOENEN.

P.K.

;N

D:aIIIG A.Ut Oil

x.ap.tad

Town,

I.'l)~

,"ehtiec ...

•

LOlID_,~ ........
la. OIL . .: ,
iD W ~
.. iieellal

==~~..:.t::.ne;:.;:;-ia.·
.:t' 0""

Hoesten, Kouden,
Kortademigheid,
Bronohitis, Griep, Kink Hoest
. Heesheid enz.

STEVENS ek 00 ,
P.K. BWI 1-'90,

Noe. 1 en 2, ee Wildachllubrud.
Dietrikt V, bevattende de Kaap'
stad en Groene Put en zee Put
Jd: unici pali tei ten.

.&'
Ii"
... V............

VOOII

w~t",nscbapP"'ik
PIl
gen_kundig
hewez"n te ZIjn een sbsolate genesel" nw
Tering. door de mtal't w'hte en ptJblieke
methoden. wensen we weer een eden
\"el'T'llMl.ng te tonen IIO&II ben, DO .1ft
GlLOYU
in onze behandeling
l'IIIl Tu·
berr n loais.

LEES LANOZAAM-Vaoaf

,';

enz.

pc_ ...........
kIM PJMtIBiQtIt -na

()et.o'ber.

......

e
••

Wij, de onder~etekenden,
Kiezers
voor Distrikt ~o..
. nomineren
mits deze A.B., van
.
in de Kaap>!e Afdelin.; t'Jt Raads.
hd van de Afd-linz!!raad
van deze Zuid-lIrlkaans
Geneesmlcldel;yoor
Afdeling v,>or het geLegde Distrikt
Teriog. Origineel.

No.

~.ehlll

Het GENEEIIIIDDÊL DER WERELD

.~000 inworden
.__•

MOFFAT, HUTCHI~S &; Co.,
VORM VA.N NOMINATIE.

Pa-'" __~
nAP_Ap

8UCOBa

Vouwstoel No. 80.
TOOn-aad

Kaar·

IALa.KAUna " .......
as.. ZULU,o-trutlil'18 lept.
~
Y&IIK.wItDV .......
Ol·i. .......
-.U FOB,. 8A.LISBlJaT O.... b-16

~D1.-<1 J.uure

WD8!D

LA.BGK 8'l'BAA7 ..
• - - JtAAPSTAD

In 8ehi1C1erijIijI
y er~rot.iDpD.

, JaND-

:

JOHN

_

Hoofdkantoor;

..........

Kaapstad.

ROBB~ &ec ........
.:.>

;

;-;-.....--=,

"O,..~ .". TOIT
w

......, Jul'

.......

r" ;'g",
~--·
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