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YAN HARDEWARtN.

,

De oodergetekende,
geinstrueerd door de Tnatees
"
bovengenoemde Boedel. zAlPubliek
Verkopen, TER PLAATSE,
iD
Buitenkant 'Straat, Stellenboecb,

ate.
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FIN DLA Y

PARLEMENT
G.

••

! ............

l.ItTM

!tno

1
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lar~l'"
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V uile .,en", '

IiBWDRIOII:S •

TE Il t:BIl V....
Dat Kostbaar en Stevig-Gébouwd
Woonhuis in Buitenkant St,..t, en
annex de Eigendommen Van ,W. J.
Cupido eo de MUnicipale 1"laDtajpa.
Het Huis be,~t 2 grote
kamers,
Voorkamer,
Eetkamer,
Keuken (met groot Keuken Kut),
Badkamer, Grote Achterplaat.s,met
ee. S,taI en, loetabuis no goede
g~te.
.
'
Het eigendom is aller
gebouwd, en is seer aangenaam gelegen, en indien verhuurd, zal het
een goede huur opleveren.
Spebla&euren, Geldbeleggers, en
~eren
~~.
deze gelegenheid U,
la.ltaB.
Olet laten voorbijgaan.
,

HJEaT.

1 .. '-

;~ê'

op YRIJDAG, 8 JUNI! 1906,
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_n."~

...

i"

'or T .. "",

NODIG

.,_.

1

ADmA,.
Ldeli.

,~

GI.J

,-

ABBRDIEJr

Adderley Stl'aat 86, JtAAPSTAD.

r

TE STELLENBOSCH. Kostbaft~
InJ de IiuIolvêDte Boedel van

TARL LlIIPIII.

, .......

eu Ste'ng-

Gebouwd "~onhuls, ~il4er

GELEGENHEID.

UIERKROOM·, KOPEIt OIlDlllITUI(·.

iTAD..

Vk. BD

Kostbaar

OPGIU~"VJE"_

KOST

lAMPEN en GEDEILTENvan LA'MP'EN
.I

~.

WORDT

ZAAK

DE

PUBLIEKE 'VERKOPING'

KAAP·
STAD.

MERK staat gelijk met Goede Kwaliteit.

lO

Hoorn-

J. H. N. ROOS,
W. A. CURREY,

)aarde~
I plaat&-

Gezamentike Trustees.

Rug.
:>istrikt,
no het
'er, nnrerrolgd

Kamer Gebouwen,
Adderley Straat No. 134,
Kaapstad,31 Mei 1906.

RSH,

-_-,

rt

PAUL D. CLUVER, Afslager.
'.,

--"-----------

Publieke Verkoping. onze Uitverkoop,

,igenaar.

toei~Z()n.iltJi:lforê~

lom,
gat in
rt. gezien

biezon-

B.'ler, Margarine, zalm, KuIl, enz., en:L; vraagt deze Artikelen
""'.fll(euoemd merk.
\",.m1liiig bij alle voomaalJlllte Knri~
doee geheel het Laad.
Wij ziju Agenten voo!" Qretl8elhuys' beroemde Sigaren:
.,...,

IIH1eue,

I."

" lP III!' •• _.

..........................
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Een Kans voor Bazigheids Mannen.
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IlArlxn1!d

and wel&ht of theM famous

>oeiër,4e
e V1'\JCht.
feit, dat
, Naarlje

70 ~
7

()1111

810)'0.... of wI'lloh

to

there are

..n.lnc ftoom
.1818 ..

",LLV.,AItAII'naD
Ucf'PAOKllD .....
'

OIl

,IS,

-

~Uington

DE

luid Afrikaanse Onderlinge

Verzekering Verenlalng.
- . £3,000,000. . Inkolllsten . - £480,000.
Alle

Levensverzekerings
Polissen.
klassen van
Premiën.
Lage verhouding
Gl'matigde
van Uitgaven.

f'"il.wn

dil'

de 30sJe Junie 19U6 finaal aangegaan zijn
VOLLE BONUS TOELAGEN
bij de

I',)()r

'~ll'rl~:"'1

rw nr

aa'll~I'I'IIi'{,

,Ii"tri&utie op de 30sle Junie 1907.

DRIE-JAARLIKSE VERDELING VAN WINSTEN.
Bonussen.
Y'prddinO' in 1904

<al[l(,llg('"tclde

\",n~p

I,

',1':,'

0

JOHN ROBS, Sekretaris.
KAAPSTAD.

lAl .DISTILLITltJRB.
Indien gij niet weet omtrent
nieuwe'

VRAAG

.

'.

RANS8Y & COV£hL,~
llONTAGlJ,

,

jare-n.

Itoofdkantoor:

De •. South
AfriC&ll Ne"..'
segt
"Sportslieden erkemJ8ll no bet feit dal
veel beter eo goedkoper is van de fabri·
kanten te kopeo."

E.BG Jt:L·~.G.lt··":".

BENODIGD;
f

GEBOORTEBERIOlITEN.
DU PLESSIS.-l
Jonie.-Hedon
i80n8
. eeu dochtertje geboren.
J. C. DU PLESSIS.
K1IT1 E DE KOCK.

T. HERHOLDT,
Sekretaria 'V&D de
School Raad.

Paawrie, Elliott.

DOOD BERICHTEN.
BAARD.-l:Iet
beeft de AJ\\<;jze Heer
hehaagd onze todergeliefde
moeder en
schoonruoeder, .Ie ",eduw .. E. P. K. Baard
(geb. Schreuder ), tot Zich te nemen op de
l Sde Me., te Il ure v UI. (bij aangang van
een pl&atselik biduur door de heer J an
Kett.boff), in de ouderdom van 83 jaren,
6 lIl....nden en 15 dagen, na een ziekbed
van ruim 6 ruaanden.
Wij ~wijgen want de Heer heeft het
ged aa n-Wat
Hij doet i. welged .....,.

o J ezus w ieus

ert-artuen,
S ~~Ol ill LW teedeze armen,
(Jf scheuk on. lw gemuie.
En breng on. noel( of "pilde.
In beter \""derland.
Ve bedroefde kinderen,
J. M. A. BAARD,
1\1. ~f. E HAARD,
rreb. Van der Merwe,

E.

surr,

!;eb. Baard.
Boscl.gaaehcu vel,
~t. Hwe"a Bui.
LE ROl'X.-O...-eTgepl.ant
naar
het
H ..melse Eden, op ;1 ~61,
onze kleine
BNtl&-vier
maand ..n, elf dagl>u.
MeVT. J. Bresler en mej. J. \1otm.a.n
woeden bedankt mor hun hulp verleend
gedurende haar zrekte , alsook de vele
andere del>buunenden.
De bedroefde Ouders,
.J. P.

LE lWGX.
HE.I..E.".\ LE ROt:X,
Geb. Woen,
"Drijversvlei",
Wellington.

MA:o.iIKCS-Q\'erleden
op de zde Junie
1906, aan zijn woning, Uattield Straat,
.Iohannes Francisens Manii:tu, M.O., in
<le ouderdom VIUl 64 jaren.

00,

worden hiermede

kuJau.; -)Iiddél

Carnarvon,
21J }Jei 1906.

................'.

BOtlaiildf,_;J'ÏI~

~,

Solfa vereistMl.

&t.ria ,0160 per ~.

BENODIGD.
TWEE
Onderwijzers voor de
Private Boeren Scholen te Witras en te Gamwpan, dist, Carnarvon. SalMis £60 p.a. en vrij logies. Applikaties
vergezeld van
certifikaten en getuigschriften van
bekwaamheid en goed gedrag, zullen ontvangen worden door de ondergetekende niet later dan de
30ste .Tunie 1906. Appli~nten
moeten bekwaam zijn onderwijs
te geven beide in Engels en In
Hollands, en plichten, indien mogelik, te beginnen na de Junie vakantie.
T. HERHOLDT,
Sekretaris nn de
School Raad.

£15 per bart_1.
.
BT.!l1': 2 Da.mee-lII!!I!ilItell~"
"pupil- teacberiI."
Werk te begiZmeD iII Julie,
Schrijf c!ad.ellk
F. GERlCKE,
Haofd.-Onderwijlle1',

.£

:un

'.J'WeedII

d. MERWP.
8ek:ret..ns.

Clanw il l iam,

Jl Mo. WOO.

BENODIGD
EEN Afrikaanse Onderwijzeres
die" Teachers" examen afgelegd
heeft, voor 7 of 12 kinderen. Salaris
£;3 per maand met logies.
Adres:
SAREL PL TOIT, Bus 16, Krugersdorp.
A ppli katies moeten ingezonden worden v(,ór de I J ulie 1906.

BENOODIGD
EEN E Onderwijzeres voor het
Kindergarten Departement der A2
Publieke School, te A berdeen.
Salaris
1 15 p.a..
Werk te beginnen na de Juli
vacantie,
Applicaties
met Kopieën van
Getuigschriften in te zenden aan
den ondergeteekende
voor den
1 Juli aan st.
D. H. CILLIERS,
V.D.::\f.
Aberdeen,
Juni 2, 190ti.

s:

-

-

----

.--

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

BENODIGD
Voor de A 1 Publieke School te
Middelburg, K.K. ;1. Een
Vice-Principaal (man)
met Onderwijzers en H.A. of Intermediair Certifiknat in" Science."
Werk te beginnen na de vak antie
in Oktober.
Salaris voor H.A. £350 p.a.., voor
In\erm .£.300 p.a.. Getuigschriften
van hekwaamheid en goed gedrag
met delApplïkatie te renden aan de
ondergetekende voor 31 Julie.
2. Een Eerste Assistent (man)
in bezit van Onderwijzers en Matric. Certifikaat.
Hollands noodzake lik. Tekenen en Zingen (&1fa) een aanbeveling. Werk te beginnen na de Junie vasantie.
Salaris £200 p.a.. Getuigschriften
vereist. Applikaties de ondergetekende te bereiken vóór 30 Junie.
P. A. WINTER,
.Middelburg, K.K.

V.D.M.

BENODIGD
APPLIKATIES
voor de betrekking als Onderwijzer of Onderwijzeres
voor de Private Boeren
School te Cordaetskuil,
nabij
V osburg, dist, Victoria
West..
Salari~
Gecertifi('~r"
£50
Ongecertificeerd £40 p.a., met vrij
logies.
Vereiste; Onderwijs in de gewone
vakken met kennis van Muziek.
Applikaties met getuigschrifte~
van bekwaamheid en zedelik gedrag
te worden gezonden aan de Heer
J. A. DI; TOIT, Cordaatsknil,
P.K. Vosburg, vóór ot op de 268te
}unie aanst.
Werkzaamheid te
beginnen- met Julie kwartaal.
J. M.. MARAIS,
Sekretaris, School Raad.
V ietoria West,

...
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BENODIGD

y

d.

>

BENODIGDeen eM'Ven A:l8181t.ent.1
Onderwi)zer.
S~.£2OO,
vooruitaieht op verhoging.
Schikking voor vrij 10fJi..ee en
inwoning ZAl door het Komilé gemaakt worden.
Applikante» te melden WaDne8l'
zij bereid zullen zijn hun werkzaamKantooruren
heden te beginnen, die,. indien
Carnarvon,
mogelik, een aanvang moeten Demen
-. /:4'
29 Mei 1906.
aan het einde VaDde Julie vakantie.
Applikaties, met KopieëD van
Getuigschriften,
zullen door de
EEN Gecertificeerde Onderwij- ondergetekende ontvangen 'Worden
zeres (blank) wordt gevraagd voor tot op de 23ste Junie 1906.
de plaats Alexanden Kraal, diet.
MATTHEW
NICOL,
}J urraysburg •
Sekretaris.
Engels, Hollands en Muziek.
Salaris .£50 met logies.
A pplikaties te w~rden ing$lzonden niet later dan de IOde Junie

BENODIGD

. J. J.

Lot

Hoge Schoo~ -Robertson.

BENODIGD

I""

Goed

witte

Kl.. School.
B1lL11eO.

Werkzaamheden te beginnen na
J unie vakantie.
Een Afrikaanse Dame zal de
Eerste Assistente Benodigd.
voorkeur hebben.
F. J. v. D. MERWE,
'Ii'" Julie vakaAtu.,
~ificeerde
Alexanders Kraal,
VEREISTEN
;heer als
Hoofdonde:nrijzer,
Armen
Nelspoort Station.
School, dorp, £130 p.a. Zend kopieën
1. Cert~ten
en Gebll~h~n
aanbeovelin4!,"'n.
van vak1rundi""'ebekwaamheid,
w>ed gedrag, en..
.
A. J. PEPLEB., V.D.M .•
2. l.idener Protelflant8e hk.
lIo1~no
EEN Gecertificeerde
Ondanri~
3. Bekwaamheid om onder'a~dere
.-oor de priva.te (Goevernement.
Ondersteunde)
plaat. school te
Nauwook onderwijs te geven iu de
poort, di8tri1tt Bu:rghenodarp.
Muziek, het Zingen en HandMtWek: _
aanbeveling,
..pplikant
werk.
Salaris £60 en vrij J.ogj_
4. Werkzaamheden te beginnen
SEKRETARIS
en ThElS&1Jrier. die
Wark te beginnen na Junie va.k.a.ntie.
met het Oktober Kwartaal
ook Bij..-nnmgs Beambte ml zijn. v»or
Applikatie.
te zenden MD ondergeteSalaris £ 120 p.a. zonder kost en
do<
Clanwilliam
Schoo] R.aad; werk
inwoning, die tegen zeer billike termamhoo..n te OOgillOOD V&Daf 1 Juhe kende.
W. J. DE K.LERK.
men aan het School Kosthuis vere.k., indien ~hk.
Salaris £ 150 per jnar
l'\auwpoorl, P.O. Burghendorp,
krijg baar zijn.
KenJlu, van belde Hollands 611 En·
28 April 1906.
Applikaties voor 30 J unie te
-------------p1&.
worden ingezonden aan de heer
Apphka.t
zullen worden bntvanll:~11
~
dl' ondf'll)l;eteki'nde UJet hter d au
Dinsdag, dl' ~i .. te .Jun ie 1906.

I.

extQlUp.

BENODIGD

EEN Oecertificeerde
OnderwijJleI' of
Onderwijeeres
voor de 3de Kta.' 8c.hool
te Bloemplaate, nabij Maraisb1Jrg, K.K.
SaLAris £120 per jaar. Warkzaamhed8ll
een aanvang te nemen met het begin
nn het Julie kwartaal.
A ppl.ika.ntcm moetcm bekwaam
zijn
ondenvij. te geven ill Engels ell Hol·
lande. Muziek een sterke aanbeveling.

A pplibt:iee
~ze.ld
van
kopieën
van certifikaten
en getuigBchriften,
zullen door de ondergetekende
ontvangen
worden tot op de 20ste Junie 1906.
D. W. SCHOEMAN, Jr.,
Bloempleata,
Maraisburg,
K.K.

BENODIGD

G. F. C,iKING,
Hon. r Sekretaris, of
Ds. W.

VE

VOS

DE

.Dit ts Jni't hetgeen gij. nodig .
hebt ~

BENODIGD

BENODIGD
EEN Gehuwde Onderwijzer voor
de A3 School, te Zandberg, Dist.
Clanwilliam.
Salaris £110 per jaar, en vrije
woning.
.
W ~rbaam~edeD te beginnen zo
sp()echg mo~hk.
.
De Applikaut moet beide talen
kennen.
Gebll~l1Chriften eo Certi6katen
T&D goed gedrag, zullen ontvaugen
worden niet later dan :iO Junie 1906.
J. J. v. D. MERWE,
Sekretaris,
School Raad.
Clan.illiam.
4 Junie 1906.
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GeWustr8ente

wordea<.frtJ'

st

"

,

.

l'e Gereformeerde

richting

-

l'

&: "WVOH.JWSBH.~
VERSOHENEN';

voor longe lidmaten,
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61 ..
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~

door DI. \v. J. SII;LI~,

van Gereformeerd
TOIt,9d.

Standpiint,!doo;

,"erij, lll~ -: .

0,. J.

1),;..

dij

2/-

.,.

St-

",-
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2f3/"f2f6.

.... HUn.
PRtiron~A.~

d.
d18 • IS
16 • 11
I~,"

18 de smakellkste

I.....

12t.
bAr, .uperiiu lij

In 't Gebruik de

ft

Vraag s.v.p.

king.
Salaris £560 per. jaar.
Applikanteo moeten een Wettelike
Opvoeding gehad hebben en 0Qdei-vinding hebben in het administreren
van Boedels, enz. Kennis VaD Hollands is desgelijks een vereiste.
Alle Certifikateo
en Gebllg!lChriIten moeten in het oorsprcakelike zijn.
Applikaties moeten in zijn op of ._-::vUr de 18de J unie aans~de
(gemerkt" Application.")
W erhaamheden te beginnen op
of v6ór de 16de Julie aanstaande.

...

uw winkelier.
dit merk.

RONDE.

I~_

IS

!SI

gemid. fIOOrt lit. !jf
_.
._ 10j. It
... ij. ,

Voordeligste.

lES worden uitge-

II

7

,

beschouwd

cl

..

~

B•.J

CACAO

nodigd voor bovengenoemde betrek-

..., ,

••• ges_boII

~~~;;;=::~;;;;

J. N. E., VERCUEIL,
W Ram. Sekretarie.
Malmeebury ,
30 Mei 1906.

t'itd.eL

~

-----~------~-

Wet!t.

t.

Verdwaald of GestoleD~

1,;270
1,19
14417
16300
14b;l

lSalllnt~'

J. F. SPENGLER.

,

Philadelphia,
5 Junie 1906.

Komen Aalllopen,

~..

Mineralen

.IUI .. "",IC-'

':'~'

... ~.

Mid.
f
:W!Ji

465

m

()lC.

£
4()l1

3:1

~

--J <:10

K;,5

£37208 £:WHO .t:J;l.6l
totalen voor de week ~"t·",dll ..d ~ JGWo
1906 ell de overeenatdUHllCnde ...~kdl nl
de twee ..oorafltUnde jaren :1906.
1905.
.£
.t:
!4l<'!7
2:17i:1
P-.gierw
t:l'ji
t!J!,."
PBketb!u, eD.&.,
3.%-1
Levende have ••• 2671
Goedereo en
POIIterijen,

1 DONKER brain .
met 1 witte voor- en '1 wit1e
vOet. De eigeDaat bu deeel"
terug krijgen, mita bet.a1iog Tall
alle onkoaten.

;

l

l'

1eMk..,........

APPLI U TIElaarSEIRETAllS

t

5

APPLICATIONS
will be received by the undersigned up to Bij getallen, vonninderde prij s,
the 27th inst., for the position of I...,. INk.. ..,.. raM ..........
:Principal (male), to the above
Wat een jongen behoort te weten
Institute.
Salary £300 p.a., in" _" jongen mau behoort te weten
cluding
house
allo'lVance. A
" aanstaande echtgenoot behoort te weten
thorough
knowledge
of both
"
"r man vall 4.5 jMr behoort te weten
English a.nd Dutch wiU receive
"
" jonge meisje behoort te weten
•.•.
preference.
Duties to commence
" jonge vrouw behoort te weten
•••
on 1st October, 1906.
" jonggehuwde vrouw behoort te weteu
~pplicants .to furnish origjnel or
"
" vrou w van 45 jaar beheert te weten
COploCS
of certificatea
and testimoVraag
Catalogus.
dI. voor fll)llolt. "~a.:.
nials of ex perience.

',;'

"

!Mi

De Streve!1lvereenigiog

OMSTREEKS
de
Rode Koe met Witte
hoorn uit, bejaard..
Heren
meesten en anderen gelieven
te gevea aan

c

6
6

U .... "'.....
Vier en vijftig leerreden va!l- Predikanten
der:
Ged. Kerken in Zuid Afrika, Prijs 7/6, Post vrij 8(, .
Een bundel die bij uitnemendheid tot voorlezen ge8~"ikt is, D8. W. J. SNIJ )IAN, I.
_
WII.tI U, Eeo bundel leerredenen, Prijs 4/., Pó'ltvl'ij erS.
""'".'

(IILIIEI 1IITITUTE.)

APPLIKAT

- MATK"'li'-"~""

1••.., ...',..

A2. Public School, Humansdorp

.

r

XatalQ8"1Ulllea

"

9
7
7
61

1687.

:IS

Yler,' ..._.:".w.....

:

-\
OMH~lIn"G.

KERKSTRAATClIITIAAL .. ~ 1ao. PUTOI."

BoYeIl

I..

18
17
161

,

POSTBUS

..

!o

"THE CYCLOIE' GITEI: FE'IBt·::

Voorzitter.

G. D. JOUBERT,

:I J lIDÏe 1901.

SOORTEN

ALLE

GEKWALIFICEERDE
Onderwijzer of Onderwijzeres voor de
Ill. Klas Publieke School, te
Enkcldoorn, ~Iashonaland. Kennis
van ~J uziek en Zingen verlangd.
Salaris £160. Logies £6 per
F. E. ALLMAN,
maand.
Certifikaten en Getuigschritten,
Secretary, D.S.B.
alsmede bewijs van Lidmaatschap Humansdorp,
ener Protestantse Kerk, de onder2nd June, 1906.
getekende te bereiken niet later
---------------dan 25 JUnie aanst.
Werkzaamheden te beginnen na Malmesbury Exekuteurs Kamer en
J unie vakantie.
Trust en Brand Assura!ltie
A. J. LIEBENBERG.
Enkeldoorn,
laatschappij.
:Mashonaland.
-----------_;_EEN Gecertificeerde Onderwijzeres voor de Private Boeren School
te Roodekuilsleegte, nabij Maraisburg, K.K.
Salaris £60 per jaar, met vrij
kost en logies. Werkzaamheden te
beginnen met aanstaande kwartaal
Applilranten moeten bekwaam
zijn Onderwijs te geven in Engels
en Hollands, voorkeur zal gegeven
women aan iemand die bekwaam is
Onderwijs te geven in Muziek,
Zangkunst en Handwerk.
Applikaties vergezeld van Kopieën
van Certifikaten en Getuigschriften
gericht aan de ondergetekende,
zullen ingewacht worden tot op de
23ste Junie 1906.
.T. A. VENTER, Jr.,
Roodekuilsleegte,
Maraisbur(!', K.K.
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Cyclone Patent Gekruld Stalen "Pickets"
en Lussen.
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E: B. D. Bargreavllo-D.

tak van de
StAndaard
Bank van Zuid
Afrib,
Bpltt .......calVÏll!i&.
W. C. L. Btape1berg-BoedeI M. Armbrose en B. OaI.er·-Ali ....aJ Noord.
W. We8tr-I. B. H_at-Ku.pB8
Afd.
R. J. Brightr-Rolfes,
Nebel eu COTI it.enha(!.'e.
I
R. J. Brightr-W.
H. Head--Uiteuhage.
W. P. J. Louw-J.
G. L. Strauu---Cal.
vinia,
iE. M. Seed~-\.
E. Wolf_Kaapse
Afd.
KONTRAKTEN
.
H. J Smith-A.
C. Dekker - Ali ....al
Noord.
W. H. Perry-M.
A. Whiter-Ku.pse
Afd.
R. C. Cliff-A.
G. O. Gosr-Ka .. pstad.

30 MEI.

f,,,,,,,

HYPOTH'EKEN
.
M. C. Price .......
J. .~ RyDlroud--Kaapse
Afd.
V. R0bert8-A. S. Butterworth-Uiten-

VIUl bet
beste ge.land, dat ongetwijfeld
•.•. ,. F1. Ay. B, (wals op de kaart &aDc .' ',11 is ..... n de uieuwe okkupeerders

Il,'
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c... ·'

",.od"n
v .. n

.
McDonalcJ..-

GriltwalD.Dd Oost.

1\
'\.I,,\,1l
aa..~PJlomen.
p" " • n-":'11 w.~rd l.oeftestaaD voor
een
...... "''' '".nb};:
Wral!; aan I)l1()neda Dl&r, u.. " ""p"n, ..n toen zij de plaa1B
".!l •• t , mll1'"+t, C~. Rivadaria.,
'-'eikt
L.":':' 11 "'1'1 hun boerderij
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•rer-: \ ..., p<'r t-elegram van de diruk'"'.'
oi•. I,,-r PiC'O, medego>d ... ld. dat
bo" Co,·,· ""...!...,]t ... v-a.n bet
konceMie
",rr .. 1 •• i.;' ,u"".,..o ..-as dil daarvan alg&, .. 0.,' Il w :..... ,'u de beZ<'ting
van dilt I"Dd
,'V~ ," nl,,'llW(" kolonisten
verboden
, ,
T ...:..
boricbteu ...an de Boeren
",., .v-r -. baaU"n
nUc'ts; de goeverDe..
m- Il _ .un hv>n","",
bleven halstaJ'rig bet
0.v.m ,1.1 Prosident, Ioocbeaen, eD

.. ... ~

I

J. G. 'Van Dijk ~huii.n.

PI'

~",v e.n

hpt

hl!ge .

C. G. K. ROII8--Oh18tlO'D's
...-erijen, Bplrt.-Kaapse

K.'l8)*'

Afd.

Een apeciale

'NIIJa.deri.q

1'811

de

Paarl Boeren Veremgmg .l gehouden
worden op Dbudag morP'l'l U J1Ilrie.
1906, te 10 uw
YOOhniddag
precias,
waarop o.a. epclOl'ftl __
aUlJeII beB1'OI1- sproke' worden. Boveodien u.l een be-

langrij .. debat over me.t plaat. vindeD.
Om 11.15 u.l V'el'de_ besit;heid gent ..l boeren, voorzien van kaarlItad
Iit<&akt worden ea sal de beer I. TriboA. BeBdIe--.~.
Emslie Port Elir.a- let, ODdenrijlar iD vruchten kultuur 8.11
'.'1 ." ~"lro1J""" llf-chriften
van de OOT.
beUl .
H'" 1I'··I,k"
dolmllM!llten, wf'igerd_
de
Landbou
....
S. F. Dormehl- W. Hunt - Stellee- ....ijnbouw aan de ~
.\r:- ... 'J' ..... rnauier
van ha.nd<4en
te ",,School, op speciaal Teraoek, de voorJe..
:"",j"
"1 hl",· ..n met macht en mctJt
bosch.
zingt!n van de beren Jack en Blackahaw
J. G. du Toi~C.
J. MUJTIl.Y-WOl'C8ltr,.,·, ••\..I.'n aan de OOTSpTOIlkelike
J'I'aver bemesting voort.Bettea, 'door
bet
o.,'-"U In hun bezit. en hadden. ~1l'1'l~
ter.
inl~den .... n een de!Jet over m,est ReJ.
P.
LoUl--W.
H.
Dolleyell
Co.
-" ,'" ,[J(l •• I,g mogelik
zich ~
te y,tRChik,t voor nuchten
bomen eD' wIJn','01
• ,·h r.,...d. op weg begeven
mulT
de
lïteuhage
gaard, en hoe dezeiTe aan te wenden.
.
, >.l' _Il
In
beot nu be-twi6te gehied, eD
F. P. Cillie (F. S. D. Cillie, borg) De vorige dislnusiee .. aren _r
leer.J. I. de V il Lie...., A.P.w - Stellen.
tun ~"urmnnn .. n konden alecbtA i.n hun
zaam eD ieder lid dat er bel&ng in stAllt
,er'kr .. t"legrnmmen
lltI"t ~VeTD8meDt
boo;ch.
zijn en deel te
P. C. ,J. Cil1iers-M.
L. Smith. M.L. behoort tegenwoordig
,,,,r It.. t ...oldDn~....n feIt plaatS<'1l, dat
ne~,
en moot zijn '-t doon ook IUId,. k•.lonis-ten al.....ds
bezit bad~D
)("zn _Paa.rl.
B. P. d-u Toit, P.zn.-Malmesbury
Exe- deren te laten. ~ijw~.
n, n," n Ta n dB 'plaatJ;t>ll, i.n ov .. reeru;temBe:llOeken .. orden ...riendelik
nit~ekuteurskamer
en Trust en
Brand
" .:: 'n,.t lu>t beShUt -non 9 Reptembe<r.
nódigd.
A....u.ra.ntie MaatachappijMalmesIJ,.- '. ·"l-'~ .....u de houd~
nn bet goe2 Junie, 1906.
VOO'I' .. rkopiag.-De
ro'gende
'
T_' ',.'
ent vt"r"l":"idde I':Ich a.l.s een lobury .
kopvog ~aL gehouden worden te .Klap...'. I "'ll ronder'
00 kolouisten,
en ouIk spreo>k voor vel(>J1als ik u varzeker
A .• "renrlse, &m.-Malmesbury
Exeku" .• 1..,,1...'0. zo niet ...-anlwop over de dat uw beslist, optreden ill het uitkomen.
taunkaruer
en Trust en Brand ASS'U- muts omtrent de helft van Jnlie, daI .. ",,;. ll\ankte zioh meEtiter vs.n de Toor de rechteD
v&n onze taal in vertum later te bepal0n.. Ledein en ~ij die
ra:ntie lfij.-MAlmesbury.
j:!"n.
baDd met d'e Stud;mt.eu
Vereniging
R. B. Scott--Oostehlr:e
Provincie Bouw belangsl-elle'JI in delle verkopinge'JI wor, .' """.1 "',,_ d(' reis .-..elf en ..oor de KODf9l'Sllr.ie
oou.e I!:oedkounng, wam-dete ver·
en Investment
VeT. vaD Gro:bllJllStown deD gevraagd bun ondersteuning
• 1[1 all.,rijl
verkopen van l.:md, ring MI da.nk wegdraagt.
De Hollandse
lenen, teoonde
deze .. er~opillgen
tAl
Bedford.
.,
\(",";lad ...n vaatwerk, reeds .....n taal t-ft
weer een stoot
voorwaarts T. P. Heedy-B.
doeD ..Logen.
I
G. Heydenrych-Kaap,di,'rIlti! ~"""""t, en was ('T g""n ~egeu
door de handelwijze van de vijse Afd
k.'
,.'
.,,",'Ilr op de plaats.
behalve.Jp
::t.n<I.endaarvan.
Hier gaat het zo I de J. JC. Beyer&-H.
J. BcilOonraad
i.-' I:
,nli. d.w ....acbtte op ,I" &an- post~r
kent p:een woord HollOJlrls,
lUlapse Afd.
_ . ,n "Jn h",la.okinl!:. en b.>loofde ..n ~neu
die geen ~11I
k_n,
W. A. RUS5eII-Z.
A. Gen.ootechap
_'" ,on, nH'nl een
admini.-rtrateur
kun_n
t()Al.i .. n, boe zij ov_ef!:
met
Kaapse Afd.
:'
'., .. d"l1 .. an urt Hs. AyT""I
t.e barn ktnmpn korn ..n. De sekret&l'l8 van
KlTSTINGS.
Hel, voortbestaan van het Afrikaan.
,.." '.,
"Il \\ .. 1 00 ..poodtg mO"<"lik, en
het darpsbestuur
kent beide talen.
Hij
P. 8, de Wit, F .lIIl•....,9. H. de Witrderodom als volikselement in Zuid Afri':'
. r. Il wa"htt"n,
..n wwcht>t...u met koopt ontrangstbpwijs
V01'lIM'n
in Enka, zo. echrijft "Het. Westen" VB.II Pot.
Riventda.l
_.. I' ,1 0'" ol •• r.ak"n 000 .... hat Arg .... - ~..Is pn r ...ikt die uit aan ,,11"0. Later J. E. Holliwd---A.
S. Blak_Cathcart.
ch-eh;troom, b:angt hoofdmlteBk
af van
' .. _~. .:,'.' ...m....,.""'ut nMI hehOT6Il
tAl koopt hij vorm('n in Holl'ands, en dade- B. J. Jacobs, A. W, Jacob, (J. C. Ja.. het bewaren V'II:IJj 00 'roIk~
en int.· ..\! I' O:'h l".hhen.
lik ~ijn er onder de J;::ngeu... TTienden
cob3, borg}--T. F. Herbert,
J. C. E. stDndhauden
der moeder-taal.
T.a.a.t.
[I,.'
",tIltLrlIk
"·,,,.d intu ...""n aliI'S di..geoon, die Zf'gj!;('n, dat zij ze Di&t
Seelinger, F, J Trewartha,
en J. L. men zijn t.8AI vnllen en l'erliest
men
r,'
. I I. no.lig,> Ingt ~OOaAll. de em'Vlm,-taau. De .. olgende
keer koopt hij
G. Dyuon-Kaapse Afd.
zijn ru.t:ionaJe geest;, ~
werpt . lnen,
c-' '", ,"r7"lcltm ('nigt' plaats af te ".<"6r F.ngalSl' om voldoening aan a Il e n
KONTRAK'l'K.'i
.'
&Is het ware, de roeien; in het water,
" I ,•."
• 1\
.... 'mmll(el1.
die dit &1 ~te ~'·oo. O<>nO<'<1.
M. Sachs--J'. Ka:ieer-Kenhardt.
waa'rmee :bet lSW8ia1!beIaden en bescha'1.~1\
"~M 1.1..".
a.aT7RId<-n
w..o..r bun p<>1..ou er niet et'D kan.~
komen ..-oor P. J. &ild--L.
J. Standen-Kimbec<i.igd lilCbuitje in een veili~
bve» g~
"',
',.111,."
"'1 huu bu' .. op te bou.
II om OD7"" Rt a tie nnder de aandacht
van
stunm
moet worden.
Hierover.
gelolev.
,.,' F,'l' ,;df".rk vaD oDnoemeLjk
lij.- d.. rl'germ!l: te brpng<'n? ZoUdt n nie-t D. A. SoloJJlon-·-H. B. Moon--Durban,
ven wij, is ieder lI'eldênkernd Airiba.n-.'_ 1,.tld""k rin!t aan, -vTO_en
IrnnfU'D rrngen, dat de korrespondentie
der het met ons -.
en dit
wordt
Natal.
"I,
,.\.·r'·ll.
af;zphouden
door tUSiS9D hAt d0'1"'bestl1ur en anderen van
eveD.ZOOTdoor onze ,ujanden ingezien,
, I .'
h lI,,1 ,ao de n..derz&tUng..
deze plaats - hiet 8poorwt'lll: ~
31 MEI .
,"lI.IldUAr dat er op atefsel:ma.tige
wijze
••
ZIJ ".,r"n
ultg-e.trokk_,
moes- ment t<"T t..~fel woTde gel"jZ:d? Da gne.
getmc.ht wordt 0!IlE8 taal te ondermij.
.'
~"Il
"I" \\ O"!"d
.. n oV-l'rw;
..i-.. t ...n v'"'" •.ouden dan blijken, a.lsook 'hoe min
HYPQTHF..KEN.
'Den en het
opgroeiend Seehl.ch t t-e \"er".'"
"nd~elike
onz.ejrerbeid.
nog ~edaAn 19 om v..rbEitering aan te A (hssim-J.
Bolton-Port
Eli2;a- e>nge llóeIl.
_ 1,'" k Z 'Pk lI' uit. w .. lkp on- bre-ngPll.
Wii hébben ben&ald grote trei..
Ni"t alleen wOTd'lll al~
mogeHke
,I I,W·I).,lll. en t.ot du'vprT>'
ZIjD Df'nloop nodig, daar jI;~~n
hier dik- F. betlh.
vToomoo invloeden mn ons volk de oude
Elliot!r-H.
T. Elliott- ·Cathcart.
', •• ', '., ,.lt P' 1""(>t"'lI, zes tnannElJl
~n ""'ps mooten oveTstnAll, zowel als flOO- J. Bell-H.
w..gen te doen "ver~,
maar er zij'l1
Fitchai-Bllthurst.
_,'
.:•.,tor,. ...n Mn de yer""hnktie,",u voor deze pl.aa.ts QeRtemd, WI'Ike A. N. Duv~.,......G.
H. ,l. Manley, dui7.t:'ndon in dit- land en in a.ndere de... n l',n ,1.. ,.6 ond.>rn<>mu1j!;.
moeLen ovpn<taan
W Me.,Imosbury.
Als
len van Zuid Afrj.lt-a, die zich, wegell'S
ha:ndalende
ouder de fiTIll't ManIe,
.'" '",
,j".Yf"Tf'.
eD we Ironi6lJland van hier naar de stad ...il, daD
gebrek a.an nationaJe 'beg.iDselen, in die
en Co.-l\h<.ldelburg.
,TI,"'.!
ll.ulrllk 1~l?'4'n op het moet hij f'!eD week er yoor Demen, of
,;troont
van ver.bastering en ontaarding
A. N. Duvona.ge---G.
H. J. ManlfIY en
'." ..r .... ll oVf'rtuigd
zijn. dn.t hij moot po:'r rijtuig
ga¥l. Ls h .. t dan
mengen.
Het gev~
is da.t. er
eeD
Co _Midoolburg.
",i"-"n
\')Oil <l.. ",ntoT,
c:J.ezeM- rocht om tp "..~n,
dat het getal fBS- D. Blumherg-A.
staeds t_nemende
neiging begtaJlt om
MosenthIlI en Co.
,
<),.
'".I"Il.
,""t voldo<>nde S<\gJet'S te klein is, om een dagehkse
Mstand tAl doen ...an de grote volbbePbilip'\!!
Torwn.
" '1\
•• nd.'rc1:lk.
voed,..,. en !de- trr<lndienl'lt te recht¥nard:41;oo? Goof OIlS
gin.selen, waarop wij alleen konnen hoJ. Bow_P.
H. von Dorp--Kaapse
,'" "'illP zullen dnP.n ,.tf>D, een u:1j!;elikl;e dienst en 'bet geta.t paspen, de strijd met ..tIk_ 'voort te zet..
Md.
"" ,.,., \ "Il,.nl 'Jn" .. 11:0<'".. n1"- SIIjlierS zal toenemen.
Er as een.teeda
toonemelloo
S . .J. Dugmore-Aliwa.l
Noord _Onder!. ten.
ol .,,~,",.\.k
.~,.I·.'n. in ',(JV-NTe Tot nog toe Ztjn de ~
nog maar
geest va.n on-velMhiUigheid om trent- di6
Bouw Ver.-.-\h:wSll
Noord.
..
,',
,flll,,!d
vnn hnD ned.".· .... iuig en zacht ~w"est.
De boNeD heb· J. Benefit
dingen wll&1' te nemen, welke de opSl&ttery...-.M.
Slattery
Kaapse
r, "
.' c , '" d•. "rond.>n,
h<m hij wet- bt>n ~ht.<r zoveel zaak in de grond jl;erechte .A frika,a.nder pijnlik. treft, en ZElAfd.
.
~_,., t,........_,"'t'Ull1. W:ulr"m
h<>t hracht at;.. zij kODden.
F.en goed..' regen
L. W S. Smith (M. J. A. Sm.ith, boTg) loor een der meest otl.l'llStbnrende tekens
., • 11' '·"".lllt wooTd.-lik
moot g... zal v..len in s~t
steUP1l klMr te Irrij-Ma.lmesbury ExêlruteUlllk:amer
eo voor de toekomat ill.
,,,I. 1\ ",,,,r tw\. bjel ..n V''oIt dl' !len en b.>t reed8 gezaaide
Ia.tei- opkoDe Afrik::aan8e volktileiders
"ien ilit
'I'rnst en Bra.nd Assurantie
Mij. c"r,l"at-t
in do wM'de ~itie
men. Mochten di .. spoedig loomen.
en _oo~
pogingen a.an om het kw~
Malmesbury.
~, ''''1.1 'Il ....0 v..rv .....njd ..rd
on.; dorp] .. v.,r1\rna.id dooT ett!'like n ..tC Hechter-GraaH-Reinet
Eseik:u- uit te roeien.
.
l -,
Il
"",-rt 1... ,,,1 et·n ....Iml. ((' pri>n.tn woonhuizen, e<t'-n.tevit!: .uit.. .:\ 'teu~E'II',
Bpkt.~ra&ff-Rei.net.
M-94lr, 't. lom niet ontlr.énd
._"
/, h,,,,
bN'r P34!:P, eon mende fabriek voor 'het
vervaardigen
A. SnUth-J.
FroohLioh Somt'n;et
er niet m~t die vurige' ijver
.ll "ik,·m,t.
in 00 .-\rgf<n- ran ~po:-,,-t vO<'der, en 't laatst, d~ch
voel van rQCht..~éA
I:. ",,',1,.>1< i!"oor<'fl. v!ldl Bn~
~t
't minst. eoen RCboolgebouw. kriJgt
~~
h'
moo men TOOI' _
...
k
\,". _ .• , il'!,.n lll~ nieu"''' admini- llU .... n oot 6ft ziodie-I!ik &L1I7lÏen. Het C. W. Cloot.e--C· H. Ester lIylle behood te IIt_rij&u(
.' •.'. - '\ ,.,,,,,'lIk, .....,..
.. hij aan wa.! tz;e- wakkere OOTP"'-tDOT
blieft ...,n <'>eTSte . La.i.urg,
vooral geleerd worden,
het hier
&ott.--!'aarL
,,,. . " ..r <•• 'd _11 v"r~r~
van kla~ rij~
a:nJIgelegd naar de st&tie. C. A.. G ~-A.
zaak iS 'VIllI begiDl!el, en ds.t eeD voll.
J. D. Sl&bbert L.zn.-D. G. Keyter ',. _.II :,.1., "d"n.
wa.&Tbij hij ook tegeDD" ",ilniskar
doet d", rondte.
pn vuil
dat zijn pute'~éD
Biet ha1ld·
Aberdeen.
v •
,....
IlH ~r
Page ~de
vaD allerlei aam vindt een rwrtpla.a.ta
J. D. Slabbert, L.zn.-F. M.a.ske, Iuw- haaft, even. onbe!t.eodig ~ kAmltter"'0'
.. ol., ,n,,,jIn~,.an d" J)j.-..kt-ie Tan i.n ..loten en gaten,
WIUU', orerdêlrt
met
loos
is,
als
de
man'
die'
get.m
éigeD. opi'"n._' "Il ~,,">nJe-en, pn zpide, dat bet B3l"<k>, d'it ook zijn ont - heeft.
lLlt delende als Maake en Co.-Ab~·
men het standpunt
H. E C. Kruger---6t.
Peter'a
Kerk, -mes heeft, 'N_t
:'<-'1', ,.. .. ""'!I' ,,,,,t ...tand in rijn besluit
Spoon\'''II; Dept. heeft opk een
harde
Mowbray, in kOJlllektie
m~ de kerk in om voor _de zaak te.trijdeD uit be".'
. Il :"d .."lt .. I':J Ay B aan de wt>g ~legd
'-1I.Il de Maamesbury
weg
van "Elngebwd in d_ JtQlmu~.
ginsel, dan is men ~
- ~je...
!.
\._,,.'n ..... k"JonistNl
te g<"Ten. naar de sta.tie. Deoz.e ~
alhoewel te
N. Oo.sthuisen-Oost~lik8
PrOVlncte
vorderd.
.
\. - r,'" I,,,, ko .....-ie p;~biro, dat sm&!, zal tot groot gerief va.u de boeren B. Bouw
Er bestaat vooral ~fte·_
,oueu In\"ll&'tm~t "eT. van
Gra.", ..... ol •• k"n""",-..le~rden
OJJet>n zijn. tul bet dept. vE'1'di"nt hun dank.
Den, met' de
invllJed, die bereid
hams Tmm--Somerset
Oost.
")v
Z'", I \ frikaan~
foomilies was jr.... ZOU de afdBIingsraad on.~ mat een weizijn o~ntik p~'v~
'~_lI'ruri~
C. C: M. GroenWllId--P. P. Fick
~"'~... r'l. "p"~"7~'t was voor iedereen,
nig t.egeomoe.t komen, M) gem&lde weg
te mabn.
. ,
. 'B:redaMbp·
m,', ,~ ...." .. laan. A~tijm&
burger- een 10 voet of r.:o -.rijder m&lr.ftlP Toe,
J. M. J~.
I. de- Villiers, A.P
Thlor
te
de
", , '. . ...i.\<'ll p11 dat 00 kOll~e.If
nMndien, helpt Oom KOOs, en- de hooi___ Purl.
ferantitt der CIIll'iatel:iQ
",.. " I.'''''.''iwd ..-orden al .. te hebt-.
...-agens zullen op bet ~Io
pad niet
KUgrINGS
.
in >\, E••
. ,,,..,,.'"I." t •• '-taan
docb dat Znid bt-hoe ..._
stil te ",t.an ,.,..oads de twee
Ma,lan de
' ..
\, ~ _ ,.. oI.. r.
IT1}" of' ~
grondeD
bokkl!'tl op die IIIDJ!;lle ~,
in de fabel, W. Webster-A. M. Comley-SomeT!l9t
Oost.
","n,r. n I""~"'.-n op "" landen ten II!OOr- mIJt ~'IO!g dat een va.n lbeide vorouge.
Á. W. Do~_BoedeI
Á. D Douglass
',,'1 ,. -, ,i,. T.li.d..li.k.e grtm.'I
-van de oude !ukken.
!
-Albany.
'
"':,·n.. ,"" l",ul., :tijiie-n VBJJ de obicoMijn schriiY-. rOMS. te Illillg voor
GENERAAL ..
r; .... ."
"'M
,Jot~, dat bet ~
porle>meobti}d. lIlOIe!t not!! laDglll!!'worden
E ReyneIl,
handelende
lW ADst~1ië
"I.',' ".". _ I.,.ul ma.a~eIen
nam TOOI" om meJCinp; te makl"ll Tim de ~
en Ar~entina
Meat Supply Ce. ""r t''''P''t! hup ....ihng 1'1ul 'n stuk van de tijrl. die -.rij mB!t doionaakeD. Elke
FedenU Supply and Cold Storage Co.
<h. :r ..nd (.....Ik gedeelte kOl! de beer ....ond komm ., eeu wij groot a&DW
Ka&pse ~-\fd..
['," .....
I l''I()lf>n) Ml dat. de men._ op in de kerk
tewsmf!ll om) fie bidden om
KoNT.JUKTEN
.
d•. pia""'n
knnd<'D blijven wonen, totdtot.
de ga.vtIU dieoo B. O-teli. Door de I':IJI!G. K. Xorn.---c·
M. Smalley..,...
.j.. '.... Iwop hall plaats gehad,
_
00 tt>n ",ordan er ~
élke :&tg bidetooden
P".1·,
7.'JII N'('".htma~e
eig_
ZOU
gehoudeu om dcIleIlde~,
- men be..
stad.
n.·o'"
"II
,I., h....r P~
woB
bekend vindt de _8l"beid ook 't1IiD de woordea W. r. K.imt:.m.-,\· $. ae.~owi~yn----4i1~dI'tt-I'''''.
laOOnL
'
"M it .. • [, It. door de boeren
genoemd,
van Tenliyson, WlIW hij ~
dAt m_
<til ""'h d"oT hen geda&ll was, waar- weu
n.l~
'II'OI"~
door
gebed,
dr..- 'I.' .~'n oi ..n~N'
...oorwar.rtle nil dan waar de w6llleil3 01'-41( droolDt.
". , Il~'''''''' ..-as !.ebuiton
~l,n.
~Gist«
namiddag
--mnf de'~
~f '.' -, J ,,·U' .. n om "la !.C\,-a!ie en g8- lln'll"ijd.ing
plaatlt, de:'pu Tw,tooiéIe
""'-'.
p, ..
hnTge'N 1Imh ned6 te rstton.
dIool. De lweb.tbeid, .b&id en ~
H·
· •• ·,"rn'.ment
wist &1 deze ~n
tnlffEllJdb8d·non
bet ~
clod ..
'O~""l"" ",ro, doen bij 1II'<.li~rde d;a aan d& bol1w-kommj.a;je.,
~ ...CIOI'IIW:I< in
'''' .., I ,,, • ."",noo ......
n, ."..".oor
bij het~,
dB heer ~
en de a1'~'"
'Il"
ah. oveNeJlkornst.lg
ájn in.- chiteJrt. de beer Btae1r.I.lnW 1~.
"'. "' ,." d. Di_ ..n ........
_
... """ ~
_
•
• ~ 1\
. ""11
. bed£. aeOOO1 werd lt b
~
tlooT
II,' ..I.~
,"an dn.e ~
wNt
de .. ~
..
.Betie, een ~
oa, ""j, d, pl1t&t~ \Verd benoe>m4 li.- ~
l"et"IIlag
-ran bet.01lt.
..... nd.· ",t ,je beren Y. K. V&~
.. ~
der scllOOI ea ~'
'WOO~ng
fot
• d. inc"r.
'en eÏDde llUI' :t.u- op daham.)I[qrWik
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~
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,WIIIF1UDE._ ....

GEBOOltTDBlUOBT.
KIRSTEN.Van de lieve Heer ontun·
~,
een fn- zoon.
lIVe dankbare oudent.
J. FRED. K1BSTEN,
FRANCES JOUBERT.
Uroenvlei.
Onder Paarl.
30 Mei 1906.

INKOM
ParI8IDBlts-llttIRI.
RECHTEN
Parlementsleden,

DIE vele hunner vrienden wensen

ontmoeten, zullen het, tijdens
hun verblijf te Kaapstad, de moeite
waard vinden kennis te nemen van
de centrale ligging
van
het
te

G RAND HOTEL;
vlak tegenover het spoorweg station, twee
minuten van
het
Parlementsgebouwen in de nabijheid van alle
publieke kantoren -

GEEN

lOGEN

.

.

U1.TOn ...

lAAR

VA~

•

Zindelikheid. Huiselik verkeer en
Gemakken

gewaarborgd.

:\IATIGE

HARTLEY

NIOO

BOJ'JDTD

I

III

Polla.
u..... __

AdderleyI_i,

tegenOV8J':QJt.

en

Jl fl,Ullpettéijln

:a.....,~__ ,.

Jt.A..U'ST AD.

j

TILLOTSON,

de Welbekende

Boerenvriend.

WERK NIET.\
ZO HARD • ~""

PROTECTIC I

PROTECTIE I

KENNISGEVING.

ONZE GOEDEREN VER·
KOPEN ZICHZELVEN.

jJAMES SANDERSON,

AFRICAN SWEETS Ltd.t

ZldIIIl1lI' II lolollal. TII,.I

Fa.rlmt, Utll' In LI." IU.tIur,

.OOIT

lager o~erwij, woeien. 'genieten~;
gekleurde
ICboiieien .• 1I8 't "~
·ero_t.tl

LONDEN.

WENST zijn vele Clienten en

boYeD

het Publiek in het algemeen te informeren,dathij voomemene is Geen
Verhoging in zijn PPjJzen te
maken, maar zij dat Dezelfde zullen

Fabrikanten ván
Chocolade, Jams,
TiDDen. enz.

blijven, als vóór het Nieuwe T &rief,
dus geeft zijn Clienten de gelegenheid om direkt van de Fabrikant
te kopen, en de Koloniale Industriën te ondersteunen,

VERENIGD

Suike.rgebU,
Vruehteu ia

1906':

Onderwijs in 1906. ~

DEDIEllDlDlIlUTIS IElEID.
a_lalltalt tn Mt t........
0tI ........
och.tft.an de Oogarts..

" MOlASSINE" MEEL,
Hpl \\" ereld beroemde V(led....l voor
Paarden. Vee, Schapen eli ':arken.,
De Elixer van Dierlik Levert.
1'\ lelt minder dan 67 Eenrt.&-Prijs Win·
neno bij de TentOOllStelli~
te
R~
werden gevoed met
Mola.s!áne
Meel.
1I0_ine, het Genoegen van de Groom
en d.. "reugde VIWl de Zm-lberelder.
MOLAS81l'ot'E geuft aa.n 't Paard een
goede kaoditie en mooie v~,
met
vermeerderende volha.rdi.ngsvermogom
en wwld:racbt. Melkkoeien, gevoed met
IIoIasIine
leveren
een Vel'lJlaU"dariDg
...a;o 16 peroent
op in melk BD boterTet.
Kav_ groeien er sterk 'r&Il.
Voedt
Schapen en Va.rkens met Molaaine
em
Yen:ai:ert
u 'I"&D de H~
PrijseZl.
GebnUkt door all.. ...0Q1'D&IIIIl.Ste li unicipaliteite.n,
Veefokkers, Rijtuig v....
huarden,
Wedren sta.Uen en ~
v-a.n levende hAve in 't algemeen.
Tegen Tarief voor Z. A. Produktal.
Verkrijgbaar
bij &lIe Pr~
BandeIaral.
EAig.ta Ag""t.. .. ;"'OO'" de (rl'oolAaftdel:

HARTLEY & CO.,
'26. Kaapstad.

THEE
VERANDERT
NOOIT,
WANT ZIJ BLIJFT
ALTIJD
DE

BESTE.

ElJDrtblu. "
'E£laUD VIOl DE 'EBEWUSt
IN- eo Uitvoerhandel met Supplementen
" Holland
A~"
..South-Africa-Guide "en "MailEditie" verschaft iedere buiten.1aud!le
firma kosteloos alle inlich~n
welke tot uitbreidmg harer reaben
met Nederland kan leiden. Aanvragen om vertegenwoordigingen
en 01lerte8 voor Ned. produkten ~
richten tot
ALa REn EXPORTBLAD
162,

Amsterdam,
Holland,

VERKOPINGEN.
PAUL D. OLUVD,

A.J'SLA.GD.

8 Jonit'.~-StelJ"ltb.)!!(!h, ,.""t.goed.
D. F. MARAIS, D.zOOIl, AFSLAGEB.
7 Junie.-;Paarl,
vut- en losgoed.
FAGA~ 4 MARKOTTER, AFSLAGERS.
9 Jnnie.--Somerset
Strand, v~ eigendommoo.
P. s. CILLIERS,
AFSLAGER.
16 .Iuuie.-Bntllto

....n. vut·

en losgoed.

J. H. V A..~ llRL""E~. AFSLAGER.
2S.Jnnie.l1auap,
dricmaandelikll8
vee·
verkopmg.
30 Junie. - POiitnuUlbnrg, driemaandelikse
vtleVt'Tkoping
en verkoping
"lUl twee
plaatJteu.
IL J. rt1ARAlS, AFSLAGER.
16 Junie.-SutherlallJ
........ (. en 1000goed.
F. LlNDENBERG,
16 .Junie.-Wolcester,

"''''na.·

.--)ieC .

alaagdeo,

WanD

en .lechta

73

253 ván ~
\'aU

an~_

~

acholéD

4 .Juie 1906.

DRINKT

Het aantal onderWijS(!l"l! in 1906 was I
•
tcholen.
5,611 ot 557 _
dan 't vOl"Ï4fejaar.
VG . Neef V"dj~ 'na ~D
~t ~,.
vali het rapport van de IUper:1Dte.ndent.
di~&~-.
->.1 hadden 983S of 61'.1
per cent. ~
gevra ea
l).Ql~t: ~_~:
r.,...llkklll)(kl
..,.
Iiug van
HelJnoa. Ei ,nuor' ·.dle
~
generaal
vali onderwijs
over het jaar
ouderwijsen
diplolJlAll. Te betreuren
la ingevoerde j>rater ~
tl,200 ~ ;;'-'r, 'en
geeindigd 30 September
1905, maar de
de grote toename van ongecerti1iceerde het '0 kontrak ver 6 )Mr •. Tot 1IÓ~ toe
belangrijkheid
VaD
de opvoeding der onderwijzen
en onderwi~n
in pri- by net gepraat. I Ona1noet .~
sien ftt
hy bn doen.
.
jeugd noopt one dit rapport nader te bevate boereplaatrI IICbolen. Dit is nataqdik
•
•
•
schouwen.
Vooreerst wordt op de adte wijten IWJ de grote ~ing
vaD
·Volgen.lJeIofte het
myself glater aaod
ministratie gelet. "Het in werkinlJ kOIDtln
dese ~.
van acbolen.
lo dit verband die genoog. gllglln <!ID _
die. kerltl&8.l
vali de schoolraden- wet op 8 J uOie 1906 merkt het rapport te--:-::I.t op: .1 In de gun om naar die w.prake
en die,
.
'7'
te gaan luitier.
Kaar ky~ j<N;lg,
vonnt het begin van een nieuw hoofd.tak
regel vindt men, da~ onderwijlt!ll in .de die mpeite wtrd opl eo ~,i:lonip lU!.;U' .........
in de geechiedeni. van 't onderwijs in de
groter centm VaD bevolking opgeleid, zich den jn 4ie hoofstad aáo die ..eet van 011
Kolonie."
ZO begint het rapport.
Met niet
laten
trekken
door
afgelegen
Ttrofelberg te ,ieu I Die -'
wal propvol,
en die bela n gate4ling groot.
nadruk wordt erop gewezen, dat, IChooo
en geieoleerde acholen. Het enige mid·
•
•
•
men mettertijd veel kan verwachten
van
del
om
de
tegenwoordige
toeatapd
••Onse .Ian .. is wit ~"1.baard., maar
wat de nieuwe wet in' wezen heeft gevan
wen
te
verbeteeea,
i.
dat lyk my syn hart 'ie-ile! 8OJ·opk &8 altyd
roepen, men vnoral toch geen einde moet
syD hoof nog net eo hel ar. .pie
ieder distrikt een aantal onderwijzera
zal w.. pragtig, en die koor 'I'erdie'll alle,
rnaken aan de ~t
van vrijwiUige belang.
opleiden in. de dorpeehool "an het diatrik ,.
".
,
• .
stelling ea hulp, waarop het ~ode stel8e1
Het
st.elstel .van
kwekelingen (pupil
gegrond was. Het eui:aee van de nieuwe
teacbers) in verband wet de scholen,levert
wet zal in hoge mate afhangen
van de
tans het groa gecertificeerde onderwijzeresbevoegdheid
en ondememlngsgeest
der
een, en het aantal op deze wije en
verschillende 8CkretarÏ88en, maar meer nog
de opleidingscholen geleverd geeft heel
vin de geest waannede de leden publieke
bevrediging.
Doch wat het aantal onderbelangen behartigen.
De Kolonie la V6l'wijzer. betreft, en vooral met hogere dan
deeld in 83 af~eling... 10 mllgÏ8traate en 10
3 Itlaa certitii:aten,
ia het geheel andere
mnnicipale schooldietriktee.
Van de lOS
gesteld.
Het is duidelik dat het aantal
echoolraden werden alle behalve 37 onbejaarlii:a geleverde onderwijzen niet in de
streden verkozen.
behoefte van de Kolonie !mn voorzien.
Gednrende de 12 maanden, waarover 'l
"De gehele kwestie," zegt 't rapport," van
rapport handelt, werden Diet minder dan
59"l nieuwe scholen geopend, terwijl 296 bet opleiden van een voldoend aantal onderwijzers met hoger dan elementaire
~l""oten werden.
De venneerdering
ww!
bevoegdheid, vereiJlt onze aandacht.
De
dus 297 tegenover 182 eu l:i2 "oor de
middelen, die voldoende 'faren, zijn dit
Die trrocuspall WIlS VIlli middag -weer
twee voorafgsaade
jaren respektievetik.
beai8. Neaf Sauer
niet meer, en het schijnt of de tijd met die tolverbond
Juist vóór de oorlog (Oktober 1899) behet 'n amendement
voorgtl6'tel wai die
stonden er in de Kolonie 2,674 scholen, in gekomen
is, om dO! univeniteit
en opinie van die gehele
ui.tdruk. Dit
Sept. loo. was het getal 2,801 en in Sept. de
koUegea
uit
te
uodigen,
met k')01 hierop neer: 008 Deem·die 'kon~8ie
uua, lUll&!" eis dat die regering dadeUk ,aan
1905 steeg het cijfer tot 3,{)98.
Evenál. het
departement
iu
dew belangrijke
die naburige state ... 1 '!tenDie gii onder
't genl 't vorige jaar Wal, werden bijDA S zaak samen te werkeu "p dcwlfde wij~.., &rtikel 23, om die koaveueie
op ~kere
.
nieuwe scholen ill de eigenlike
Kolonie ILls samcnwerkiug
in Groot Brittanje met punte te amendeer.
•
..
I
.uktlCli i. b'"C8Chieo:l." Dit iij precies wat
g8tlticht voor elke nieuwe school in het
Ek het lank aie eo lekker a-eIaa ..
.
naturellen
gebied.
op 30 Sept. 1905 wij herhaaldelik hebben JeCf'_likt. Maar middag
toen De4If J_ ltlolieaO II&U die
hoe koml het, dat hel departement
tot
W90fd W1I8.
lIij hét di. goeyememeot 10 .
hadden wij 1,689 schelen voor blankeD
nij: It~D
tegen
1.409
voor
gekleurden.
Na lIog too de Htichtitlg \'an •.,.. leerstoel helagelik voorgllltel, dat hul ~
help 0111 saam te hlg, Dit k80 ek joh flê,
de oorlog volgde een zeer zware droogte vour onderwijl! aan ·t Vidoria iKoIlege die pletsers hou nib .an eoJi:e t.oe.prab.
en de scholen voor blanken leden veel meer hoeft geweigerd goed te kouten!
In 1905 genOteD -&2ó studeuteu
heg_er
dan die voor gekleurden.
In Maart 1902
onderwija tlall .de. kolléges, verdeel,1 ali
stond het getal blanke I!Chol9n op zijn
laagst, maar sedert zijn 484 scholen voor volgt: Vicklria K~legé, 163;, Zuid Afri-

PA-

II. L. SH!TH .I: 00., AJ'8LA.UEBB.
~ 14 .Jnnie.-Doolhol, W~
Valle,.,
. Welli~,
levende have eD loegoed.
J. P. CELLIERS. Al"8LA.GE.L
1ó Junie.-","')(OOnoet West, leveode hne.
en loegocd.

•

•

•

kinderen geopend, en tan. sijn er kaanse KQlI~"(I, 151); Rhl.K\etI Kollege, (7.;
Kollege,
:''9: elt Bngt!ntIten
130 scholen Illeer voor hlanken dan vóór de Diocesan
DaroeM
Kollege,
25.
Elk student koet
oorlog.
Dit iK IrJangrijk.
Er ia een

blanke

ALLEEN

merkbare venneerderiug
aantal

NECTAR
'fREE,
Daar zij onovertrefbaar is
wat aangaat haar

IIILllEIT,
IIIIDE

te bespeuren in 't
zetteu
hun
_tu.iicën
kImDe Studenten
boven 't MatriklllaLÏfl examen.
Dil· wordt

derde klae II<Jholen-meestal

scholen op

.t platteland - en boereplaata

1'1 per· duizelIQ VAn w.u
In I«)Inmige di8trii:ten echter herekeiKlop
moet nog veel vooruit@'ang gemaakt wor- blank" l>(>,volkill~. Voor het gewoon ou-

acbolen.

den, voordat men weer 't aantal lCoolen,
dat er vroeger OOst_d, zal bereiken.
In
BritBtown bv. waren er op 30 sept.

derwijs

wa~ de lIi4:naf £2 Us. 7i(J. per

booM. G1ltlurcnde

1906 CM. 6d. uit de

.het jaar

IlteAtlilk""

-EN
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DE SPEAKE.'R

l!/D..1U.

6 JUl'flE.

opende-

Buia

dat
hartl

" ..

ft

1900.

met gebed OlD

,

ea: &iel.

p.n.

dieD lIi.j ..
en

(V_olt~)
WOENSDAG,

Y_,

ot.

dour ..

IIiIldeor 'phcladea

.m"....
pIet.

yoor.u~

~OOI'

voort\ol
,"'i1s-

eOIl

11'_.

ft

het.

lieu

eelt

mOlht

uiet uit. tuit oog 'l'e~nJ
dat de 'franz..
nat eli Qrugia apoedig
se1fbeatu~r
souden hebben ~)f Diet langer door g~
noDtiDMr~
tlOuden 1I'ordOll preg~.
ai) -4&, dat de beYolkiAg .ieh dIU!,

weUiclIt tkgeu voo~
mocht ftrkl'!.Petiti~
werden inged:iend
door de
~n annmerberen C.artwrigbt (3), Gid, Krige (6) ren. Dit alles dieude ~l}'
fen, en d8~ hij ni4t,
flta&t was 'Si}n
king be nemen.
(inzak't' mevr. ,~~ Niekerk),
Jagger
V ~e
wide !iprelr.el:, dat zijn 8Chu.Jden te IJeta1en oa derWve i1PIOL
(2), Malaa (grre1"8D T411lboad iD sake
,
,
rMOIutie ook betreIr.kiDg bad op de vent WIIilI.'
H~lldse
tanl), Cloete (2).. liarrie en
Het provilliOaeol vo,no.i. werd eb80lullt
~
'f'&1I _k_
ong!'rijm.dhedeu.
C, J. Krige.
t .
..
ID dese konventie WlU'ell bijv.' IÏjtllrell nrl:la&nl.
Kt'D'n.isgevingell
werden
ÏD1;ediend
doo, Kapt. Dam, Dr. Beck (reilt Cbiap- eu sigarett.$ !Mt nog hoger .belastiJ)g GR}O;Y"O~STEIN' kODtra THOKPSON.
De
Adv. J. E. R. de Villiers noes OlD
pini naar Europa), Gid. Krige (selekt bNa.st dan n-ooogeor 't geval was.
linDe mali bad IlU 33! per, oent ,meer
komitee in zake ..-vr. V_ Niekerk),
r.eb>re ~
IIrommiMie - ..... Toor
zijn
;sigaur
te
betalen.
Wat
bad
vr~en., in <!en. ~,
mgestel~ door ..,..
B. S. vau Zijl (schoolex.aiuens), Mala.o
deze belasfing te maken !Mt de pro~ptilamt,
1I'OlII8Ilde
te
BBItt1 ()OM.,
~tities
Chr. A. ". Y .• Afr. Boud en.
tie
van
anS'e eigen sigaren- en sigarettAin reISpOndeot, 'voor bet ~
Y1IA
, TaaJbond, te verwijzen
UIIIIureen selekt
iooWltriepl Wat spJ"ebr Diet goed kon en en £iiO-_ ~~;.
komitee),
Weeber
(pub!.
gebouw ..
uitma.keo 'was of deN lron"entie
wer- \ard&clap .....
die applibt.ie -ftIl
. Beaufort West), Lawreuce (re .ijn
band.
treok naar
Europa),
Cillie
(opgave keli!&:wel ten doel had om \>escMrming
te verlentin aan' de eigen iadustrieëu.
~(yYRPOlU.TED L..-'W SOOmrY
PTllI1ISl>hhoek spoorweg), , \' ltn Heerden
Het IICbeeb spreer
ahof 't enige do,,:
kontra RIVEllA.
(-reckoop 'r"U _
tE' Elseuburg),
Malan
'rall de koilv_tie
Wlla om de inkomsten
(fabri&lawetten
kommiMie).
vaq
de
lICbatlrist
te
'rermeerdenm
ten
Papieren werden ter talel (!;elegd door
koste vaul de zMken der bel_tillg bede Kol. liCkretaris (Z. A. kollegeraad),
t."lers. W~FTOOr "'86 't anden
nodig
_
de prokurellJ'-geuerBlll
(opgaven
om allerlei artikelen, ".lke bier niet gens miuachtiulS van bet hOf,
st<>rke d:rnuken).
worden,
te
behuiten. u.it~ .._ 'I'1Ulb1'leftll nil _miDg tot
EPn bill voor dl' amendering VIUI .It' gtoproduce&rd
w~ de verhoogde ad vab-em
betaling. ~eIl
van het imperiMe ....
Wl't op buweliken bij kautrakt
w.. rd in- W ~
pen en nw ~
door:
geodi..nd en "oor de toerste maal gel~. MJ8lO4áog nodig. Spreker had nagegaan
dat in 19!16 goedt;ren ter waarde van ~ 'prom..v van dit hof I
. Zijl

'1' ' -

lieU.

TOLVERBO~D
E~ SPOORWEG
OYERt~,-x.OM.8T.

~~~a.t~'·~~~·1f~~~~§~~~~~~~~ïi~~~~·P~tEGEN

nloretJ. belaning
m\)('St worden
be- poIl~t
als ~~.~.~.OUe
tuld.
De iverhoogde
belastipg wsarop
zou dus
~cl nam in s................
lIaCI
ee.eeo.eoo
warell IngeToord,
ad de
lordiohap
~~.
Bet verdsagde
debat op bet toI"erop
de bevolking
drukken.
<i.ngMi.ea, eo .. ",
In yele I opaichten
bad deze kon- om II&D te ne_'
dat. ~
boud en de spoo,.,.-eg
overeeakomst
""'Jltie dwi niet. _dell!! ten doel d_ de Il!iiet ~hied
....
"erd benat.
de order ~
~.,
De beer ID'..RRlM.\~ ..,i, dat hij l&lldsiuOI?JI8ten te verhegen. Volgent
dis ..... 11
_r
infonnatie
wildt' hebben ylt.n de sprelrer w+S bet a.b50Juut niet nodig gc_ ":erd ~cl
w_t om al die belagti:ngen op te leg. he.tI$ bebdea.
tbesa nrier.
De beer MOLTE~W maakte d_lfde
goo, terwijl zulb geeaaailUl de eigeu
N .. bot ~
".
eGiP atgem~-,
indU8tTieë* be1'Ordert.
De thesaurier
- lIlIOtfeS ~
bet W.
.
_ •
I
opmerking.
• .
onge-reeI" £4DO,OOO extrll
De TBESAl;"1UER
.ei, dat biJ wet. verwochtte
verder tot' zpggen ha.d Mn hij reeds nan
inkomsten docb
van deze
deze inlwmsten
verhoogde wilden
iavoerrechten,
~~4~.&.UU'.A:I
Y.&.;l...
b0t Bul.8 had yerklaard.
De beer SAUER ui, dat hjj bL>t '1'1\1- door de lH1volkiRg van de Kolonie moeten wordeu betaald, ronder dat er, om
De 1-wont. '.....
oaa..,
geude son vOOl"5teUen:
_ldoeode
be- ~
"Om aan het eiud van het vOONtel de .. k te balanceren,
indu.strieen
'I'M de t besanrier
te voegen: ....n te- seberming aan de eigen
werd verleend. Wilt oodig was ge_to
VERKOPING
(Belaatrriib
aeJijkertijd.
met h~1Q9g_ op ven<.u:!.te
tn.e<!nde !lpJ'ek.er, wa. om de weelde ar- van levende bave, wijnkelder tB
konstitnti~le
vo.randertno;llil
'u
~
Tnmrraal en de O. R. Kol"n!~. in.trutik.elen me&r te belasten. W .. dat ge- ---bap, te Doolhof, Donderdae
W~'
..
eert 00 regering, onlJliddellik kennis te sehied, dan zou 't ni&t nodig zijn om Valley, WeDiugtoo, ~
,welke bier niet JODie a.B.
geven onder &rtikel XXIII, ~t
bet "Herlei levensbehoeften
kunnen worden, te
beVERKOPING va de paebt nn de tol
doel de termen VIIóD de kOilventie op de geproduceerd
lasten. Waarom de mineralen niet meer in MltcheJ's Pa. op Zaterda«
volgende mani ..r te amenderen:
(a) De I!Iscbaffing van all. voork&ur belast? Sp1'eker meende dat de andere 1906.
stIlten .keJ' ook geen objekti& tegen
TE BUUR eon priefelik
of undel"l!Cbeid makende belutingen.
(b) De uitbreiding' van de vrij<> lij~t een dergelijk voorstel zouden gehad 80menet W..t.
~r
landbouw
beuodigdbt>den
zoals bebbeD.
Met betretIriug
tot ldausule 16, lIeÏvoorheen.
(c) Dat artikel 16 ge81_ndet>rd WO<"- tie spr ..ker, niet te kunnen begrijpen
zou sijn
en wat
dl', t..n .. inde dl' oplegging 1'8.n een be- Wilt bet effect
..oordeel de Kolonie daarbij zou hebhoorlike aceijnsbelnsting
in.~
~
ben, te meer daar DOll elke staat was
staten' van de unie op
spmtunheen.
niet het produkt van de wijnstok. ti' toegeo;taan 0111 voor binnenlands geil ruik
v.. rr.ekerf'u eD "oorsieoing
te
makeu sterke dra.oken te maken van andere
dan de wijnstok, terwijl DP
....or belastingen op gemythete..rde
spi- produkteo
die produkten geen extra. be-lasting zou
ritnali..ën.
(dl Een vermindering
'ran de ad 'r ~ worden gelegd. In ldaUSllle 16 werd g&.
lor e m tarieve:n t.. vtork rijgen op all .. FA.'gd, dat de belasting door de andere
"tllk>n op ooze predukten
van de wijngOl>deren, <lie niet in het land geprastok te leggen Ds. niet te boven mocht.
duooerd worden,
bij wijze _Jl kompente ..reten,
satie voor beschermende
tarie ....n, 00 gaan. Wa,t 8pMer ftrlangde
WIl1i
op w,,!ke
wijze
de2JC
belllo'lting
de w e gruiming
van
ong ..r-ijmdheden.
staten zou worbe.....kend om Kolouinle industrit'ën
te door de ve rschill_de
den toegepast? Wat waren de regulabeo'"""'km.
ties ..n waarom kon de thesaurier
daar(pI Dat voll..digf' kontrofl> over bi,,·
geyen, terwijl
nenlandse
svoorwejttarievt'n
wor de omtrent geen informatie
't duidelik was dat die informatie
in
"erkregen. "
. .
.
handen ...as van de leden Vllll de rege-Yuortgaande
rAl' de de ht't'r SAr:ER,
ring ..n der andere
staten,
Borendien
dat loet b<.>pa~ld ..en schande
d-vt
de ministers oovoUc>dige infunnat.ie a.an Wl\8 er eeu bep"ling in de konventie dat
stll.at aan d~
konbet Huis lDededeelden. H ..t Hllis Wtord ~lke deelnt'mende
"I'nti& na 6 umandeo kennisgeving
de
niet anoon dan schIlDdelik behandeld.
bepulingeu ten op,..icbte
van
ure
Men m"""t de Dotlllen van Ik. spoorweg
konventie hebbeI!. Dan kou lDeu ",.·t,," drankeo zal kunnen wijzigen.
'·t'I"Volg..nde ""id .. sprokier. dat ook
wa't bet iu ...endige van de konferentie
wo, g.-wt'e"t, Wn.arom, vroeg hij, .......d <le kwpstie d..r I<>kale !IpOQrwegtarievl'n
n..
informl1tie aan dit Hui.-. onthouden?
Lil ,jin partij grote onre,t baarde.
de morg ...n nog bad hij t'Cn telE'grum k ...estie WIlS, dat nwu "'eten wilde in
h" .. verre de antler .. stllt"n b .. t mede.
gelezeo,
wallrin
llleuegedeeid
werd.
r o'· ..r de Kol,JQi •.le spoorweg ..n
boe ......1 wfonIlIlU.· O,'~r dlt untk-r .... rp
aan brt ~ .. tal""
pnrlemnet Wt'rd ...-t ... hudden. R ..t ?.on W('h in".,., ..o knnn ..n
g..de0Id, Dit Huit. was eeu parleDK'"ut geoollrPll dat op tli~ manier d .. Knapen gt"t'n aandelen maaw-bllppij.
M"n kolonie goclwongt'n ",.. rd 0111 goederO'.n
InrllJn alll.K>r niet zaken pro for m a t., blijV\'n v..rv',.."en tegen een tarief
Wllnu<'I'r d. konafhandt'len.
maar dtng ..n gronulg bt~ dnt niet ootanlde.
over onze spoorwesprelren, en da.aroOl di<>nue h ..t Hu;" \"('ntie medebeheer
dan
alle mogelike biewntk-rbt>dt>u tt' heb- gen gaf alm de llllbnrige "taten.
11'811 'p ... ker's
partij daar t..n zeerste op
ben. M..n diende de h •.. konventie.
tt'gen. lIangezien ht.t Iliet Bnd.. rs kOIl
groudig te be.oprek"n,
nt de l",nO'JDM" ervan
betekende
bet bel ....t ..u "'.n ,jjn dan ten nadel .. van de Kolonie en
d.. bevolkiug tk-r Ka3pkolonie
met op in elk geva.l bestond daar g..vrwr 'rOOT.
~iin min.t £:tOO,OOO, Zodanig..
..""k Do.arom Beide sp ... ker, had hij in z.ijn
diende MIII.'k.·urig unde,·zOI·ht t .. WDr· ,...solutie de bepuling OpgI'lDOIIlE'D, dat
den. !-Ipr..k.. r ... i tlut, III h..d Ult'U g.... n de ,Ke>lonie het volle beht.er o'rer d.. lok"l .. tar)e.vt'n op haar spoorwagen Wil
tolv .. rbtmd,
veel \"UU on1... Jlro<lllktt>n
behouden. De kónv('nti,· in haar gellooi
toch uoor de naburi+,e
knloluf·(ill
zouden
wfrrdeJl af)l;(\nOlfit'1l
Z"ndt'r
1'('11 toh ...
~r· bP,·att .. g,>e<l .. punt ..n en h.. t wa. 0111
partij beJ.eid
bontl 7.011 lJ<, Kaapkolonio> \·.... 1 ",i"tI",r d." N!'den dat sprl'k"r',
a,n.n tf"
nemen.
lijd"n dan d~ ~[l{Ie"" ZlIld ,\frokaan, .. was om df. konventi,p
"l.3t"l1. :"atnl bad I",t m_t .. voord.,.. I doch ,n het belang va,n de be\'olking der
neE PIUS<':!I'AAL
en eerate .... i..
tent
Koloni .. al'htu. hij 't nodig dt' genoom_ genaagd
nnder het tolvi'rbt,nti.
want. in .10- K"np.
voor de Al f'Ilblieke 8Chool te
kulouie WIiS _n ""rbruIkende bevolkiJ~![ d.. r ....ollltie voor t .. ..tellen en hij hoop- Middelbllrg, K.K.
t.. dat de Ill<Wrdl'rbeid v»n het Hui.; in
.. ,'''11 groot uls ,It' o.·,·olkiniol
Y:OU dP re.t
ONDERWIJZERE."i (Afrikaanse)
gev"n tit> kuntrakte",nd,·
,t.at ...n under deze meot }... m zou lIM't'f.(oan t'n de revraagd voor 7 of 12 kinderen.
Adl'ell SlIrel
I...
t t o"-"rbo,,<I.
R h,>del-Ill ni t'!I""lot .. n. solnti .. aanDemen. opdat deZE' konv ..n- dil Toit, bn8 16, Krogellldorp.
M"D mot>st dan nI"t 'pn>k ..n ~an de tie .... ·..Ik.. Vl'k> gOt'd1' ptmt<.'f1 hezat, nog
UNDE.RWIJZElt (Gehnwd) en een 00Itlet'r vprbeterd ZOll worden l"U waarlik
!l:rot... voord"len,
di.. ti..
Kaapkolonie
oud.'r I,.. t n;"lIwP v.l""rbn,,<I Wil "'.ha- 7.0" st,...k1<en tot hf't )x.vord"rl'l1 van gehuwde gevraagd voor C.N.O. IICholen in
de eig"'" indllstrif'ên eu van de oelan- l,et distrikt Middelburg, Trao"" .. !.
I('D,
Koloni...,
,. oortgllande
""i 'pr'·k.,.... dat
hpt g.-n 'ran de bevolking de.._
BENOEMING van ecbaap inapekteur ill
"
ll;"II","
tnlv!'rbnud
,,,ulIn"rk ..lik bPt.,r (Hoor. hoor ",,,,,,rklonJr nan all .. 7.ijdf'lt, de afdeling Piketberg.
toen de heer SA {TER ging zitten.)
Wa,
dan WIt VIUI 19((1
f'n dat j:l3r
HEë,STE stokken .£5 per 1,000 bij P. de
Het d..bat 1I'E'rdvoortg_.t,
tot 6 "nr Waal Dzn., .Jacobsdal, p.k. &-rate '"vier.
"ppo~rd(l
dp Zuid .\fr, partIj de nanlUlLIle
van hot,t toh·~rhotl(l, ma.ar ta.u~ n.m, en daarna 'rerdBAjlid tot DonderW AARSCH{;WING
,uij het OlItduikflll
erkeud.. zij, tlat er aall[ft('l'kt'Iok" ...·r- dag.
v~ ~e inkol1lflllde rechteu op katologwJ8eu,
(Wordt vervolgd in mus vol!l:end nnmbeteriogen
,raN'l1
nangebrneht,
uiet
pnJsli)sten. enz.
.
alleen '·oor CIt' KWlpkuloni<>, maar ook m".)
WEGGELOPEN twee nanen
voor de aOdf"'ff" btat ...n. Hij zou li .. v~r
plaats Lang Vlei, Achter Purl.
d ...." nieuwp konvt'nti", W'UJlo<"ITW'II, dan
buit"n cle IIU;" tf' blijn'u, Spr.·k ..r w.... '
.-ro!" dat op zijn \'()u"tpl hpt vorIg"
jllllr
pf".n rt"SOllItj~
c..I<"Ir dit· Hlli~ wa...,
KRIMINELE ZITTING.
aUJlfl,t'"nnm,,,n,
~h{)01t
de rp~pnn"
7.ijn
voor.tf'1 ZeE'r had t"gpng""taau.
:'\ lett ..DISSDAG. Ó ,II"~IE 19(){;
!l:t'... !,wnd .. hlln !f>!.....n..tund wa. .10- ,....
""Iut i.. tn<'h "aJl~"nf)m"n
En hij vond
(Voor rechter ~laa ...lorp ell et'u Jurie.)
b.. t t...el flilfclig, d" t cl" reg ..ring (jp be.
'r"),>" '.0 Dlooi hael uitg .. '·'''''1. In Iwt
Aal1~zien de jurie hij de E'e",te gelegen.ieuwe toln.rbond ..-nr'i'D "l)nunigl' din- beltl wet tot overeellsteJlllllioj[ kou jl"era-
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Verstoorde Lever.
HOOJ'DPLJN', 84U'~OO8BEID
EN
IUBTKLQPPING
VERJAAGD
DOOR BILE BIWI'It.

HOOGGERECHTSHOF.

De Besproeiings Bill

JtPu

oJ>ll;eno~n,

die

nwtlw

"'f\ff"n,

~n

ken, otootlell Willialll 90ff1llall eu ~;liW!
Blulllenthal Dinsdllg ten twredt: male ter""bt ,'(~,r recht"r :\tansdorp "n een jnrit·,
beschuldIgd ~8!' P"""1l1g tot .I.raotlstidltillg
vall de D00I111IOn Tfthak ~lrJ" waarbij zij
belaog I",<ldell.
. ~v,
Howel .J"IlI'~ ver\'olgd" en Ildv.
CplllgtoU trad 0l' ,,<>orde ""dediging.
. lie eerW' getuige dit: geboord werd "a.SImon Lapedu8, ,"~noo"t van eerste beIChnldigde., !lij verhaalde wat load plaatw
gevonden. ID v,;rbaud lIlet pe Do~inion
T ..ba,k MIJ. n>l)r de brand,
ID musn'T"~r
tl,o()~ atlv. r,pingtoll
ouden rl13gd
'Alid., getulgc..dat
hl) zowel .lol!eph 1:101'1'
In&nn o.:h~"UCII teken"clt, hoewellaatstge.
noemde Illets VBn de •.aken afwist.' Get.
"';'-t zich !liet te lot:rinnereu of Wntiam
HoffnulllD ,le £:l,8DO in de zaak load 're~t...
ken of Diet en Eei".. dat hij voot£I~)fI
waard .. in het gebou .. had en Dadef,1 zou
bebben gel..dcli ale pe plaats '11'1'. af"eImood.
Ilczelfd" getuijt'él' die l>i i de
~~
keer /o.'tlboordwllrell, w,.:orondcr d~
be.de ,gevange,;,en ~ail~' en Klein legtle'
wt>derom getulpnl8 af. Het getuigen.
:tun ftin.....","ol. dan !ltond lnPIl "'f'l'tomd,
\('""1 Duihlall,l
}[O('ht m ... r
,bn rle verhoor waanog niet beeindigd tneD h~t hof
verJaagde tot de "olgeIlJe lUurge ...
h.·lft van onr ... w,,1 Torh ",.. rd door un •
....Il ",:d rI\
~"'"til1ll: ,!pleJld .. " Dui t....
OIVIELE ZITTING.
lI:o.><l
......n, Rij <laf·ht ni<>t, tlllt D"it"l ....d
hf ..t7~lfd,p< 7.on c.JOE'lt f'n l)llZE" wol m.-t 2
ZAn:RIIHG,2
.J(j:-''IE.
of 3 p<'r (,<>11t hel, ...ten,
En \t"i.: wild",u J.P.Xf! '-()t")rk."lIf Ih··hbt--u.
R~lio.t
hlld d .. IJ1<'prdprh"id
rnn
de ( Voor l100fdrechter SII' J, H. de \ï!iiers
Rrlt .... bP..olking zich toeg....
TOOt'kt'l1r D. P. DI': HLLIERS GltU.FF kont ~
I.... rldaa.rd.
D.. héf'r Oat. had
geltegd,
WOLF ROLU ..\'CK.
dut Ik> me<'Tderh .. id v,w de Koln"i ..),> A.w, "lUl ZiJl vroeg de finll.l~ insoL
ufgevnarmgden
op d" konf,,'·rllti .. t'og .. n ",ot ""rkl&ring
VlIO
"'"rn'''''T~ boe-.
ht>t b.>gmll<'l VII.nvool·k..llr .,.....,. \' "n de c:k>I. t"Ji..... r !n,d '-ouru.' ~.
tegen
Tran ,~I en Trans(,nluJt~ WarilU
~r ""'nl'. op f'en .......band voor £;) ())() ""
~.... n af!(eva8rdi~u.
mallr lot"nomUleO'r·
eT "'u.s et'II1 ,*~rih
van nulla bona
,1.. u. ot> m" ..rd ..rheid ,wr I..,len I'sn k wat bo><tlleft d., rot'>nM1dP goocJe."" ...
konfl!rl'nti<> wanoo !t"uolDil>t'f'rtl ..n hu ..
Adv, W. P. liuchallllU lou; et>n aIfid&polit j.,k.. !1:""indhed ...n IV a,r..., Jotoocl ...._ rit \"oor van Wolf Rollinek, If'llllnn de?...
l:pnd;. Door... gOlllOllli,~d(m
verte!!:"n- Ollt.lreu~
£6,000 &all eiseT IlChf1l~ tt>
woordigdPn niet d .. bevolking ....
daa,r ~IJI1. BIJ ontluentI .. verdN d.>arin ill>iO'L
Jlij d.. mrerdPrht>id op dt' konI .. r... tJ~, ,!nt. tE> zijn, en ook dnt i.n dl' '1.at1:vaarding barron
lVl'rd meL~
j(emaakt.
nitmaakt(.n,
ru"""t IU"" afleid"l!.
dom de Zoid

Mrikaanse
pRrtij ..n "ele
~n(lpff'
IWH ",..r<l.. n gt'wrnakt.
T."
~~tP
WI18 rhl.,,"
ctp kWf.....tit> T"~"1 voork.. ur. Wit> I!IOI1d"ordoor worrt..n g..bll"t·
'fT""Jl ~prek .. r ... n M,twoortirll':
"irt d...
KolnIli". 111,'t h.. t R.·it
plfhli.-k. 10"""
cl.. Rrit" ... fabrikant.
n " Z"If d,· prijs
nu ,.lj" art ik ..! "..rhogf'n omdat, hij t'<!n
voork""f h"d ho".." H.""n"l .. fnhrikantoen Dtt- verlll('oprrlprd~
pri
mf~ ..t Ilt"
Uln"b.,nwPr
alhlN ho+.tl",,1. W" !,..t..kPTI(.!e ,{an d" Illttpl .. b,..h"fluin!!, "Jl"
IJ...m "ud"r lw! t"I't"rb .. ,>t1 n'rI
ml·
0.. KololU<> I'"prdp nil "it ""rl.·
Ian·
d .. u in. ong .......... CI,OOO,OOO "'""r,k> all Il.
SpclOrw"'g matA'"riaal, Dit bet .. k .. nde tiAt
dt> ulg"'-""
belasti~
beta),>r £=->.uOO
m..er m~
bet.'\I.... voor de7.e
r "0tiigE' ""al;. W~t btotl'kenoo <I",
,·oor·
kp"r. a"o :\mltralië
f.(egevPll. "oor d..
Kanpknlonie'
H'lP!!enlWmd nj.. t •. omtint wij nipt. zo"d .." kllnlleTl lIit"""'rt'n
nanr
A lI.tralië,
!\,.. trilliii WH vo<.nenr
h"bo..n. mllar wij 1I1lCl..e1. :\1•• ...,n dat"ht
~I;.

ut

H.uroIW!.It:RIL

Voor geiJlwstreerde Prij""}.t, in't ~~
of J1~
bevattende
_ volle blezondert.eden
"_

tenllen.
(nc;

Io:on~

per

poor,

.. n

H, 1 V. Pickstone & Bro,.
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