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THE OOEAN ACGIDEN
GROOTSTE VERZEK

Met Fondsen van "~~ ..
lead bijzoaderheden omtreat uw ftlice en tarieven zullen u .orden _1•.'....
BUS 72. ,..._ ....

. DJ

'LINDENHOUT,
MAAT-8 VoET,

~8T:'/
. Wij.N~t".zwart Nota1acMIt,

"'jo, ....
" ..;. '. "UI.'

. :.:" JI_Du.·

·'.R .,·"'·~
IJJ~ III IIII~

£3,,12.,~8~
Daarwij eeD v_dem ... ...., ....... dea ~"I8~~StooIp
Fabrlekea 111Zulel Afrika bebJMD. Idja .uhl ~ MA,K·s· .... m:

Waarde \e ,.,..ell Y901' MA. l'tll1mvm Ui ...... , ',.' ,

ALLE CIOEDER£N QEWAAR8Of(GD aTIRK IN ..,.,..' , •• tt_UDifililJiiiiiit.
J. WALK.ER kC ~1.,

"THE· LOUYRE.,"
PLEINSTRAAT '85., iQi~_r~J);~:1~1~:rd=s~

DU ZA1E8I8S~U";1

MERINO OOIEN EN:
PUBLIBSB
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Cata 1ata Ktas Publieke Sebaol.
GEVRAAGD EEN A8Sl8TENT..(JN-

DEB.WU~.

APPLIKATIES (ver&_d ftII b-
.piëa YIUI pt1lipcbrifteD) sullen door de

t4r.d«geteke. nde outTAllpll worclen tot
d;.met de lU. September ....
.J.pplilwlte baar werbaamhedeD t.

~n met het aamtunde Ir;wartaal
(October) lIB ondenrijl te genD &aD
et.nCJaard IV. TekeDeD voor Bopre
8tandaard en Naahrwk voor ....
&wis £16 per jaar.

G. JAB. LUYT,
Bon. 8eereWia.

(Ars, Bl Augutaa, 19011.

GEVRAAGD ..-

BEN.ODIGD

I
J
i

-BEN Onderwijzer TOOr de boeren·
eehool op de PlMta l>arreDpoint, ge-
letPn een half uar VaD Barkly

" OIMt. salaris au per jtar, met

mcwoDiDg. i. li, Hollands eD TO!lic 801£8
TereiÁ
lhlÏek een MDbeYeliDg. :
Appbcatie8 met oertificatenten ge-

tQ~ te worden gezond tl I·

Dll&r de ondergetebndeD niet later
daD 20 September e.k. ..

Appl:icao.ten moeten gereed ZIJl'
om plichten met het begin van
\)cLober kwartaal te aanvaarden.

COTTBRELL tiME! torrJES'
Barkly ooit, I

111 Aag. 11106. - II

Afdalings Raad voor de Afdaling
Tulbagh.

(.{

-

t,
:i

GEVRAAGD.--L Gecerlifioeerde ODderwijpr.sa
voor Stalld,u.rd.n 2, S, 40om alle
BJeaeDtaire klaBTakka te onder-
wijzen (Hollands inbegrepen), ver·
ut in die Sudaardl; en ook TOor
uaaldwark in de bogere staDdaar-
den. ;;;
1[. Gecertificeerde Kindergufleu

Ollderwijzeree, in.tut om kwek&-
~ in " Drill Jl te oefenen.

WerkzaaaallecLm te beginnen na
eie December VICUltie. Salari. in
bei~ gevallen £90 (met Gou .... •
nemente Bonur.) -----, ,

Dit DD ftfIIleerderJ worclea door
het ~'fell ftII musiek lee Da dil
aehoot;1 uren. Door het Comité
wordttvrij in een piano Toorsien.

Applicatid, vergezeld met Copiëll
van Certifibteu te worden gezon-
den UIl de oDdergetek8Dde tot op
de Uit. September, 1906.

D.S.MALAN=
Hon. Secret.na.

DIIll.nrille, 1 Sept., UOS.

tiJF·.IO
De D~IIR'N; mJu ;~'leld ~r,

Zn., 'nilOJauwilliam, eD .~~. nU.
kans Diet te miueD. c , . • . . ."

DE KIEZERS ID de Tenchille.nde
Dist nkt e n van de Afdeling TulbaP
.o~·n lllit-s deze uitg euodlgd 6Chrifte-
uk KandidA.ten te DOminer~ voor de
"erte61lA"\'oorcligiug Tan zodanige dis-
erikten respekt.tcvelik in de AlI1elinp
l~ b~ de vulgende Terkiezing, Iede-
re kandiduat moet genamilleml worden
door niet minder dan vijf ~,
.hc gere-cht igd zijn om voor hot distzikt.
le stemmen, anders zal zijn DOIIliDatié.
"lil nlAl en gener waarde zijn i in Di&-
tr ikt 1\0. 1 (dat gerechtigd is om ,-
.eden op te zenden) moet elke ka.Ddi-
<hat afzo.nderlik genomineerd wordea
Joor niet minder dan vijf k.ie2U8. Geen
iu~el' kan meer dan één nomina.tie on-
Jertekoo("n, op .....rbeurte, dat lIiju WlaIIl
\Jp alle nonuaaties, t;.aarop we TN"-

;cllljnt, zal ~elwald worden, ea be-
•chou wd als nooit er op geplaatat ge-
weest, All.. llO&:JlinB,tJee moeten' dOOr d'e
ondezgetekende ontvaDgen worden Diet
.a.ter dan do 5de dag VIW Oktober' 1905
en iedere nominAtie, die later dan die
da~ wordt ODtvangeDJ &al VaD nul en
gener waarde sijn- Iedere Joe_, die
z.ulk _ nominatie tekent, moet er
zijn woonplaats bij opgeven:

0i!daM. deze 4de t:!eptember 1006.
• W.BABJ!I,

O.O._lUL
Tulbagh.

Wij, de ondergetekenden, stemge-
rechtigden Toor Dilstrikt. No ,
nomineren l\iennede A.B. Y&Il- ..

in deze afdeling c= Raadslid te worden
van de Aldel. Baad van dae Afd&.
ling Vlm g_d Di&trikt NO ···..·I -i-----~
Dedateenl dne dag vaIl- ;

1906. -
Get.: O. D.

Eo J'.
G.K.
1. J.
lt. L.

VeTtdu KPtoOl,
M~esbU7. 4 tt"I1&IJIl~!I'.

..... "I

FRASER &:._ .....
ZADEL·

u: JAARBOEK, 1906.-Verxeet ~t dadtlik 0 ...
bet plel WUI' moplik, op ,. ..
aaar

de bn HOFIEVB' IURRAY,
71, BUB8 S'lUI'l' c'.'XBIU,

.___"KAAPST~.
hi;' (J/6. PoIIgdd. •..,.wIn.GEVRAAGD.

TA•• aY.1l1 • DI.,
~8T&U." Mt
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D. Q. Bll'GO,
Eooldrift,

!lJ[. W~

APPLICATIE~
\- -

. i"\...

C~res 1sta KI1S PubHaka Sebaot.
GEVRAAGD EEN ASSISTENT-ON·

DER WIJZEREB.

APPLlKATlES (vergezeld nn ko-
piën van getuigschriften) zullen door de
OIIdergetekende ontT8.IIi8l1 worden tet
en met de lóde September &.8.

A_pplikante haar werkzaamheden te
beginnen met het &&DSt&&nde kwartaal
(October) en OIIderwija te geYeII &&II
st&.nda&rd IV. Tekenen nor Hogere
Standaard en Naaiwerk Toor Iapre.

Balaria e76 per jaar.
G. JAB. LUYT,

Hon. Becretaria.
CeT8II, 81 Auguatus, 1906.

.
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PUBLIEKE :'V
/ ; , ,:f' .• ~. ,"

GEVRAAGD.-

BEN_ODIGD Afdalings Raad voor da Afdaling
Tulbagh.

".{
..{--EEN Onderwijzer voor de boeren·

eebool op de pJaata Darrenpoint, ge-
J.eaen een half uur VaD Barkly

• 0-. SaIaria _ per jaar, met

wt;wcmiog. •. la, Hollanda $1 TO!l1c 801£10
..ensifi.

Muziek een u.ubeve1iDg. ~
Applicaties met oertificaten~ ~

tuigeebrifteD te worden gezonf"
naar de OIldergetekendeD niet later
daD 20 September e.k.

ApplicanteD moeten gereed zijl\
OlD plichten met het begin 1'&n
\)allobar kwKtaal te UIlvaarden.

COTTKRELL &lMElNTJES'
B6rkly OOIt, I

111Aag. 11106. . II

DE KD,;zER:3 in do verschillende
Distrikten van do Afd.a!ing Tulbagh
~'orden nrite deze uitgenoc:bgd sc.hrif~
uk. Kandidaten te lWminer&D VIIOf d•
.ertegell.,,·oorcliging van zodanige dis·
[rIkten ftlSpekt.evelik in de AJo.eling:t
,laad bij de' volgende verkiezin& ledo-
re kandidaat moet genwnineerd worden
door nk>t minder dan. vijf penonen,
.Iie ger.-,cbtigd zijn om voor het distrikt
le stemmen, anders zal zijn oominatie
'U Ulo! en gener waarde zijn i in Dis-
trik.t :!.'io. 1(dat gerechtigd is om ,-
.oden op te zouden) moet elke Jw,ndi-
daat afZOlld"rlik genoruinoord wordell
Joor niet minlier dail viif kiews. Geen
Iri...er kan meer dan één nominatie 011-
Jertékent>n, op verber.rte, dat zijn naam
op alle nommaties , waarop die ver·
.dujnt, zal doorgeiwald worden, en be-
scbcuwd als nooit er op geplaat&t ge-
,V~. Alle nomin1.tiee moeten door d9
oude.rgetekendo ontvangen worden niét
Illoter dan de óde .i'S van Okteber' 1905
en iedere nomi_ti,., die later clan eDe
dag wordt ODtvangt:~ zal VaD nul en
gener waarde aijn. Iedere 1oelIer, die
&U,lk 00II nom.ina.~e tekant, moet er
;1;1)11 wooDplaat& bIJ opgeYen:

GedlIIIiI deze 4de September 1006.
• W.HABJD,

C.O. en lUl.
Tulhegh.

Wij, de ondergetebndeu., stemge-
rechtigden Tpor Distrikt No•.••.•....••. ,
nomineren hiermede A.B. TaIl ••••••••••• •

in dese afdeling om Raadslid te .orden
van de Afdelings Bud Tall deze Af11e.
ling VaD gen_d Distrikt No .••••.••••••

l>edateerd 00-.....•....I... van. ••.••.••
1906. .-

Get.: C. D.
El. 1'.
G. B-
I. J.
Jr. L.

VerldU Kantoor.
.Ma,bneahur1t " ·~~Kel:Dbld'.

Darbu,ille_24e ll&a PubHeie
Sc~ool.~. It.-GBVR..U.GD.-1. (}ecertifioeerde OllderwijzerdS

voor Standaarden i, 8, 4 om alle
Elementaire klanakken te onder-
wijzen (Holland. inbegrepen), ver-
.ut in die Standaarda; en ook VOOI
naaldw," in de hogere Standaar·
den. _

Il. Gecertificeerde Kindergarten
Onderwijzertlt, in.tut om kweke-
lingen in " Drill" te oefenen.

W erbaara4eden te beginnen na
de December VacaIlti.. Sa)ari. in
beic!e geftllell 190 (met Goover-
nementa Bonns.) - --- '

Dit ua Termeerdera wordeu door
het geveil vu musiek lee Da de
IH)hoo~J uren. Door het Comité
wol'litlmj in een Piaao voorsien.

Applicatiet, vergezeld lIlet Copiëll
van Certifjbten te worden gezon-
den au de ondergetekende tot op
deUilt. September, 190b.

l.A. JAARBOEK, 1906.-V~ tOO dldelik cmlaw .-
bet geld WMl' mopUk, op te .. eIn
OAU"

D. s.MALAN': da har._ HOFMEYR' IURRAY,
Hon. Secret.r18.

Dll1'banrille, 1 Sept., lH5. 71, BUB.&STRIIT ClUDDS,
-KAAPSTAD.

GEVRAAGD.

I
I,.
i

A'PPLlCA.TUS vergezeld van
getaig6ehriften worden hiermede
gevrUgd tot _10 S.8Jl~ber Lil. voor
de volgende betrekkingen iJl de Ai
&hool, Porterville :-
ItA. EeD Vioe-Principaal die iJl
ataat moet wesen kandidaten te
helPeD opleiden TOOl' het Matricu-
Iatie e:u.mell. .'. Salaria !lóO P'"
met GOClv~nta BonOi, indieD
enige. Kennis VaD Hootwerkj zal
een aanbeveling i.ijn. ;
~B. Ben Berate .A.utente of Assis-
tent. 8rJaN &100 per jaar (.lIDS
OouvememeDt. BoaI1l, indien emge.
Haodwen (Needlework) en Tonic
lSolá, of éál ftIl beide, wordeD ,..r-
eiat.

W tik te begiJmen lIeP nn:()ck)·
bar.... .'

D. J. )fARAIS,
:Ere. secretaris.

Kout, (pol
SPORT.LIE ..

BehoeYell.u. laDPr hu ....,u...
re doen ill BaPIaDd om Gewerea
llille.. DOCh buitalpofÏp pri.t- M
tler.alen in Z1licl ..UriD.

tllLlSDON " HILLSOO",

YA.DRY.1l1 • c..,
LAJ(<D 8~" Mt

••• JtAANTAJ)
ID 8ohi1derijIijltal eD

V......
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Z,'" k l~'11 ,I.,dlte I("daoibt .. heb ik ech-

!,.r U!~.t nHI Il pB dt.~ allUre. "oor ... •
,,, Il I .111 ,}II' ,·ulk. Ik ge!oof telUl1i)l5tft.
,I..' !!IJ het llii't. do t-trijdiug na. .,'
• r. k~.·.·,t .,..rlik m""nt mf't ~ .. v<>\k. a-ilttl'.il4t1i
~I "iC 'UI'j!. ,il u dan ~o, ou! in die
.' , 'jJ ook et.-rbk e ",apenen te gebroik,et'-
," uz .. lf >lipt. te verl~ tot. ~
," .kl'nj ~ of 18uw ~t.ie IIU_It'D c6
1" J<, dat zij tot .111ke mickIe.Ien ver::-
1,1"h t zijt "" toevlucht. te 1IdIlOnP

W.lt mij self aangaat, kali ik
u , dat. iil dJOII, nieiDaucl aaqtnilJe11l·1

""I, 0111 na ..r .\rgentiuii te
7.,,1£- niet eens 110 ...er om te ~,
, ,i.' tr ••k ...-n ~uk.ses ml ...e_ Bet

" 111"" .. lik. dat velen m hun v_.aeb-
"1\1("1\ tele~teId sullen worden. Wilt

\
v~daall ht-h. n.dAt ik op eigen klllll-

u-rtl .•:lrhc....1\ I(egll"n ",a" en 't land '*"
,;'{~,hau, 11'8' om eeu zoveel mog1ili1t Re'
,"" rApport Van bet land te IPveu.

\[,.,,, •• 1 ik !'""da twee jaren gêed'en
, I,kllk voorsag -en et wasi~!£~:-t"~~~~'!~1
.,•.' to.' ~ om dlt te "u"~ ,"tkomRt VOOt'_ '--<lt deel Vlln.lj.llaJadI~uting
,. "olk ill trpkkPu geI~ ..n i". toch heb

," " ik , !locb d.. b .....,. M. M. V~ ..I'.
, "h i",lland' l\Dden die tnkp:_t op-
_' " pk,. Die beatoDd er, ){nar toen wij
,.~dl. dat ""mmi~n DllIU' D~Oost.,
_,'mm,,,e" uaAl' lhnt,JI West.-Afrika, IIOID-
,'I .en naar Mexico en l!OIDDlÏgeIl ~
\ ~pn!lIIië ....ildcn t-r<>kken. bel)ben w:ij
..' ,"<,<,u,l in bdalljt van die t'relr;ltas
" f, 7.ulk ee0 VWl'trooiing t.. 1Iliit>_
. ,,,rk<>ffi"U Getukt. i~ ODB dit eehter
'd' r , want ve Ien zijn reeds - Duita
, I"_t . en W..st-.o\frib geIXIlAD. en lIij1l
,,,.,iTO<!:l'n llit~otD6Il. I. alle gnal., wij
... ,,<lt'n. dat aL. 'llol'U wil<k- t~l"kken.
'."Il' \In'" oVfftnu!Ïnjj!; \lI."t dan btoter
. orn I,,\M .\r!Z:<"lltinili t .. ~An. Een
" m".i ...... Nd !I:..vormd, niPt om men-

"II t.' r.ub-u om te trekkeD, maar Aall deu redakteur,
,I, ,'''Ill'n die tn'kk"ii ",ildl'n, zoveel MijDheer,--Mt'lt belanptel1Ulg heb

.•~pll; ,nli~l,ting(,11 te v-enehafft'·n. ik uw inleillingli·artilrol ...1Ul -29 .!.UI[.
" w... _ vor'" ru ii al1E'en onm0jt0hk 0111 tI.: I·V 8(:ht niet in uw eigen -;:tmp''1,
,,,h. hl wun om inlichtin~t!n te be- 8t<llezen-.met belangliteUing.. omdat ik

''''',,' -Ien) ..n "m te ~ien. ~GeIP ..... gevoelena op de taalkwi'.Atie "Itijd
-voor voor heu t .. V"'fkt'i~n. Meer op prijs steL Maar ik was teleur~
"I" n .nj nu'! ~ ..n meer cnUen ateld. Wetende dat mr h~l de t...al
'I ""k nu op d.- aaD8lallDch< vet'~cJe.. v"" nw volk D. wetende dat gij dit!
u ; nu-t d",'''. :\faar ik bt><elmldtg af- talll niet minder mint dan ik llelt, had
"",",.nn,-n vun ous \"olk, .lat zij p;ro- ik gedueht dat, ab het er op aankwam,
II " -eh cl., "on.aak zijn 1'I\U de tn>k· gij alti ~liger van die taalllOUdt

I,:" .lit .loor 1'1111 politi ..ke ~- treden. ja als kamp ..",hler. Ik heli
"I,,"l)n n"'f.e il; w. dat "oor de' Afri· vergist. rw begeerte 1)111eenige bra-
. , .u.ler . ,I,~ in 7.nid-.\frik ... blijft.!feCI1i Ye, welmeenende, doch te OOllll8rvatieve
"l,'p' ln.,kom<t m....r b<'Jllttlat dan TAI- !friknlWfs. wier inzicht op taalgebied

_"\.",,.n t.' 'iNJT,lPn,_n let wel--Eoen niet zoo breed is als het mv&, te be-
"é' kl.- F.tu!:<>1.ml\ll. WAnt lI!_eu lriSmt bagen, heeft de overhand ov"r u he-
'"" 'li hpI F.ngt>},·zijn aehtersaD. Geen huId. '(ow lIrtikel komt hierop neer :
,.,.d.r. dat ;:ij ,-<,lf Un RI vra~: ·We moete" eens zijn. wat ODM taAI

Wat nu ~..dallu? De hand.«i sl.\p la· betreft. maar om.eschrijftaal moet niet
"', "~n~,,n 0 On« laugr:nmE't'hand ~ cl.. Afrihumseh zijn." Met andere ...oor-
yd ".ht., 1-:1\.'\11 ,.. .. noen. dat Zui,I-Afrik.. deu: Wij .\frikAneJ'li. die onze taal
I,. -rnd 1<; ~n ~n-tali~ \and te wor- wanrd.eren, z()oals iedere OOl!iChaafde
1, Jl «n (\nt 'Engel~ m{\ taal zal pjjn ?" natie hur eigen taal behool't te ",aal"-
1'," ,I tt ik bew.'<'r tt' btowipu, bea>oef deeren, wij die meeneD. dat onze eigen
k ' ,,,h'r Ill.,..r .looM ... te wijun op 00 taal beter voor OD8 geeehikt is en ons
, ,I, <I<lOr d., AfrihaDoor 'Partij ver· dierlmarder be-hoort tAl zijJl dan eenige
" . ,,,I. OOI 7.IIlk" ...etten als de nieu- andere taal-·zelfa bet Nederlandec-.h-·
" ., IJ'" ,.t uitn>prhaar temakeu.'Vaar· l}loeten haar Iliet verheffen~ter wille
"" ,,, .. I It ...... r t<'Jr zijd .. p;6I'to.an. en on~ V;iO de eensgezindheid! AlM Chauoer,
, , " "P'" '" ""pt "'iJO' scholen op I.. ter wille van de eensgesindheid, zjin
,., t •• 'Il I'll ,h, ni..uwe wet iDet hand en r'
"",.1 t"""11 te .t&a11. ~ijk .toor de noa- bekwame peD geb"uikt had tAlr bevor-
"";"rm,,t.'u 10 FdllI;f'laDd ~..daan wordt. dering VRn FrallliCh in ~gelaJld In
z. \f- J,- b.andziektu -c'et. dia miaschiMl plaats van ter bevordering van, Iwt
",.\ m.'! ,-eu goede bec)ot'ling pml.a1rt d9ll1l1&ligl' veruchte. EngellK'h. sou En·
~"r", maar nu )(ebleken is bet laD~ tl,elsch dan' 1000 spoedig algemeen er-kend zijn gewo"""o .ls taal, die het
""Il,.lig v..el l!;eJd te koeten, eD .1' __,"_.. Al G tb
, .,. ,10..1Ilipt t._\w8ulwOOro...ll. maar iu .c ..dJVen waard wasP s '0 e, ter
"'':''11,1",,1, r:oab nil jteadminietreerJ wille vali <'.z seP' i;ezindheid, het niet ----
,\,., mpu""r Ds"ison ..n ZIjD Enge1;;._. ge ...aagd ha:' Jl';" gedaC'htAln in de toen I 4 se lD06
\ '" '1an~""<, W:ulrvan de m~- 11.... 1> bespotte IIoogenaamde "kombuistaal" 'Paar, pt., .
_,h '~rhoer~lI zijn ..u ni.,.t !ll1.wn; dIt', van .ijn rolk uit te 4lrultken, wur \Va~ .\.m de Editeur.
"" mKhl,.1 tot verdruJdci.ng van OM Duitsch gebleven? Eensgesindheid i. Ue6C'bte heer,-Weea toch zo goed.
<Llk ,_, ,k ~'" •.eHs. dw 11'<4 blijft. ..r il!lta uitstekends. maar moot ik, ter· en plaata deze weinige regelen in u ...
, ,r .'all <1"or me& ....erkinp; van onze wille daarvan. mijn taal op den acb· geëerd blad, olli de ,tadBv

aders
in keu-

\'"band ..r ~liti ..kP voorm;ll1nen. In te~ond laten liggen, ala iets :iat niet nis te st~llen mM de vraa~, PI :d.j niet.s
i. ",",P7A'1I \ rijstaat wordE'll nil onze degelijk of fat_nlijk gen<leg is vnor aan' de Zondag-ontheiligiPg, 400

r
de

I"".}prf'n ~I. mpt -r
pwllid

"f'<frpn-Il Udsr de hesehaafde penP Verdeeling in eeD Joden bega8Jl,'kun
nen

doen. Bet'
" _"," .'rII' tlll'l1l' cho!.'II. H"t GOI1vt'" kantp i1I on ...éIlschelijk, maal' als l·et mOU! bekend, dat laatstleden ~ondag
",." '",! " r:lll!p!J. !"Il de ",hoI.'n kuunen ééne gedeelte van het k;n-u'l woJl~ert· gebruikt werd om paarden te keuren
"" ,,,,d"r- ,,'('Z~n In ,I.. TraD!lVllrU om tAl velde te treden voor si).! r ..."h· voor de DuitJe oorl~. en bi~a eike
" ' . H ..r \','il k' 1:,ch verbonoon met ten. moet dan ook het andere gedeelte. Zon~ w~ gebrul~t. <*D paarden

Re_pon<ible9" en n,et ..lIeen d!aIor' ter wille van dIl e::1.ezindlleid, plicht.. en _ls té Ieren. 'x. dit niet 'lnverge-
'HJ nJ.!f'~'''" op d" kw ...tie der Chmt!'- ~l verzaken en oodstil blijven sitr r"hkl' Buitendfen gaaD al de Joodse
'''11 di~ ,1\' nil kunneo moorden. lollAl'. ten? Ook ik verlang naar eenchaeht. smoWMlIl '. ~ uit en klm1

en
~5

... ,' ""n mp .. r ht>t..k..ni" ~. nu ook !'iiemand kan daarnaar sterker verlan- Zondags tehuis. waar zij dan dt gehele
,,1,"'iI de '1''''I1Ft! kon.tltntie uit gen. MaSI' ik.bell ~iet gewillig ~~ r~t- Zolldag met hlJll vellen. dro&_en en an-
,',-,.'r.'O. m • "., ci~ F.1l~el....u jt1lat bel- matige. wetttge e18Cheu ...lAnml]l1 eIgen .:ter ~werk bezig zijD', Is dit een Toor·
'_'iI " .., on- ,oll<.!p T~rdJ"\!klieli. Ik tIlai. een taal die voor geen andera I,leeld voor QDI! ~oeiend geslaebtP
'l.-'n: ,I., F.11~el"PIl nit't ..",ahk. dBt lIij tul in .....rdienste en 1craeht T

ten ~l~:GiJltieren, ~ijl. !dj bezig waten met
• "1rh,,," ourA' u"ti" dood te lIUIk..D. t..ren staat. te laten varen. er W'I '" hun fU!1.A lereil, pg het op een lopen
., <Ilt d,t 10 In hlln lwlanp:. maar wac.1'- VIlli eeudffl<'ht en conciliatie heeft onze in Lady Grey' Straat, waar t...ee tAlie-
"m "n'''' ",>{)r"","II,,n h ..n hiprlll I"oll""'" lIatie r~ moor dan genoeg opgeof- graafpalen olnver geworpen werden.
II "",,\.,,' 'Il ,,,,,!l"11 m"l<..'Il. d lt zij ,l",t f .. rd. .\ls 't JlOO moet YOort1lLUn, wl Ware 't late~ in de middag gebeurd,
" I."." bil .1. "".t 1...~rt!p"11 X""". "ij weldra niets IDCler over ouden· - w.mneer de.8t1" ..t in gewoel Wi~. meer

,..,' ,'II "" •.., c:ij h.>hl dl> tr ..~- dIm, wogelijk, eendracht. Hen dan een kind zou zeker vernnnkt of
_"",1 (1p~P'" kt n.. !r ..k;!........c i~ (>#ovou. plege zijn gezond YefIJ~nd en ....,... uo, •• verongelukt! !rijn, tot spijt "[an onMt
I,~ f,,,t ~".,okVlln d .. politi('k" ..n ..ko- uiet zijn vooroordeel. en men ,,",,1 ei~ell stads-autoriteiten. Ik hOOp, dat
'"Inh''''' t,,..,llIu(!.Pn die door met.l..- den dM tie schrijftaal 1'811 RollJnd )lil ina der.e herinnering in mv blad holll
,'rl.. ilé ," .. lT'" i.frik ,,>It'.' "'lOrn' '!I' de taal van uUB volk is; dat g~n (Ipán zullefl open doen. en een inspek~
"'" ,I ..,,j, nrPTj( •.r<l il> plaat., van v..r- kaner. j.lf>leflrd of. ')ogaleerd, 1ie taal tie <>eli van de Zondagen in o~u! buurt
.. \.".1 "",~I"a Hpt " p('U feit, dat uI.,. ijpr"ken kan, en dat zeer weinigel> .ha~r ho~d ..u.
>0, k ...<1, 1I,.t v.'r ..rmpn aa.U lwt zakkplI ,,'hrijven kunne)!; dat geen naUe In li pij voorbaat dankend vak de lip-
I TO"11 'Oon' 1'",,1" nOl! in cl.. TJ.,.1Li'· d.. "unscne wereld een schrijfl,aal ge- d bli~ 'L

1
I" ba ti k Jlnnle eIleII, J I..

,,,I r"I:('I''''''. ".... d".ar e<>1l t~" nc ,b ..- Muikt, ...elke l!OO ver vlln a I spree' 1•.'\,D GREY 8Tn!ATER .
....nl, 00" ,lp man. cli ... hier uwt !lijn fa· taal "er..,bilt alll die van wml Afrika-
." I,. :':'" "" hep Juor "rUloNl.' ~",lellll'_ ner van dezijne; dat het eeU o,natu

ur
'

,.,.1"<,,,.. 1 tp wOJ'dMI. De -'friluander lijke toe&tand ia. ern ééne taal tot
h,.. 1 thar tOPn d .. voorkeur, 'SII i.~ die spreektaal te hebben en een andere tot
, ,"< ook .f"...nt-.d..n. De nitluudera heb- schriiftaal; dat hoe UleeI' "jj óose taal
'*'n nu OHT !!:.. h...,1 Zuid.Am"kA d .. voor· ver ...aar1oozen, lloe Illinder lie gerd-
;"'ur III ,.Ill'" 'SeND hierhij d~, pectt>enl en ,.elM!figd \lI~ wo~n; d~t
I'nllkh,men. bl'8l1ldziekte. booolnilopeltt eE'nsg..ziudheid, op de onredebjb baSiJt

eli ,k IO'pU...n om df'W hultId .. t .. be<otriJ- van: "'''Jeef aneen aan de t_I y:1ll
,\"0. met de dlliZt'od ..n ....n a.DJiErf' Bolland. ollnlogelijk is.
, .• t lo· Il ,>n de l...t"tll\g,·n t"u~ .. \'ol~l' • 'fot ntlg toe iMmij geen enkele go;
,,'dyan, ""p-.lat<i OIp! d" Of>P"rh,,,,,,,,,hav· wi,'btige reden p;enoemd, WHroIU Afrl-
"i ,kr kapitali_tl'n. ,lie OM land uit- kaan!!(.h niet t.ot schrijft"al moot wnr-
"ll~"n, "II b..t iq jl;4'IAU .... oDd..t', dat pa'" d~n .... rheveu. Neeln de dl-le voornaam-
"n"m~ df! ~ Afrib.&ndPl·. in het 'I" Oezwllren één voot' éétl:-
.' 'é"7 ,-bt ,taart. On~eluldtill kOOlt !tit',. I. .\ r rik a a nil c h bee f t Jl; t! e n

bIJ <'Ok ""n slaafse ~t. "haascbar i. I. I ! I' rat 1111 r. Dit Ïli heel wnar.
,'en .terk gebeende _I. nedPr1iggeDlk mM" is ,lit eeu reden waMom het geen
'ISIU'" "" Pt' PI,kk ..n. Too-n bij .1.. rllst litt ..rat\lllr ~ hebben~waarnln het
'" '. da' dj ..,..,....,t wao. ZO hoof!: hij zijn al. I!;elt" SC'hri)ftaal moet w~rden W'.
,cl>.<1_ om le ~ ... R ..... dJeneo- bruikt? Is er UIl enltele taal ID de wt!-
,If' O\~. b t" . ... d f'd:aa;_"rr 1111 . • • • • r ..ld . .lie vlln baar vroege ""ug ft et>'ll
I r a!'tt 'IOl!'nugt!II, JD WIe di~ littprnttlnr bellMtl' Geen tAai wut'dt 1I1~t: ....."tl go. la. maar dit> IlO(!; .... 11 litti'rt.tuur geboren. Zooiet8 moet
''''lIP' "'.11 ,-"n Je II~ vali .. . 't "-brelt aan'e oud.. kiI!'IIf!'Il' trapill{ewly'" aangroeltlll. u" ..
1"10 ~igetl ",er Jn 1'('11 Kanf>1"".he litteratuur is ni~t te W1J-

t tt r
- Ml \tA" aan .....brak aan taalkraent, doch

\\ I "11''' f"''' 'I:" ~ ... Af .
'""kkPD n_r een " ..1 ",nu g•.brak aan sch1"ijve.rfl· n-
I ,11,1 ..>'Jl ouT£ker.. kM.. tl!'<·h heeft haar vaste reg.Is. balkr
<1,. r,;,v~n p;ewi~"" ond ..rqpDjt, 'II ourdt>uschat. haar iditlUlell elVll., net
i In nit~ ... kt won\ ..." Izoo lI:ued als !.'enigE>andere taal. ~ be-
,'n" ,'11 hIJ iakh:llY.en .. ' : h,,..ft "Ileen drijven. En schrlJY~n
,;,'n

1
.........n, men-, gt~ dl" tU.. ' ' ..... genoef\: vinden, als. ~r beSli·

'"l ZIt. l!i; l!<,vol'lt nJ~t. "Il 1Z" ht\Al' 1000r wat meer 1iefltadden;
li ,pt. \O"3t<bJr ()Il!I TOlk ~~n wordt. v-ereerden, baar waarde
,,,,I...,,,,"",odt, P:" so ,.iet !!rhr\J'"!'D. kennen. Geel'- tpl,~;i voorbeat dR"k ..ude voor de op- hebben ..oordat lIIe1l

Il. '.~Tlln boTe-Mtaandt',
-r ... dwd.,

li ,rl[ ..t"'dorr, l.omS p
\ ~pt~mber 1006.
Z,e ".-\II"r\"I." R~ "Ons l..and".)

een·
dit ba, -alIefe.lL. tléIabiê~1I
..all ha.. tot dlriiftaal

dat j~ ,;'n ~
paaam.d:kan ZÏeII/ .aarom· wii
tul 'piet' ver~· moeten. Ala se
.lechta nog·een 4ialekt na NedI!r-
lan.d.ch il, dan ba ik oppositie ...~.
staan, m4ar .mt. is lae niet. Men tr+ft
haar niet aan ala iets eigenaardip ,in
een enkel distrikt! I fie iJ de tAal '1"
't ~e Afribn~m. Zij i. geen
.~kantbuistaal", .. ~t men hoort tll~ar
ID de Toorumers 1'''' al de hoopte ,en
fijnste Afrikanen in ons land. Ze I is
geel\ arme taal. ...~t gij kUDt uw ~
dachten inet bijna even ...eel gemalt erin
uitdrukken nIs .i~ 't rijke Engelach .
Milrt "a~ lyla{ niet een ''TermeDwle''
taal heeten, Wllnt I ze "is d"t eveauJtin
al~ Nede1'landath, ell is zuiverder ~er·
maanach'dall Engelitch. ze is niet &\Vaal'
en nweili.jk, "'1Ult. ;1Ie ~.. de eenvoudig-
ste 1iAsch.lflfde taal ter ...ereld- e..n-
'VlJudiger zelfs daD ~ngelach.

la 't dftll wuJJder. dat mannen:
generaal Louis flotha, Prof.
Cachet, adv. E_ld Esselen.
Boogenhout en vele andere 0_
digate .uTilEaners de beweging,
Pretoria op touw geset i8. VOO1'!.talln

lI!! 't .poder dat bet
niel1wsorgoan in den gewezen
--een lanel, dat 0JIa OOIt in 't
zeer dikwijIB tot voorbeeld' ja ..v••"vo...
-::-in 't A.frikaansch versch.ijnt P 18
wonder dat ook in d_ :Kolonie de
wejl;in.g snel grOlla .mt P

Denkt gij niet. heel' Editeur. dat
verliet tegen den stroom. en nogal
MO'n bijzonder ~n$tiRen stroom, on-
l't'delijlr; is P Denkt gij niet dat een·
dracht onder OD8 volk op 't taalgebied
lIet gRUwst te ...eeg<tkan worden ge-
bracht al~ wij d~n tll\tunrlijblen weg
iMlaau., ..n doon' w.at ons g_esond, v~r'
stand en OIUl8 U&fde 1'OOr OIl&fl natio-
naJe taal van ons eiaehen! neukt ![ii
niet dat de woorden: "Ve;cbt niet in
1111' eigen kamp" gericht behooren tAl
worden tot deg$ll die aan nulle taal
haar welverdiende ret'htAln niet willen
duen teekom.a ~,

'"\·f '-.

neHT NIET IN mv EIGEN
. KAMPI

(onverandel'd. )

I
J, DE WAAL.

_.
(lug_nden.)

31 .\ugulltu.s ......... oor de leden
C. J. v. en haar vrienden een' _1Ii111k ..'1 I11.,..l
waardige dag, want zij
recht baar ee~

opriC'hting ,vaD een
Men gevoelt dat OlI;deluaai
meest l~ntrale plaats is voor
Y. 1l'.8,,1. die daD ook dienen
andere goda4ienBtige s8meDk~·'·

Te half elf ute kwam. men on"r de
eik ..n bomen umd. ondet' andereJl
merkte men op dil. Krige, dil. ~
.\, S. de Villie .... M. H. du Toi~,,)t ..
.1. du Toit. Br., 0, de Kock, B.'C ...
Wet, B. H. de Wet, J. M. 1Picll, W.
~laree en al de leden der vereni&ing,
alsmede Tendilllende leden 'I'aIl d. na-
burige n,..nigiRgen. ..

Ds. Krige hield een korte ell
eode rede naar aanleitfmg Tall 1
10 :SI, ''Doet het al 1;8r eere
Roudt God voorop en áteu niet
uw eigen kradbt elUl.

Zijn Weleerwaarde eindigde met.
1.Cl"en, dat hij zich verblijdde in de
bloeiende . ve~giBg 1'1111 Oudekraal.
Moebten zij niet alleen in naam, maar
ook in daad betJtaan. clan zouden "iS
open veld vinden om in te arbeideIl, eo
grote invloed uitoefellOll op abriatelik
gebied, dat w... sijn hartewens en bede.

Biel'lla gin& men· naar het pakhuis
vaa.. de hMr Roome., dat -noeg in de
lBorgen in orde gemáakt WIl8. DB. Cil-
liers nam het woord en .selde, dat hij
bij toeval hier tegenwoordig ""rus""n
dus in een &trilt gelopep WIl8. Bij was
bUjde, dat de vereD~n.g Bieh' in de
riehtin(l: bewoog 010 hl~ een gebouw
t.ot Gods eer te willen oprichten, daar
bet de grensplaats der twee geJlieentau
was. Inmen de vereniging Bieh t.en doel
stAllt; in daad tAlbestaan en anderen tot

tAl sijn, _1 de Beer hu rechter-
sijn, eDII. '

ToeD flprak de ...oonittAlr, de heer P.
de :Villiers. een kort woord van hulde
aan de twee dollliae'B 'en alle bela-ng-
t<tetlenden eD vriendeD, en verklaarde
de basaar "oor geopend. De zwaar be-
laden tafels met O'\'ervloedige leldrM-
nijen werdeD'~ lichtAlr gelllaaKt
ooor de flink., bfJdiening der $mea,
wier tOned en ijver te bewonderen

" 'lhe8 opl8lert

¥EEL'EtUE TheI' c1aa

~~

TMe. - Ball

koper en veel
~oiideri8-

gebruiken,.
dat...i

Het ge)lQ vanl Zam-
':Buk I ', I

I •

.,~~------------~--
~eu.~ede Thee' .;S.
:8, •·.de: allerbeSte
,a':l:a1le}:rb~ëD.



Het vuur is een vreselik
Elament.

Bescberma uw Builen en Wapent ur.el-
ven tegen' deze verscbrikkelike gael door

"KYL- FIRE"
Te Knpen- De verbe~rde <Dtwe De Standaard

POeder) Brand B11l88el'. .

DaSTANDAAROm YERDIEISTEN

VnrIlD UI DlI

Iraad Hotel. Kaapstad.
BBZ!lBKUS MR ~

.' 'lUl BUl'" aUDen een
HU.IELiKE VER8LUFPUATS

GRAND,'
recht ofti' het StatioD eD c1icht bij
alles. De ~ GUtlIeer TIL-
LlTSON, die door de HOLLAND.
SE meJIl!eD li88r bemind is eD eeD
BOBRBN VB.lBND it, al .nes
doen wat hij bn dit wel bekeRde
Hotel ten GKMAKKB eD ten
VOORDILE 'fUl al zijn Ua8ten
te makeL

HARTLRY TILLITSON ,
Be-tiezder.

B!!!!!ll BRAND I B!!!!l

Yeillg,Wer, Ster",leuOl1d!g II
GEEN ZUB,EB.
GEEN VL'OBI8TOFFBN,
GEEN 1lA.CHlBNJ:1UE,
GE~ OXTPLOFnNGEN

Lees met aandaoht de volgen-
de opinie van een desk11.ndJge:

SnD"LI'. BUSDlfEEII.
R1rTH1.4lID 1'fLU.f, Ul5TU

1 OeTOBD, llf '" .
IK heb het genoegen te verklaren J.,.t

ik getuige ben geweest bij een prooi
van -de "KYL- i'YRE" Poedel
welke werd genomen door de hNl;
W. B. StaDton, (~nt .-an deselve).

Het. u.ngestokene bestond nit hout.
veL poesskatoen- en parafin en toon he!
goed brandde werden de vlammen,
nadAt er een haadrol poeder mgetfor-
peil W'1I06, dadelik uitgeoluss. li. bell
overtuigd dat het zeer doeltreffend ~
een begin van brand tegen te ~ en
lOU leder sterk aanraden het. a&lI te
.::baffen a.la een eerste hulp middel.

(get.ekend) W•. "LT,
Hoofd Besmbte.

Ontelbare Corpon.ties, Hotels, Ge-
bouwen, Fa.brie.ken, Grote Firmu, ens.
in En~and en andere landen hebbe"
de "]rTL- i'YRE" B ra.nd BIWi5eJ'
aangt'6CbafL en deze ..erkosen boven
enige andere.
")[YL. J'Y1ll!l" is goedkoop en

wonh verkocht in alle VOOl'DAlWlS,"

Harde Waren, Meubel en Algemene
Handel Winkel ...
Enigste .Agent in .Afrik

S. FREEMAN,
Cosay'8 Gebouwen, Rlebeek-

straat, KAAPSTAD.
POST BUS 64(5.

Orukpers-Mutschappij

~PERI{T.·

labriW1ell TU &hrijfbehoifttl.

Litllognfill8 II - • •

G. COMBRINK,
De oudste Koloniale

HORLOGEEI JUWELIERS1I.IEl
<GEVESTIGD 1836,)

Bu Vel'hu18d nau

No. 74a. LANGSTRAAT,
('f ...... deuren ntI KortelJlukt Strut)

K"A,PtlTAD.

VERKOPINGEN.
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De Bereiking

VAN

Het Volmaakte.
-

Goede Smaak-
De Standaard

VAN

-
ZIJ

STREELT

DE VERMOEIDE,

VERKWIKT

DE BEJAARD~

VERSTERKT

DE ZWAKKE,

DE STERKE.

NEGTAR
-

1INDIEN GIJl
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PIA
Adderley Straat'128, I_adJ
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EET
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lO .,.. mt je 0
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ltaIkDeDeD • •..... _ "
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80101tO
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DE ZUID-AF~AAJI
I

.&ILIIlUGD lOlT '
I ' i

ONS LA.NiD, ' I·I

J. G. L. STRAUss. AFSLAGER
21 SeptelJlber - Molec.t.eell1'ly, dialib

Calmua, ,_ardeD, yee, ('DL
GUTlI.BlE.t THERON, AFSLAGERS.
7 Sep'_'bor-Woltldoof, afdeling Oale-

dou, HIIt- eD loetIoed eD Ineode ba ....

D. C. S. NAU-:JE, ..lFSLAGE&S.
13 Sep~ber-Karreeltoegse, ....
J. L. CC PLESSIS, AFdI..AGEB.8.

23 .8epblm_- 1'11 lLiddelbarg, ... ,
elleadom•

OEl!PEB.S, :MOORE cl .KRIG&, AF-
I:U.A&ERá.

14 8er-tembor-K.lipbeuel (oabii <Jale.
dvn) i.l1'eDde ha", lIB ~ goedllnw

21~~~~~ ~=~ld,&bieh"oc BLIJVEN DRINKEN.
r. UNU~"BU(j, Al'SLAGER.

1:11 Mp\embor- Wo~er Bou ........IIel.l~ 'D'-
len." .. I:lwamen be-

l~=~~b~B~~~~1 Voor alle Natien.~ ,r-- 011

a 8epwnber - Modderlr:loo1. ~
ha.., bQ.mi"",,~lCbap, __ _

1!;~~~~~=~Voor alle Klassen.
A. F. HOOLI, AFdLAGEB.

a Sep"=ber-a...dednf" cliaV.st Ba
...... MD plaata. Y
YEO¥AS8 &; co., AFSLHEllS. Binnen het Bereik
20 8ep&em'- - D&TllDg, _.ieiiDe

_koop 9&D .. eo, 0111.

J. J. HOl'llEYB. ZOON, AJ'8L.
148ep\o .. bef'-Nabg KlipbeDYelScatioa=MAlmabDry, landei&eDdoaI eD

F. J. RETIEF, PALL Z'D, ..lFSL.A.GER
'1:1 Stptem~81-Klapainl5 Blaboa

deu, ma. ' .-ar-
P. A, V.L"{ ZIJL, AFSLAGER.

il S'-pt.lD~r-f&ll BAijudorp,ll1utud
ICMlId"o.

li ~ - Sprui'drlfl, &fdel.iog' Vu
.IWl1.}. -.iorp, ~.

JACOBUS A. Lo. DE WAAL, AF8LA.-
bbRS_

• Oesobe: ~ 9. Hcvp, ald lJ' A.Lo_ en IoBlQOd. .. IUOII--,

SCHULTZ ft TIJSBOS, AFSL8.
ss~tembcr-FrtMrblU,.. _, ea &0.-

SOSe(4ember-F_bll'l -.t __
loecL ,en

r.s. P. MAKAI8, ~BJL
il Sepw mher- TaI'-&h, .... eipad.oa.
li 8epéelDber, l{~"L .ltll ..,_.deD.
J.W. 8TIGBLniG, AP'SLA6KJL-=~~~~ ALOM VERKRIJGBAARi

PROBEERT,

iZULT GIJ STXmM'1

NEGTAR
-

van ieder.
-

DELICIEUSE

NECTAR
THEE ..

- \"
\

I
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m.i .... 'U"Ïs Tan
kinp; tot de vOl_age.
,,('8 op .talme6t,
111,,·k08ton, met
'poorlfl'g "'DalI'té]_~t
,b' in aUe gimalleu,
ta",,! "'I'g'ens d$ teI'lBiiIlUl..u_I.
mt'e!l" Bltkomt dllAb.
lant.,t€' in ...,k~~t '.

"'" diskussie "" _I~, _t..mn. .._«
kr..t.ui.. \TE'or sebrijft, dur
Jot t de boeren in h.et distriltt
nif'uwP tarieven .

An",rikaanll8 ..nJjMitoll:bll.
munikat ie Iyord '*~tl\t1l
tot mnsc,j$l op 1~:i:t~'f'1'\1ook tor tafel •. __ ..8iWi.: ....'*.'C
:'I("t"lli"a" en d•
.I. Triool ..t , I. T. J. F'.
l"'I1O<'IU<1 een omlerhopd in te
r.•'keTe plaatsen in het d.istnld ""'''''1'- .• G!:~;.p_tiao"
f r- ndr- li.. Lmtlltgenoemde ..tolt.
~fnd,tZlLken. De heer J. lIa.tiobeater

"'hr""f ómtrent bet opriohten ·no eea
markt voor dA v«koop T8.Jl lalld~
pro:lnkt(,ll te Wijnberg. om te vwiko-
11\' Il, fht <1 ... produkten niet in ougeaohOr'
lf' If~',!nud aankomen, ...-órdt er
",'lA'II. d..t M' .tappen dienen te 1II'n'rIf ..n.•
~..nomr-n, dat bet goed geen opunthou;;l,
It .... rt te Zout Rivier .'
Ook w~rd een d.isku.ie ge-m GIll'

\. !P'II! dl' markt te Woodstock fen 'Kaap l'AlD, Biirwe.m"D
'I:tU'P agent..ehappen. Het IlOl) goed ~. D_ Jiil
zun iudi ..n de laatste verdere inlich1in· ~ullr, góed j .
.:,'11 n iar de I18soeiatie zou zenden, zode; ltIite1rteO: bej~~ada
d.· lr-dr-n k1l1111en",tooten,waar hun goed tIe brootilwea ~
~ekon.'I.:n""TlI werdt. raad de .1tiétfiTill op

\',·,'marktcn. Een cirkulaire 'goa1_ ~ ~ te
,,"1 .11'waJ<memoode direkteur 'rall bntraktu~ en ha l&Jl te ~e,
'l1l,I1",,,~- I",tn>Uende het daanteJlen _ de ...... , .aIIa !plo, BOI'I1 t~«-
v.rn ,,,pmarktpn. Besloten, dat deu tI'ou~, binen dltie .-_ in ~ re-
7 •• '< 'hij <It' 'I"011!8lldt' vl',,¥aderinjk lie- ~ti. te .telleQ. en him, teVens keil-
.mdcld z,.1wordon am de leden in de lUS, te geYeD, dat de inspekteun "lUl
~d. ~f'n!,,'icl te stellen over het "oorstel !:kt raad, 4>p ~un (VIUlde 1ront~
I., den kNL ten) onftstim ~e wegen ~t: r;W-
l...u.II""l\'· bullet.ius, Er had een L&DfZ" len op de 9de AugustlU. ID' sul-

I,,, pr ..king pl ..at s bt>treffende de aktie len de bargen oJ)lt8l'OêpeD wonlen enn.
',.11 ,I" "",t"hke provineie tuinbouw. t_ te zftm. dat bet_.erk,'bebOor1ik ge-
r , ,d 111 hrt ontworpen van het voor· daan wordt.
_I'" ,hl dp7-e ASSOCiati!\ -sd r;tell5Ol1tdoll1VolJnaoht werd yedeend &ml eie SekJre.
, 'M i••,' Olldtshoorn vrtll.'.bten tana, om de ,heer Van Wijk de SOlD 'VaB
\,,'n~r,", dat h..t JZIOU\'ernem.mt ge- £2 (twee poDden) uit te ~,. voor
v r .t agf! wor dt hun landbouw bulletillB N!pU'ettIIJ nil GrootYlei :naar de
" I) np applikat ie te dÏ!!tribuere~t Hoofdweg, bij outvangst VIA het rap-
,011"hnllet iu-, in 't EnJtels eD 't. Holl.nds port rin de inllJlllktttnr, ~ dezelve tot
_,'puhlt,'r..:·rd worden. Vooral .. erd ~_ ~oegen geGaan is gewurdea. '
"'11 Of' lid fr-ir, d.t bet departemebt De raad benl aan de nitbetaling dOOl'
~.• -n Hollandse bulletiua bad over het d.e sehetaris nno £2 voor het vencbaf·
",,,tmakpn. D" spmtmU werd opgedn.. fen -ran lev8ll8~igdbedeQ aan de
~'U het ~oll"ernement hieromtren,t te ballidietel:;. terwip llij de weg re~r-
"hrijn'l. dien _0 bet l\lIdelike .inde 'nUl het
(; ..rs pp..('t~ ..rd, dat de heet' G. Bl:.,ok.. ~.

h.iw. landbouw scheilruDdÏ#! tE> Ezen- Su- PieUr Fa.oreechreef, kennis geven·
I.ul'\!; voor cle nlO8OOÏat.i.. ~n lezin~ zal de aan de raad, dat bet Gou'Venlemeitt
':1""'11op L. ~ol~"d" ve~adering 26ste £6000 ~t8t bad op de ~ning,s bill,
'\.'IA'r, ).,.,].'" van andere assoeiaties en m~ I~t doel om de weg VM Hoode-
IIl",-j,,!.'!l rijn wplkom. khpbaai naar Waseekl'Wll te tepM'Oren-

fJ,· pr'j,Ii"I"n van de wijutentoonstel. f1600 daanun jaIIrlib te wordeu uitge-
i. ..c: \\1'I',I"f! lIitj(~ld on verscheedene gIl'I'oo.
!,,-1,'1I "YI,rl an,di?:r1pn )Ulll .ub.<;criptitofl Na de zaak- ten YoUI' beeprok61 te
v.v.r ln-t prijsfonds. Ook lter"pport_J'd, hebbeu werd besloten, dat met het DOll
,'.d I.,.t pi ,,,t,dik .. landbouwtentoonstel- op het feit, dat de raad aaJl.iIoek gedaan
I, I.:-k"lnl(l; tl0 genoteerd breft VlUl had om een som geld met het doel om
i.. ".·Ifd., Ionels. de POI!twe;r; en de Bondeldip JJa&i.,_

[.,11<11,01111 ut,'r:ttllur, De, sekretaris \VII4i.><elcraalwegte repararen, dat het
r 'i1!"'rtPprd .. tl.lt hij vorder e partijen bad Gouvernement eft'biediglik 'NI'ZIX'.bt ml
, Il' ';"Jl,z"lJ "an het landhouw departe- worden, em gemelde-!IOm lUl.Jl de raad
',"III v.i n ,!,. Verenigde St&tl'n en van luo te staan, het aan hem oyerlatende
I. rl.fIld .'11 ",.r<lere voorraden besteld om het geld tu_a de 2 well'en te verd~
i,.01 lil .\ustralië. !~, _fs bi~ raadzallm oordelen moobt.

Een OE'aJ)lU'1g6 motie 'van dankbetui-
\ling werd uit~bracht op de ha.,_-.'. __
Oates en sir Piéter Fallre, 1"OOrhim ou· ~~~:=~~~~~:d~denteuning, "rleeDd in de zaak.
Lid 'Kotze bepaalde de aandacbt van

de raad bij de slechte toestand Tal\ ••e
Spektakelweg, en de n~d
om daarnaar dadelik: om te men, waar-
op besleten werd, dat daartoe I18lUlOek
I(~!l worde bij de raad op de. gewo-
ne WIJZt".

De sekretaris lep;de te r tafel prijsno-
teringen VlW onderscheidingstek_ '¥'OOI'
hondebeoh\stinj!: deeleinden, en hem _rd
antorisatie rerleeud om zovele te bestel-
\en Ida vereist worden 'II'orden voor
b"t jllAl' 1900. .
,De volgende datums op wolke verko-

piugen van geschnt· vee ploats T.inden
zullen, l!;eOIl1'l.'nde bet half jaar, eiJ)di..
I!;endede 31ste Deeember 19015. werden
~ ..keurd aIs volgt:-4ue .<\ugUtltull,
15d0 September, zl Okloher en Sate
DecEmber.
Hot. antW'GOri! van <leIlj!;erenoociviele

!c(l~uni:<8am, met betrekking tot het
sdóeteon van p;ems¥~l!n en wilde !tunis-
voge18 op private OOPrE'nplaatsen en
kroonlauden, werd gelezen eD ~u-
leer<l.

Do volg .. n<lo rek<eninjl,"D welden ......
pilsscerd en ter uitbetaling gelast, Cape
Copper Co., £'2 128. lid.

De heer Om. Oummilljt, van Stein-
kopf, werd benoemd voor do betrekking
van veldkornet. voor wijk St:einkopE, in
plaats van de hoor MOfies~ht,
die gepen.ionoord was !!ewc:f-ilen.

De raad keurde good, dot de !.Ide~
van AlJ.l1:Ustusals de dag wpaald I01IO-
de·wOl'~n, op welke een hol ..,he»-
dffi zal worden, ten einde aanspraken
voor opneming on opjekties teRM de
nieuwe kiezerslijst in Oyerwegin!S te
nemen, en dienaaujZaande te beslissen,
en besloot, oot lid Lovnes en Townsend
te zameD met de voorz.itter genoemd
hof uitmaken zouden

De petitie van W: vun ZÏJl en 1Ul-
,Ieren werd vool'l!;elegd, verzoePnde CJe
moo. om c<-n schut op te richten te
.'\c-habvcltIkornetscbap, Pella. Werd be-
slote.n, dat dezelve toegestaan warde
ond~r voorwaarde, <lat eeu pannaDente
I'<'><idt'ntaldaM' ter pllU'tse, ~willig l501l
ziin de plichten vnn schlltmeest .. op
zi<'h te nemen. '
De petitie van J. I. Hou",~ <ID an·

<ler!'11 werd g<'1t'~u, waarin 00 T'aaO ve'·
roclrt 'lVf'I'dO('n schnthoPk te Nabsbnp
(lP te rid.ten. Werd oosloten, ,lat ('Ol]

schnthok opgericht zon \Torden te Nab&-
bUl>. wal s vel'v..ocht. .
H..t kontrnkt van (le "Western Pro-

vin"" Publishing Co." voor het drukkeD
en publiceren van d" kenni~eving!en ell
notul",n van de raNI, werd vernieuwd
roor ef'll jaar.

De h~r H. Robins Rich' werd aan-
g;e..t"ld &Is inparder van di, hondebe-
last ilij{, voor het voldkornetsehap n.o
:Kamagps.

De roJgeade tenders voor bet rep&r&-
feU en onderbouden van de wel!'t'n ge-
DOOmd, werden aalljtflnomen :-Ezel.f&-
fontein. te RouwgoOO VlAkte, J. Ban·
k..~; Koornhui. t.e Zwart 'Kareep, J..
cobus van Niekerk:; Sprln#[bokfontein
tt> Ookil'p, Á. P. C.oetzee: Bowesdorp,
te Meskoop, O. W. van HeDllintt·
Jk.sJoteu. dat enig lid of sekretaris

wan noor rei_de _ euige wer onder
kOlltr.lkt met de 1'IIAd 'run deze' alde-
•. Il!!;, ,.al. indien hij oord'elen mooht, dat-
enig j!:ooeelte van zodan~ weg de aan-
,I,,('ht, vert'ist. tonien, dat de eontm-
tant van znlk eell wOIot, zodanige. repe.-
mti,'" doon 7.a1, ru.. blijken mocbt aan
",cno"m'! lid noodzakeL'k te zijn, binllen
t'('n r..wlike tijd.

Lid Townsend. IlaJnROS de raad, heet-
t .. de nieuWt> e.c. en R.M. een hartelik
wPikom ill het distrikt, en nadat de
Il('('r Mnl]:enni1l zijn dank en opprijsstel-
li~ betuigd had. werd de raad 'fel'-

Jaagd.

~("J. ,\ Dr: \'!LLIERS.
Sekretaris.

1 SEPTEMBER.

Zeudom',een .il1"'rd.-,.·~"'~·JIl~ Pftja
veD.VaJl"~, ;.,. ',: .,':,.'., .'

Voor .ir.All~CAftTS,j::'" &j. ,Uilt"; Ktnd.... u
Wij vertmléll ~ nit'llwe patro~: téPtf·COe&oP 'I-~~=,~

)rijl_88. .
.BBZOSS 0",-, .. -

PARLIN~ EN L.NG£MAiRIC:YI,TR

Christelike Jongelings;
._ Vereniging. .
1'.\1'11'::-; VALLEI, CALl'~DOX.

la:.\lEE~TE NAPIER.
20 Augustus, 1905.

\ ,'1 ",.Jl'I'iug J"r C, J. Vereniging al-
"" " ~,hollden op Zundag .de :!7ste
\ ,~'!..,t us, lV05.
\ ,·r"ad"l'lng werd geopend met ge:-

~,·d I'll If€'zang.\ .., :1:-" der laatste vergnd"ring- wer-
i' t1 v f ,or~t·lezcn en getekend en goed-

_' ;>.\'111 d ,
~:. I.• .It'll {'IJ eeu aantal vreemdelin-

__' Il II a r.-n l<',;enwoordig, miss M. RolU
II \ r.\ \'!)or~p~tl'IJ als lid.

Il, 'I< Ik~..•.uuhcden waren als volgt:
I I.('/.IIJ;:, door de heer C. Val. Dijk,
r, n {,t"'( hh·clt'fli~"; 2. opstel door
" J \ dc' \ illi,'I", "DallkblLarh,·,d";

""([,llIf', door llI"j. iL van Dijk,
!!;J /.I'!).!t nlor li": .t. debat: "Wieus

_"J",,[ ,I ,'f.} zw"aru~r bepr(){'!d, dat
'dl 1)",,1<·1111 de leetllH'o.kuil of dat
\ \n dp d rIL' Jongelingen in de vurige
, "II 1I1""I.,ar de he.,,' 'If. Groenewald
1).111(1'1", tt'~\_'lhtallJer de b{.~r A. de

\ ,:'"". d.. drie Jongelingen"; ope-
,'. \1 \\ ldl Illet l\vee stollUnf'H.

-, 1."IlIl~, door m..j. S. de Villiers,
h'f! 1l.,rI." 1Iig in Londen"; ti. recit&-

, " f~,'nr d., hp"r J. de \ïllicrs, "Twee
.ll lilt' \\·l't·~Je.s," .
li· "f;,:,'\'aardigdf' uaar Tulbagh werd

'" !.., 1 :\I. d" \ïlliers J.zn. gek~n
."1, J!,.l.lt",vC'Tvanger de heer .;\, de

\ .·!a.... .
!lt' \ l>i~t'ndt._ .. vprga.dering werd be-

J "I,d "I' dC' ;!:htl' Sept, met d" vul·
.' I.';' r"u'Il'l, \. Lel.in~. door de heer
1\ ,," I>'ik, :! op,t"l, door de heer
II ,). I 11""r, .\,7.n,; 3. recitatie, door

,) d" \'dliCl's; 4, debat: "W ..t
: ~ ...T,' !JJIl nleut> te boeren beesten
'. I "~"IhtanJer de h"er II. Fou·

1..,,'.t.'II" Op<,naar de heer C. Lou-
f /.0,1, " ,j, kung, door de heer

\1 oi" \ 1:lh'r .... 1 z.n.; ti. re('itatie, door
I .I, \ 1111",,: j, voordracht,

',,, ,',' I ,'f'r \. d" \'ilhers,
1;,1.11Il,! .:>luvt dl' \·Ict'~voorz.itter lllet

_' :., ti

II

llYPO'NIiEKEN .

~\ 1.1.\1.\.\:-0.\.\1, K.K.

S. .\.- Simpsqn-·H. T. Pritehard -
Beaufort West. ~

N. A. Hanekom-M. D. H. DoJlUlU8lill
-Piketberg.

A. E. Sboobert-J. C. T. Orimm ?'"'

Lad,. Frere.
A. K Sboohert-MartieIli5(lU, OrimJD

'CD Fraser-Frere.
A. C. Lombard-Boedel O. Wood'-

Albany.
A. C. Lombard--A. S. Huttoo - Al·
bany. _. , ..

A. W. Minnaar·-Paarl Afr. Trust MIJ.
Bpkt.-Paarl.

J. J. Moore--Eastern Province Grand
Division of the Order of the Bons
of TempérllJlN-Port Elisabeth.

J. Gaul-W. Mose&--Kaapse Afd.
M. J. BaMOu-Fietcher'. ~del

_Malmesburj. (
J. Adams-E. K. Jon_Kaapee Afd.
P. T. Orsmond, ,C. E. Heat1)&,P. 0rI!-
mond en Co.-E. Stephen-Port Eli-
zabeth. - '. •

A. Beid Ill'.-De Wet en F'ouri&-4'bi-
Up' Town.

D. F. van der Menre-Z. A. Ona.....
ling_Uanover. '

li. 11. RobiJlll(lD-Wru en Philip -
Uitenhage. .

F .• 1. 8choeman-A. A. Brehm-Uitea-
hage. .

R. Knight--J. P. Celliere- Stellen-
~h. '

A. B. Martin~'.J. A. de Wet sr.-Till'"
ka. .

E. J. Daldorif-Boedel F. Ambrole-
Aliwal Noord. ~..

)). J. Rabe--Vollmer en Co.-M~

P."r.7F. Engelbrech~. J. Ky~
_·C. :A. von Niekork":"'Namak"~

G. Rigg--T. S. Rbode&-Xaapae :Ud•
een ' :HUSTL~GS. . .

J. ~! G. J. Liebenberg-G. S. WhitehMd-
b t Hope Town.

ChiDe .\. C.N. M. N. JlOIwlIe6~
echtgelIlOOt VeTl~rdde~e-, C. W.B. A: de

'KaapSe Md.
GENER.u,L.

i ' ' .,lh,·iJlt·lll' \'t..'r~lu.l(!ring th.....ur
lj. \ ,'I ~QII..:IIl1! werd alhier ~eJwu~

I i" di' IIkit' _\':~. 1005, Zoals naar
., !IT,· j'!"'J\fk Jt'- voorzitter met ge-

I}., Il, ,t IJ 1('11 (lef vorige \'ergade-
. _ \" ,. 11'11 Il.l lt'l.lng, goedgekeurd en

", ~t'l\1!

, I ' .", I ~ "a. nls "olgt =

1 11". door de heer ~f. \". Rt)1lf-
,I, "fwP7';':,
t p" ',,1 t "W ie i. "e~aarlik('r, !'ell

• '''''11,1, (Jf .... li oJ'<'nlike vijand",
,'I ,le ,.. lll(enhePT p, Badenhorst,

n. J].j Ir, "oor "('('n "'nIs vriend",
I "'r ,\ FOllr;", Ibij afWtlzigbeid

i"" Z, FOllrie) als tegcnstan.
IiIJ .temminjl; Wul! <le opellaar
• , 1,·,.)",,,1 van 2,

I." ",~, ~..titel(1 "O"bats Vel'"ni·
,;, l.". ,. c, n:..I..nhnrst.

11!"'I'\, l;0tdt-.ld "l\'vreueuheid",
'.," ,) ·rlrt ~ dll Toit.

1:" "riJwdlil(i j1dit<,!,1 "0"
'. ",' ol" li.'H.J R. llarlenhnr.L
!)\h'! 1 :..::..·tlteld "Hpt (;pwet(,Jl",

.' ,,- I -..,J,,,.. n l\'I'ij...jlh~),
j, ;'1 .'1 j ....at lell; l.("t'" ~rai'pi~ l'l)

B. Cro~r, J. W. Bouett.,
tber en BosiPJett-Hindner ft
Bpkt.-IUapstad.· , .

M. C. Calibr-F. S. Ka1der~
hoorn. :;-.1,' ,

B. E. Steer, handelende ala.de '-'1'.1
Baai Via Mij.-W. Radc:1iff!t. eB A.
AitkeD-Kaapatad. -,

KONTRAKTEN.c,"'· ,
A. G. Dicks-A. A. Cloeá- Graaff-

Reinet.' •
'F. J. Swan-M. I. Pot&-Graaff-Bei-

net.
A. E. RAI1-A. I. WiJliaIIIa-Ped-

die.
'.'

.....

•

'·1, .,r '.1' :t'r 1.~,daf,ktt· de 114:1f(·ft .J.
': I·ri T H llad{·uhor ..(. nit naam
\·:'''I_',n:.:;. \-uor het Pl'lo!f~raf!cn

VERENIIINI HUW.DIA.

]1 ~ I r J ~ }won Wt'('':: d(~ ,'prt'ni-
I' ':" 1"'T1 ,lik""ld 0111 zieh met

....·,'d.111"lrl! ' tt' 'fOTPlIi"'p'Il.
) I , ' ',., ",,, d t "lo! ~ll., derhall'e 1\ "rrIt

,. ""IlCIII>'; },,,,,,j,O"wJ nl" vonr dat-
\'~"'" \ dl "" nil .. 'H'l'kz.a:Ullh,,-
II c' I ,111,1.·1.1 tf' h"hr,é.tl .Ioot nc

'" [I. I." I lbnkg;(·l)('d ('Il ging men
,II

\



'J'DDUB TOO. zum A7Bl.
EU'I"D STOOl(mLD.

lapa 80uYetRIDaau Spoorwegen
mDW fooK.&IIIPOB.TInDI

8'1'OOROLJJ .

Fraserburg Afdelings Raad.-

r.

,. R N DER II worden genugd
TOOI' bet repueren en ma&eD nil

Ilieronder renoemde wegeD, die ia-
~ IIlOeteo wordeD (op behoor-
Ilk. 'tOTIIWl, nrkrij,rbur bij de
8eeretaria) op of voor l~ SKPl'XM-
BBR, 1i06, om ~ ve " oamiddags
ta ~tore AfdeliDgw B-1, FlUBl-
~ nl.

L ~ Hoogt. 0Ter Mou-
"'_'entei.o, Nooi~t tot Bur-
p.r.p.t (nrnieawing b:IIMD Nooit-
pt.dtt IJl B~).
II. ZUfODteiD <mil Arbied.nlon-

tem. Schuiuhoogte, Witbieejee tot
iD Groot Weg _ Gorru.
In aJJe bo~ wegen m~_ Tmderun ftntUD :-

1. Dat aij a&l!.8pnt.kelii hlijnm
"rOO1' t--te eD yolgeade i.nepectiee
iDdieD de weg op eerata niet goed-
pburd WOI'\lt.
I. T__ borgen moete MD.~

.. wordea. .
8. W..gft mOt!ten ~ 9'ot-

den al-.&r grou. yerkrijgbaar ie.
~. Zij KUllen niet het reent heh-

ben OlD gnUS of groLd binDeR S
yvd. ftD de zijde nil weg (die 14
yoet breed heRbouwd II108t worden \
te D8IDeD om weg te rePaRnIIL r

6. De lugste of mire Tmdc
wordt m.t ll00dakelïk UDgGOIIIeJI.

I. Verdere informatie il yermi ...
haw bij de seeman.. ...

D. lil. DTASON,
secretaria.

AfdeIiDp RaM KaA~.
""-bnrJJ·

2t J.Ii, 111<X,.

IEArl.1
LOZE.EI

................. YK.
- __ I. HOII8T•...~. ',"--r,~.~_tII."'-.......... .,;__ ...-

v _ ......

I,

ZUID
z... n.K:uN .ta.&.auoa ..

&8. ZUL~ O~ lt ~
-S.S. :POSt' SALISBURY, ~ ........

LI.Yd K.u.nru V.......... OP" ~
.3.8 FORT8A.LlSBDBY0...... 160II0Iaer.
~ boWIIa ... II.......- ... _ ..........•

flueatricn'~ nil IUA.P8'1'AD ... LO.O_. iIId .......
_Ite klM PIMU Biljei ". PlJlDG'Pla, ÏII.as IL od.

tTdmtudllade ~ ftOl' ~. ja MA
nil hel eCIriP op bet ~ _ CJe ~ n.kba.
G:>«i.~ r.J-..u. &ita BUt.a. V.a.liup ..
1Il~__ LichL .... kJ.. K.ba. AJIeea l"III......
leD ernrea l.JOaW - ~ SijD op .........

Voor YeI'den ~ ~ V - ~ ......
sich ..

QES. SUCKNALL. 8TRAND8TRAAT,

• DIl IIARKT. '
I .... _._

~.;.. ..
: --.

EEII_VOUI18, .

ma,
i,

< i -

\=~-
• 0 ...... • PIoea'en. • Planet Jr· CUJtlvato.... E8Pa.
- DeerbIIr- BInd..... SnIJmachines. Maaien en Harken.

LLOYDS' heUCIan In voorraad all. soorten van Qereedachappen
~ YOGI' .. Boel d.rU.

ARD ................
Alle soorten van
ea U..-waren. "Ooed

OAL6IID. PLEIN,
KA A P.To .....

'EITIOUWBAAR .

31
lABIa 8U00JI8.

CElmMIDDR HR WElELD
YOGa •

Hoesten, Kouden,
Kortademigheid, Bron- .

chiti8, Griep, Kink Hoest
Heesheid enz.'

DUH .&;&Jl O.•
. z.'_ grvte ~.PijPeD,

ITabMI ... " Bisar- al ·Si-
.................

Deze Schoffel Plaeg (" Beunier
£2 las Od. 8'ÏlIpO~T"""I,

si ...,. . ~l~-~"
.de .........~ ba.';

'1

::..-GUc
'i:
L

'."1CI01lIIWI..• UI_ .,
DIal TAIDEI.. --,c)

u) OO-DO-
't; IJI.-I/I~· ........... 1/10 - sh PoItwi·
u)

aa-DO
.......... JIIWI~DI,...

..lUID .....
c: A•> fLEAlllE."- "''''111c: .~ .....:a ~~

....
PAL __ , DRA..AD

R M. ROSS & Co.,
DE

Zald .AfrlkulSI Ildertilil ,.'1'
lemterl.,In •••. I

I
Fondsen • • £3,000,001. 1&_' •......

Alle klMaeD ftIl ~ p'__ . I
Gemat.igc1e Pnmieia. Lep ~

uitpYell. i
i

JOHN ROBB. ~aM~~~
Hoofdkantoor: Kaapatact.

PLOEGEN en andere LANDBOUl .........
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