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~

J. C. DU PLESS"S
,K.ITTIE DE KOCK.
Pastorie,

Elliott.

- ---_,

RJi.'TIEF.-7
beden

._--Junie.
a;eb<ren.

il; ons

T. HERHOLDT,
Sekretaris van de
School Raad.

+-..-E<>n docb t ert je

F. J. RETJF.F
M, 1':. KFl."iWOHTHY

Carnarvon,
29 Mei 1906.

J'ir Si-tie,
Rhodes .\ven_,
Mowbm.y.

LE ROCX
GROF:C'\EWALD -- Op
Dinsdag, 5 dezer, te Bot Rivier House,
Caledon, met speciale Iioent ie, Catharina (Kitty) lit Roux, dochter vali de
weduwe G. S. P. le Roux, vart Caledon,
lJlEIt prokureur
Cornelius :\ ioolaas GroeJle.lmld, V':ln Kaa.psba.<l.

DOODBERICHTEN.
STEYTLER -Gisteren
Tuhnisti,
dochtertje

BENOODIGD

BENODIGD.

HUWELIKSBERICHT.

naar de Bernel
Monica Adriani,
teerg-elierd
"an
DS. EN ME\·R. STEYTLER.

Bopetield,
'I Junie 1906.

IN MElIORIAM.
BAARD.-In
liefdevolle
herinnering
aa.n onze lieve broeder.
Willem Petrus
Baard, die zijn leven verloor door een
lIor bop
van "":" paard op de l l de JUllie
1905.
Pe gel.amenlike Broeders eli Zuster.

~r maand met logies. Adres :
DU TOIT, BUI 16, Krugel'8dorp. A pplibties
moeten itige-- IT(imtit;Ziit:bt
zonden worden vóór de 1Julie 1906.
SAREL

TWEE
Onderwijzers voor de
Private Boeren Scholen te Witgras en te Gonnapan, dist. Carnarvon. Salaris £60 p.a. en vrij logies. Applikaties
vergezeld van
certifikaten en getuigllChriften van
bekwaamheid en goed gedrag, zullen ontvangen worden door de ondergetekende niet later dan dil
3este Junie
1906. Applikanten
moeten bekwaam zijn onderwijs
te geven beide in Engels en in
Hollands, ell plichten, indien mogelik, te beginnen na de Junie vakantie.
T. HERHOLDT,
Sekretaris van de
School Raad.
Carnarvon,
29 Mei 1906.
_

BENODIGD

EENE Onderwijzeres voor het
Kinder~
Departement der A2
Publieke School, te AberdeeQ.
Salaris £115 p.a.
Werk te beginnen na de Juli
vacantie.
Applicaties
met Kopieën van
Getuigschriften in te zenden aan
den ondergeteekende
vóór den
5 Juli aanst.
Robertson,
D. H. CILLlERS,
V.D.M.
5 Junie 1906.•
Aberdeen,
Juni 2, 1~.

BENODIGD
Voor de A 1 Publieke School te
Middelburg, K.K. :1. Een
Vice-Principaal (man)
met Onderwijzers en B.A. of Intermediair Certifiknat in " SCience."
Werk te beginnen na de vakantie
in Oktober.
Salaris voor B.A. £350 p.a., voor
Interm.£lOO p.a. Getuigechriften
van bekwaamheid en goed gedrag
met deiApplikatie te zendéD aan de
ondergetekende voor 31 J ulie,
2. Een Eerste Assistent (man)
in bezit van' Onderwijzers en Matric. Certifikaat.
Hollands noodzak~lik. Tekenen en Zingen (&1fa) een aanbeveling. Werk te beginnen na de Junie vakantie. Salaris £200 p.a. Getuigschriften
vereist. Applikaties de ondergetekende te bereiken vóór 30 Junie.

EEN Gecertificeerde Onderwijzeres (blank) wordt ~evraagd voor
., Gij die niet weet, wat morgen
j:cs.:hieden zal ! want hoedanig i.
de plaats Alexanders Kraal, dist.
uw leven ? Want het is een damp,
Murraysburg.
die voor een weinig tijlt.. j!"é-zi"n
En~els, Hollands en ):[uziek.
wordt, en daarna yerdwijnt.'·
Salaris
£50 met logjes.
Jacobue : 4, vert! 14.
A pplikaties te worden ingfzonC; W. BAARO,
den niet later dan de l Ode Junie
W.A.BURD,
geb. McLochlan,
1906.
F. X. BAARD.
Werkzaamheden te beginnen na
Langberg.
J unie vakantie.
Een Afrikaanse Dame zal de
voorkeur hebben.
F. J. v. D. MERWE,
P. A. WINTER, V.D.M.
EEN Onderwijzeres, gecertificeerd
Alexanders Kraal,
Middelburg, K.K.
om 5 tot 6 kinderen te leren. HolN_·_el_spoo
__ rt_S_ta_t_io_n.
lands, Engels en Muziek (Tonic
&Ifa). Aanzoek voor of op 20 .T unie
. aan onderstaand adres te zenden.
EE.'1 Gecertificeerde
Ondenvij_
APPLIKATIES
voor de beSalaris £48, alles vrij.
roor de private (Goevernement.
On'dE'rsteunde)
plaste school te
Nauw· trekking als Onderwijzer of OnderN .• J. DE WET,
wijzeres voor de Private Boeren
poort, distrikt
Bw-gbet'Sdorp.
Mooifontein,
School te
Cordaatslruil,
nabij
Muziek
een aanbeveling,
applikant
Aliwal Noord.
Vosburg, dist, Victoria.
West.
BalM;' £60 een vrij logies.
Werk te beginnen na J unie vakaJltie.
Salaris,
Gecertifict>erd· £50,
8 Mei 1906.
Applikaties te zenden a.a.n ondergeteOngecertificeerd £40 p.a., met vrij
kende.
logies.
Vereiste: Onderwijs in de gewone
W. J. DE KLERK.
vakken met kennis van Muziek.
Nauwpoort, P.O. Burghersdorp.
Applikaties met getuigschriften
28 April 1906.
van bekwaamheid en zedelik gedrag
LI.I •• 'III £ I ,000 ,oor bêt , ....
te worden gezonden aan de Heer
YO Land met Wallmcbt.
J. A. nu TOIT,. Corda.a.tskuil,
EEN Gecertificeerde Onderwijzer of P.K. Vosburg, voor of op de 26ste
KEN NIS won} t hij deze ge- Onderwijeeres voor de 3de K~8 School .T unie Ranst. Werkzaa.mheid te
geven, in termen van Sektie 146 te Bloomplaats, nabij Mani"burg, K.K. beginnen met Julie kwartaal,
van Wet 45 van 1882, dat het het Salaris £120 per jaa.r. Werkza'ambeden
J. M. MARAIS,
voornemen is van dc Robertson een aanvang te nemen met het begin
Sekretaris,
School Raad.
Municipale Raad een lening van YR.nbet Julie kwartaal.
Victoria
West,
AppLik:.a.nten
moeten
bekwaam
!lijn
£1,000 te maken, voor het doel om
2 J .Die 1906.
de aankoops prijs van, en kosten in ondenvija te geven in Engels en Holverband met de Overdracht aan de lands. Muziek een sterke &anbevelinp;.
Applibties
Yel"ll:e..eld Yan
kopieën
:Municipaliteit, van dat gedeelte
van de plaats .. Over het Roode nn certi.fikaten 8D getuigschriften. zul·
ontva~en
EEN Ongehuwd Onderwijzer,
Zand," tezamen met het waterrecht leo door de ondergetekende
voor de Publieke School te .Kareedaaraan verhonden, onlangs van de worden tot op de 20ate Junje 1906.
pan, Distrikt Barkly W est. ~alaru
D. W. SCHOEMAN, Jr.,
heer Pieter D. du Toit gekocht, tt·
£60,
met vrij logies. Onderwijl te
BJoemplaata,
.betalen,
geven aan 20 of 30 kinderen in
Karai.burg, K.K.
Op last,
beide Hollandse en Engelse talen,
en Zang Kunst. Zend Applikatie.
HASIL .JONES,
aan J. J. GLAASE, pla C. G. VAJI
Stad sklerk,
GEKW
ALIFICEERDE
OnNIEKERK,
Houward, P.K. KoopIInnici paal Kantoor,
derwijzer of Onder~';jzere8 voor de ~ansfontein., Dilt. ~liI'kly W est,
Robertson,
Ill. Klas Publieke School, te Diet later dan 30 J ume 1906
ïde Junie 1sos,
•
Enkeldoorn, Mashonaland. Kennis
------------van Muziek en Zingen verlengd,
Salaris £ 160. Logies £6 per

GEVRAAGD

BENODIGD

BENODIGD

Robertson Municipaliteit.

BENODIGD

BENODIGD

BENODIGD

W AARSCIIUWING

O'NDBH de bepalingen van Wet
No. 36 van 188~ Sektie 7, geven
de ondergetekenden hiermede kennis, dat zij begerig zijn het wild op
hun plaatsen Plathuis,
Brandkloof
en Ganskop te beschermen en dat
zij stappen zullen nemen tegen
enig pel'llOOndaarop overtredende
met hond of geweer.
A. F. SNIJYAN,
E. P. P. SNIJMAN.
Ladismith,
2 Junie 1906.

II bet H.OII.reclltJ Hof
III

.e ludi
('1••
d.
... p.
11

au, de

In de Zaak van de Croldon Briek
Coy., Ltd., in Likwidatie onder
de Maatschappijen Wet 1892.
KE~ rns wordt bij deze gegeven, in termen van een Order
van bet Hof, gedateerd de JOde
Mei 1906. rlat de ondergetekende
Officieële Likwidateur vllll bovengenoemde Maatschappij werd aangesteld, met alle rechten bevat in
de 149ste Sektie van de MaatII!ChappijenWet 1892.
, Alle ~nen,
die iets verschuldigd ZIjn aan de Maatschappij,
worden verzocht hun echalden
dadelik te betalen, en krediteuren
hun eisen in te leveren bij de onder, petekende op of vOOr Zaterdag, de
23st.e Junie 1906.

BENODIGD

maand,

EEN Gecertificeerde Onderwijzeres voor de Arme School te
Kaffirskraal, .Dist, Clanwilliam, om
Onderwijl te gevCb in Hollands,
Engels, Handwerk, Tonic Solfa,
Tekenen en Muziek.
Salaris £60 per .jaar en vrij
logies.
Werk.zaamheden te beginnen in
Oktober 1906.
Applikaties
zullen Gntvangen
worden, alsook getuigschriften tot
14 Julie 1906.
•
EEN Gecerti6ceerde OnderwijJ J
"'ERWE
zeres voor de Private Boeren School
. • V. I) • .ft
.
,
Sekretaris.
te Roodekuilsleegte, nabij Marais_
burg, K.K.
Salaris £60 per jaar, met vrij
kost en logies. Werk.zaamheden te
beginnen met aanstaande kwartaal.
Applikanten
moeten bekwaam Voor C.N.D. Scholen in het Diat.
zijn Onderwijs te geven in Engels
Hollands, voorkeur zal gegeven
worden aan iemand die bekwaam is
Onderwijs te ge.en in Muziek,
ZangJcungt en Handwerk.
A pplikatiet! vergezeld van Kopieën
van Certifikaten en Getuigschriften
gericht aan d~ ondergetekende,
zullen ingewacht worden tot op de
23ste Junie 1906.
J. A. VENTER, Jr.,
Roodekni Isleegte,
Maraisburg, K.K.
Certifikaten en Getuigschriften,
alsmede bewijs van Lidmaatschap
ener Protestantse Kerk, de ondergetekende te bereiken niet later
dan 25 J nnie aanst.
Werkzaamheden te beginnen na
J unie vakantie.
A. J. LIEBENBERG.
Enkeldoorn,
Masaonaland.

BENODIGD

BENODIGD

I

• ,

J. F. SPENGLER.

Pbiladel~
[5 JUDle 1906.
,

Eerste Assistente 8enodigd,
VEREISTEN

BENODIGD

1.....,.

1. Certifikateni:~" Getuigschrif~n 'Kantoo:'iJr~n van
van vakkun '" be,waamheJCl,
goed gedrag,
.
'
,
2. Lid ener Protestantse Kerk.
3. Bekwaamheid om onder andere
ook onderwijs -te geven in de
Muziek, het Zingen en Hand.
werk.
4. Werkzaamheden te beginnen
met het Oktober Kwartaal.
P.LEINST
Salaris £ 120 p.a. zonder kost en
,,'
I
inwoning, die tegen _zeerbillike termen aan het School Kosthuis ver-I~
"";
~~
krijg baar zijn.
Appli.knties voor 30 Junie
wordt'll mgezonden aan de heer

te

G. F. C. KING,
HOD. Sekretaris, of
Ds. W.

"E VOS Dil WET,

Voorzitter.

Onderwijzer of Onderwijzeres
i Benodigd.

U N ION
'
I

•

....
lI

" ROYAL,
,
TK " URE N.lt.
Junie lB-WALlIEB

.Iunie 2O-KINI'AU
Junie 27-'BRITI'N,
.'ulie
4 - KILDONAN
Julie ll-s.a.xON.

Julie 18-CARI8B;R')O,K

APPLIKATIES
met kopieën
van alle Certifikaten en Getuigschriften, en meldende ouderdom
en vroegere ondervinding, indien Omlltreeks
enige, zullen' ontvangen worden Om&t.~ ..k.
door de onder~etekende
tot op
Vrijdag, 29 'JuDle 1006, te' 10 ve Om.treek8
v.m., voor het ambt van Eerste
Assistent Onderwijzer of Onderwijzeree in de A2 Publieke School
te Hanover.
Werkzaamheden te beginnen op
de 8ste Oktober 1906.
Salaris £150 per jaar.
Kennis va.n Hollands een vereiste.
S .• J. BURGEH,
Sekretaris,
Hanover School Komité.

. APPLIKATIES
WO~pEN
~evraagd voor een
Onderwijzeres 10 de. c, N. ~chool
op de plaats Boschjes Sp~ut, 21uur van Bra~dfort .. Applikanten
moe~n v~rzl{.n we~n v~ ee?,
"Third year s Teachers CertIficate
met-een dege.like kennis .van HolIand~ SaI.:~ £60 per.J&ar. ,Vrij
~el.
Kopleen van geeuigscbriften
zulfen door de ondergetekende mgewacht worden tot 26 ,Junie.
Werkzaambeden 'te beginnen na
Junie vakantie.
C. J. ESTHERHUIZEN,
Voorzitter,
N. School,
Brandfort.
--------------

c.

lberdeen lfrikaner Handels
laats., Bepkt•

GEVRAAGD
met 1 Julie 1906,
een alleszins bekwame winkeljuffrouw voor de Dames Aldeling ;
bekendheid met het Opmaken van
Hoeden een aanbeveling.
~~er
opgave van gewenst
salá,rl8 worden applikatiën, met
afschriften van getu1gschrï.£t.,n, ingewacht bij de onderltetekenlle niet
later dan 23 Junie 1906.
H. G. BRAND,
Sekretarie,
Postbus I.

IIOQELBURa, Transvaal.

EEN Gehuwde Onderwijzer voor
de A3 School. te Zandberg, Dist,
Clanwilliam.
Salaris £ 1 JO per jaar, en vrije
woning.
Werksaamheden te beginnen zo
HY. GIBBON,
Officieële Likwidateur. spoedig mogelik.
De Applilrant moet beide talen
Bermesters
Gebouwen,
kennen.
, Adderley Straat 92,
Getoipcbriften
en Certifikaten
• i
KAapstad.
ftD goed gedmg, zullen ontvangen
worden niet later dan 30 Junie 1906.
J.•J. v. D. MERWE,
Sekretaris,
Scbool Raad.
Clanwilliam,
lOMSTREEK'S
de 8ste Mei,
4 Junie 1906.
"., " .[~
~
~et Witte Kop, eeu
. 'hoom mt, bejaard.
Beren Schutm(eesters en anderen geJie.en kennis
W geven aan
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bende, wenst zijn vele ClieQten mee te delen, dat hij. zijn kantoren
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\ '.' d.'r juri ..J...den werd ..n ontslagen
te ventileren.
sich eEU
ORtplofbaaT
-u 1I,';.'r .. voor h..n 1U de plaat.8 ~o"11
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...-d 1I:"lllmnl. Het verhaal BIl .Ie Barry Gi""'m en Allid .. GoI.p' iu h,m
hoedanighekl
als l'.3'ckutetlrell in de hoedel
..I.. lorn nd ,,-t"Td 'l>IIDgehaald, en bet "81"
vao wijf en ,I"h" Frederick Ht.an.fom \"~lr
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de vennoortte ill bet k1......tie harlden \'l'rw'" ,)1' 22 .1alluarie
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nm <k Atilll! As.~umntill Mij,.
J.. ,>()'"z_lIa.k_
\.Iv
~iIl;11tl$tla de-elde 1Il>'ÓI", dat ale I!Qhatleveq"Toeding voor bram I Mil zijn
r,.t 1l;"1 uÏlZ'MliR v,.n MDchella door de eigeod\)lfl in Ven kenIaan .
Eiaers "oNer.le nu hovengemcltl l>e,lrag
K r,)4)11 ,,-a,.o;; u~
... orptf41.
P,,! •. r C'hr;"ti_n
...as opgetroden el. van .flU 2s, lOd. Verw'. pleitten riat ze
kOllllljC'I(l'!,Q4t>'.
F....., voon;t<'l door 1IIdY, iD .Julie 1903 aan cillOlr .£1,501) haddeD
"lOrhTesd,oten op eerste hypotheek
teh'eD
~'" ",,\Pr I!..daan, n,l. dat de jurieleden
het eigen"~?:"n"nhk do·. pl .....ts !lOudeR gaan be- 6 pcn:ent, wtmma zij (,·er".'.)
dom lieten "erzekeren
voor .£1.500, Op
,..,...k."lJ, wt'-rd verworpen.
H I... ·np riJlIl, h,·t g..tuig..n verhoor !\An, 31 DeC1lmber 1905 hleef eiser iD gebrek.:
r"·b>lf.)", ::..r.uil!,'f'1l die Il'9boonl
"""rden Je halfjaarlikse interest ad .£45 te betalen,
eO op 3 Jao, d,a.v, hud de braut! plaats,
u, h. t ,·,.>rlopli< ooderzcek
....&dflll -De ..""uralltie mij. betaalde £207 58. lOd,
':' ,"'J: I(••hoord. Tht ........DOlI; met lIf~
&all v"rw'".
Verw'. lieten het vernielde
I,.'lt I "<'n ])<'t hof v.,J'I'fa&p.
gebouw weder "plJouwen ..n nadat d;,ar
r...~"lri ..en ged, ...lte van voltooid WM. WRiCIVIELE ZITTING.
gerd(l eiHer verw'" verdere Ul('h"8ng om
hiemlcde "oort te gaafl, Na aftrek \'&11 de
DI:>iSOAG,
,') ,Jl':->H:
I.>uwkosten en .£45 rente hlP.8f een bedmg
~
VaD £71; 13s. IOd, ill hande"
vaD ""rw'a.,
\ ,,' I•. h,ofrlr,.·ht"r Sif ,), H. de \'u- up \\'elk bt...!ra;; ,,"Ig-e.Il" hlln beweren
I,.-r~
t'll
~Ir
.hJhn. Huchanan.)
ei,..,r geen aanlSprnuk had. Z'J waren echter bereid Uil' :<lit ~Id Ic bcIItedt\1l aun de
I'r. ",1:\)0:>- Iwutr.. JVYfH; lIE:"reparatie of ,)1Jl dit. van de hypotl",,,k af te
DI{!CK,Y
trekken,
In repliek zeï.le eiser dat het
\{''OC'fl'
,,!
Huchan.an
zpid~, dat
under
.,;~,.endom vold'>ende Wil. herstel.,,lo. ,_, k"n ,-'or h"D g..bracht "I. recht.-r
!Iiadat het g-etuigeuis
Wll" gehl)ord en de
• ,n ,1,' ·.. _k
u ......~ t~en
Jantje
ad\T"kaat zijn plt'id,)I,i had gehoud"D. stdII"I.-ln, k,
1\
>'Tuuwelik..
"JellIli~
zijD lordsch ..p de uitspraak uit tot later
<1", I ....or d •• ,p«',aln
rredere<:hter
va.n gele¥eobe.id. .. aawp het bof vtmiaagd ..,
\ '-fI,'H.!.
liloI
... afdt>lIng
VJCt.ona W8&~~
t •• l'\ "'r.~ ~lt ~t,,".. La.tLlI
w~ ...flJlI lu.ndloparlJ
I Il "I'r,lorJt"'t"ld
Wt·rJ
tot :aOVPD dag~ll
','.

[VO,'..,,'I

I !<!ET.

6 .'CNJE.

!lOU
ODa' _

NICO. J. VLOK,
Sekretarie.
Afdelillg'S Raada ,ltantoor,
Piketberg, 9 Mei 1906.

4.
d.
,.
.

·,·DE.,· . ~, '.

.~ 'Wi~;'R(JE,ST:Blt~'
..
,

",

Parlllnt~·llbl.
Parlementsleden,

DIE vele hunner menden wensen
te ontmoeten. zullen het. tijdeDI
hun verblijf te Kaapstad,. de moeite
waard vinden kennis te oemcm V1Ul
de centrale ligging
van
het
GRAN,D HOTE~;
vlak tegenover
h'et spoorweg station, twee
minuten van het Parlementsgebouwen in de nabijheid van alle
publieke kantoren -

:UI'I'G~

lAAR

VAl

~

DELlClfUSE

Speciale urmen tijdens de Sessie.

•

. Verzekert u van plaatsen en
wendt u tot de geniale bestierder,

~,®~~~)~:I~.

.,re1 ..-0

de dag gei •..

eo ....

aleejM 6 manllen

orio~

·De .. tmjoillitate~r. vait de ~.:::2~I':~!pn~j!Jg:
de heer RIOOHIÁIID[,. weiger,len de
te etkennen. Deze ging' terug !lW
J.yree en .erd k1e recbt.-baad

,A.DBES.

miliister

.an

lauden

eo koIooi •.

ióvlOt.'<Iwerkte zeer Dl?delig voor de

4e

granten.' Spoedig wa.
pert! ill Ji.I!IoreirilDIl'
I
en de brkeTib bladen,,,,onden.'t niet
dat de pieu"" 1t~\D~t
toi d, ~
Kathol4'ce
brk
bi.ltoordea. RlCOWABDi'
'dé h_ O.
.
werd in ~
11106 vervangen 400r ,fe . .~tairlisift~·~
&n~"l
!!'!'!!~
PAOÉ.
De. lir.'acht .Hn!. .,!)lI8dig
Ale.xaadri&:
'
lite! iDtItrultties mede, welke hij op-.n
W.l'dMlt '1Ieiir;-H.·- ~~
.Bond'ata,t. mij .'I~'-I!
VEBENIGD KET .
vergadering op 8 Ma&r£ bekeod
ThI regerin, bleef bij b .... 'fflIejfV beelait de houding door mj. ~~
1:er~J,ililmMi
om bet laud bl; de ha 'l'en niet lUID .de beti-t'lkkiug tot de. H~
Y!Ió. de ~riat~l1k~
Boereu te ge.e~. EeD deel. ftiI de grOO~ ~ktgeilheid
ten V,er~
KQftventile, te ~_
den der nederzetting zou verkocht worden. atad," • mij ~I!IL
R~ili:::
ZATERD.\G,
9 JUNIE, 1906.
Zij die op de grondelI geve8tib-d _ _".-, dn.vvoor. Het. is ~.
PII~g.
konden daarop blijven, totd4t de rechte v~ering
te gevea., 4t i:lt dit. ,
eigenaren opdaagden.
Verder had de,re- 'I"&lt waardering eo OIld~
De Boeren in Argenop prijs stel, en dat 'het .mij..
gerillg de konceaie-gronden
opoogeset
tinie.
is om ~ '·de.] ~~t~
voor iedereen, die in Argentini!
burpr- ~~
voort te.pan. Ik .vo~Vlftij
dIeiI6
·D(, houding door ons aangenomen tegen recht bezat.
Eell k0';'lmU.ie, beItu.ode
ooder-80be~
(O!:III_l 1)O:1I'&III'dii, daar
een landverhuizing
uit Zuid·Afrik..
van uit de heren Venter 80· dr. Kruger. werd ik niet. meer Jtt!lb gedaan, .iJI.n
af tie tijd, toen mon begon te spreken V&ll een nfgevaardigd I IIKnr
de
regering
te ieder Afrikaander
deai'de onttrek naar .\ rl('eotinië, berustte op meer dan Buenos Ayree our de y.aak in orde te stondigheden zoo hebben ~;.
dlIt _er. V"'M &ijflt, ~,
De komrui .. ie ging per 1I0t ~ w~
een grond, waan'lln laog ni"t de miDllt brengen.
~~
.
voornaamste wua de verzwakking
vali do van rekening
toch niet, op grood dllt 't bet pltbiie1t er m:~h~
"'tlm_.t.
'AIel
m~
ill'WUS
.
toch niatl zon baten. Dit achijnt de teevolkst&llI ill Zuid· Afrika.
Doch Mj ~'I!0Il'Jle taal doen, dan 1I'att lk' heb .
dracht van 7.nken te zijn gew~.
De
d'lD ook, dat d~ trek op .,.,0 mislukking
doea.
znu uitlopen ,'11 waren I)('gll&o met het lot, wet vali Argentinii! schijet . te 1Jepalen
dat onze stamgenoten in den vrecrnde sou dat alleen peM!Ollen, die burgerrecht in

~~~~~.
=~~~,
~~~~, I

ONS T,AND.

PROTECTIC I

KENNISGEVING.

JAMES SANDERSON,

:,u"

~i4t.,,.

'11'.

Zad.l.mr .1 1.1.llIJe Tul.tI
FU,Iwt, LI.ler
UU, Hu•• Iaar,

011_

.1

WENST zijn vele Clienten en
het Publiek in het algemeen te informeren,dat hij voomemens is Geen
Verhoging in zijn Prijzen
te
maken, maar zij dat Dezelfde zullen.
blijven, als vóór het Nieuwe Tarief,
dll8 geeft zijn Clienten de gelegeeheid om direkt van de Fabrikant
te kopen. en de Koloniale Indulttriën te ondersteunen.

''lUl

treffen.

Wij

wezen

erop,

dat,

schoon

wellicht nieruand der trekk8f'll er aan dacht,
zijn oationaliteit,

vollrw.>den en

dienst ooit te zullen prij""even,

WOODSTOCK.

gode-

de nieuwe

o!IUlwndigbeden en hun nieuwe omgeving
er niet weinig toe zouden bijdragen om dit

Takken overal in Zuid Afrika.

alle8 langzamerhand tt! weeg til brsngsn.
Vao wat wij reeel. weten van de Boereo
k"looie in Zuidelik ArgcntiD,ë,

is bet

008

land hebben verltrepn of bezitten, grondeigenaar. kunnen worden. Na 2 Jaar in I.o.t
land

te

zijn

geweest, kau een vreemde.

ling burgerrecht

verkrijb'1ll1.

Van

Zuid·AfrikUDle

immigranten

echter

vreemd land verkeert,

geworden.

Dit

ia upmerltelik.

waren. volgen .. de koncessie

onsymparhiek

wuaraan de trekkors
woon waren.

...............
",:.:r ......
'..'...

211.l1li•• lIP·

Graad Hotel. Kaapstad.
BEZOBU

RS

Buite&, l1lI1eD

THEE

Kaa",t..d,

MD

'een

flUISRllE VERBLIJFPUATS
I

VIllDD III

Da

NOOIT,
WANT ZIJ BLIJFT

DE

IlZIldblldsalrd dir 111111.

:;CALEDON, K.K.

! IETEII.[UU .. nEl,
i . UiA" .
)

UI[I [I

BESTE.

II,. ...,_

~

I rAGAN

a MARKOTTER,

9 Jonie..-SomersetStland,
.
P. S. CLLLIERS,
1& Juoie.-Brit8towD.

AFSLAGERS.

vut-

en losgoed.
AFSLAGER.

2& Jonie.- Matz ..p, driemaandelikae
vee-verkoping.
30 Jnme. - POlltmn.~bQr~. tlriemaandelikae
veeverkoping en verk(lping "an tll'e8
plaatsen,
A. J. MARAiS, AFSLAGER
16 Jun.ie.-Sutherland,
vast· en losgoed.
F. LINDEXBERG.
AFSLAGE.R.
16 ,Ju~i".- W orc'eI'<ter.vaSt, en lasgoed.
'; II. L. SMITH

a

CO., All'8LAGEB8.

lf .Junie.-Doolb.,f,
Wagenmalte", Valley.
Wellington. lev.'ode ha"e en I~oe.f.

J. P. CELLIERS, AJ'SLAGEIL

.15 Jon.ie.~'!.'mer8et

Wet<t. levende

have

en losgot'd.

P: J. P. MARAIS, AFSLAGER
Jllnie.-

TuI},,,,,,_

len-nde have en 1_

goade'F'
FAGAN a MARKOITER,
GERS.
Jllllie.....:&wenoel

Str.lnd, ....

A.F8LA·

tCOeCL

oou.tl.

80mmigen

zijn

I'C4Ids terug.

.

dat

iedereen,

Pretoria,

de
te

die zich bij de trekke,." 1... 1 ge.

r.OaIe door deze he!whreven"
lJIet

wat <le I,eet

tot zuid.
de streek
oostelik"

Ijet uoordulike gedeelte

tan

ligt

in

de ptulllalit wiode .. , lWid.

wiodeu, die ov .... d.

At.ladtietle
•

I

Arg"ntioie.
Patagnllii' g'Ilheten, waJrvau
de Boeren kolooie 'n deel vom,t, ligt {,. de
~ge,

meestal koude willd"n uil het DoordW'el.ten,

Daal' zij onovertrefbaar
wat aangaat haa ..

KWILITEIT,
IIIROE
·-EN
J

ILGEIEIE
UITSTElfIHEID.

.

£71

~

t

0

£72 '7
F. S. MALAN,..
Th_DI
.-

'
lef.

""1""""--

wel"" over d" 'net
gebergten komen,

Victoria

bedekte Aj"deM
Patagonië i8,lusjvoor

'I088U"

...

Oost .

MIljoor Houk, de kandidaal VIUIde Z. ,\.
Partij vour rle vakature tu Victoria ooet,
werd vel'lllag,m met een meerderheid "au
l!leehta 7 &temmen.
kiesafdeling
i8
8'!d.;r! 1898 onafgebrnkell in bezit vali de
Progr_ieven
gewet!llt. De nitslag VI.Lllde
,·el'8Chillende verkiezingen ",-,jert dat jaar

Deze

Progreaaieve meerderbeitl.
In 111911
157 Stemmén.
.. 1903
HlI;
.. 19(~
39
''lI906
7
I)( letl die deze cijfers
onlt leert, ia
natuurlik. dllt we 't gevecht tlink moeten
'l'olboudeu.
Victori .. Ooet is de kleill8te
normale kieilafdeling van de K!)Jonie, en
een meerderheid VIlU 157 IItel1l1lJtJll betekende een vor.dlil' van oogeveer
50
percent.
Dit groot v_bil
vnn 8 jaar
geJeden i8 tan" verminderd tot zowat twee

burg...
D. G. Roseouw

klippen).
daar

Het land krijgt
Itet

1.0

weinig

luidelik geleg.lO

• •••
'"

zijn

bitter koud eli va~

er

Y.

Andetl ~hergtell
!lfIlelt. De heer
s
!
is zejrt :
•. De lIederzetting legde zich toe o~ de
8Chapeteelt, het enige OedTijf in dat vi:rre
znidt!l1 van. Am"riaa
mogelik. daar! de
gro~d y.anderig i. en hedekt met een ~
b08Je, overal aaugetroffen, dat het diere,ijk
ten ..oedllel .trolrt.
Uitgenomell het ~ndenge VaB de bodem ia de koude CJe,. Win.
tel>! er 8trong en ....aaien CThet hele jAar
door fello wtlllteMntien. die meer dan.
helft van de tijd &angrO'I~o tot ware
Het 'tolverbond.
Den, waardo ..r allt' groei vao 1000111 cn
De Znid.Afriballl!8
partij lItemde
bele~lll(lld wordt. D& sclJapeteeJt
tegerl het nieuwe·· toI-OOnd •• 10
waar is buit.angewooo .goed. 7.o.. er
,.
"ernin, betreft einrl@ 1903 gedlWl.
stelde ....e voor het OQt.,,;orpe. v~
daar ~no\'er
lltaat. dat de
de konferentie terug te,.nden;
Jan..
king,;dltl 'I land vau jart'n keut.
118 het Dieuwe verboud .&ah.
dat de wiuter. eókele jaren zo blljte~
Wat betekeot bet ~ueot
,Ian
Woo -n 8trong IrunlJ('n zijn, de sneeuw: zo door de heer Sanet:
V''''''_'',' ....•.
ela
hoog knn \'alleo. dat narde en bosjes be.
~-',,,~dolven liggen, en de acloapen door koUde andem dUI. dAt de ~Df(
gebrilik
en gel>rei: aan voeding in grote getalieo maken vaD een· recl.t.ns &rtikêl.~vt.ll
omkomen.
G.root. vee trekt Dij het gr_
Konvootie oeeligelegd) ODl aan de ande,é
te veel de bos]es mt en kan daarom niet
vóór 'dit 3(l.te J.IlJUe kl!lltli.1l te'.
op gJ'I)te !lebaal ~etee14 women.
. geyeD, Qt de ~ie
. liet vofboncHh
Van lOOi! IN Cbub .. t \"oor de Boeflm April 'Van .... jaar op ~
bep&aJiie pna;; ~80IJl·ti~;;. "!_iJII
o~lJgIlZCL Eeu zemctal
plaatllell ~
ten iD henieoing zou
.1fClH~!JI

.vMd-

'willeD ~

•

?

12 0
I 4)

1 0

0'

1 ~ ti
lOO
1 0 0
1

o

n 0
10 0

2 2 0

~I.IIIII PraaG..

ol, de

l'l(t~.,

i

£10

veel kupok. De vruchtbare del"n zijr de
IIl1uvial,· valleien tier rivieren, welke i ge.
voed W\Jrden door de ~neell·w. ,lie

....

Zondag8ChtlO~ Ri \"8I'IIdaI
G. flnrget, Pi'llletber~
Wm. A. Hofmeyr, Kaapstad

nlgen,
i8~

1

Murray,.

bet grootste gedeelte '-en w"el!tijn izeer
1
7.andeng or bedekt met kei><tet:!Otjes(~ng
dodi

fJ

.

R. D. MacDonald,

wa", :

De Argentijn.,
Bepu bliek il! cell groot
laod, ongeveer :./,000 mijleo I",.g vun noord

.troek van de allti-p&t!8&At windeo,

THEE,

dorp.

eo vooral

oceann &aUWlll1ie" en klamheid lJIet I zich
meebrengen.
Het 11Iidelik gedeeltt. i van

NECTAR

De wezen van Oalitz-

Reeds erkend
'urn te klagen.
De beer 1)1l8AN Y.
eindigt sijn ~
genoemd ecbrijveo aldu»:
diegenen, hij wie er nog een pdachte
u Het lot der
zooder middelen acbterblijhestaat OI,h naar PlllAgollië te treldtell,
JC7..e brief over de Boeren Ububut kon. vende Boeree iJJ haebeJilr. Te verwachten
il! bet, dat met de vrfl8elike wioter ginds,
Kaap.tad.
cessi«
zorgvuldig
zulleu
lezen.
Wij die nu.jogetredeo
iK en d_
lieden overhebben inzage gehad in enige officiële vallen heeft, IOnllnigeu io tenten en met
slecbte voeding, de ellende oniler die
stukken
eli het ..ehijnt of de ?.alten,
Boerebuf.gezinoen
or,be8cbrijftik
groot
dour de heeer lJU PI~E!j!;IH geuoemd,
op AI Bijo. . En dat lUaakt de tjf.lldeling der
goeJt: grondelI nu;wo.
III de ., Ni"uwe Argentijn ... regering tot eelt miMdanrl."
C. Af. du Pree.
Rottenlamsche Courant" vsu 12 Mei. verProf. Freemantie
Een vriend
scheen e<'11 ""hrijven VIlO de heer J. N.

de wiotermaallden

vutgoed.
AFSL.~GER.

J, H. VAN DRUTEN,

marlrt "oot eieIreD, pluimvee, groeoten,
boter, eliL j.eD waar, wegell8 de geringe
regen val, lJI'UlI bijll& niet bn worden Le-

onderhoud met de heerJ. RAUCIIER,
wij de inhoud ook mededeelden .
,,·onl{ll uitgave werd do aandacbt
!lij dit onderwerp bepaald in de

v",..gd. maar _en
met &mieren bel land
weer b.,eft verlaten.
Het \V,'dervaren ..an

DRINKT

i per

VERKOPINGEN.

wij cell
waarvan
In onze
nogl'ens

waar een plaats val' 6,000 Dlorgen
om daarheen te g ....n afgeraden 0l' gr ..od 800 tot 1,500 stuke kleinvee ku .drt,po
prodQkt
Jat (le toestand ~ao heil, die reeds daar l!ijn" waar het voor de markt ~kte
te ver ia vaD een
kOlJlmer wekt. Twee dagon later hadden .teeh!. wol ia, daar _

komt Voll"''''lln Ov_u
[lU PLK....~" zelt.

ALLEEN

TERMEN:
10/6, 12/6 en 15,'dag, of "anal £12 12B. per
I maand. met in~grip van Gewone
, Hete en Koude ~linerale Baden.
Voor verdere biezonderheden
~ zich te wenden tot tIe Direktie
'; te Caledon.

vloeiende van melk en hooi«,' i8 bet een,

de trckkure,

1' , t ,, __
hl

~I

Het idee zal nntuurlik zijn om de. ltleint!
Boerellevollriog
~poedig in de algemene
bevelking un 't land te doen opgaaD.

ALLERLEI

1

BEPERKT,

ge.

Sth.~'. v'>ór de oor~'g editeur van
" St.aats Courant .. dt:r Z. A. Republiek

• • HET.

Caledon;;
Baden,
.!

in ZlIi,i-Afrik.

zijD ze
hur~.

Arbeidskolonie ,sCholen
te Kakamas.

ALTIJD

m&keo.
HARTLXY TILLOTSON,
Be.tierder

·1

dan

alle ArgentijOI!e

wurden rondgr-strooid
a""gaunde Znideiik
Argentinië.
Met "rmt werd het voornemen

Wij vertrouwen.

L0T80N, die door de HOLLANDSB IDeDIeD seer bemind ï. en een
BOBRBN VRIEND ia, al allee
doeo. wat hij bn dit wel bekende
.Botel ten GKMAltKB
eD
ten
VOO&D:ILR ftIl al zijn Gut.lJ
je

andere

toegedaan

DaD

en regeriogs

brief van de heer \v 1I.1.1'!M DU PI.E.'1S'., VtU) aodereo willen terug; de behoeftigen zijn
Blau wbosch kraal, Philipstown,
rlie dezer ·afbaDkelik van de enkele grondbezittel"8,
JrOrdeO feitelik hun tu'heidel'!' eli 1Iijn be
dager, ook uit Argcntil,ië i. I.eruggeke«d.

VERANDERT

GRA.ND.
reoht ~er het Station en dicht bij
.ueL De jl"8nia1e GUtbeI!r TIL:.

!

regering

U.

iijn

Hel i. dUI duidelik, dat de trekk""
Enige weken geleden bepaalden wij de IChromelik werden misleid ten opzichte
van 't klimaat, de hulpbronn8D V&ll 't land,
a&I,dacht 007.er lezers bij de waarschuwenimmigranten
en hun
d- brief van generaal Loms B"TII A tegen de rechten der
vooruitzicbten.·
In stede 'VIID een ~&lId
de misleidende berichten, welke 1I0g .t_'s

III, KAA"TAD.

lE IlEI •• II£lIUns KlEUn.
Itteclal_ In "-1 I..... n op Yoor.
_1ft __ de Ooga_.

...

i. on ,la

Mjzen VAn handelen

L. J. DRUIFF, 8azichtlcundig8,

opengezet voor

waar de I",volling

al, de

alleen de heren ,C. VISJlIlB,P. Lt;GRANtl}!
en A. GIH:Y1.INt.l hurgers van Argentirui!
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Raadslid Van Eeden werd aaugeeteld
to inspekteren en te rapporteren.
()lIlheilling~wet, Zuurbraak en Potteberg.
~ De lit: kretaris legde ter tafel proklamaues welke de ak-t,· in deze wijken proklameerde.
Uitvoer
VIlD Vis. Sekretaris
legde
ter taf"l korreependenne.
Hem werd (e1""'1 OIO WIn te wijzen dal de raad recht
h4,1.up alle ~is, buiten forel en paling.
\ er andering
Sw~lI!lndam. - MOIlt..gu
~r~II$.-De
....kretans las brieven van de
Ullti er .K oloniale
Sekretarie.
magldtraat
en de afdetingsraad
van Montagu, verzoekende dat de grens zo· zon moeten worden
veranderd dat de gehele wijk van Tradouw
III
het dietrikr van Montagu ingesloten
wordt
De sekretarie
werd gelast om
terllg te schrijven
dat deze raad ten
streugste !e~en ~nige verandering
is, eli
de noodzakelikbeid daarvoor niet inziet en
meer dan dit is hij overtuigd dat zulk 'een
rit..p groteliks tegen de wensen en tot
~bade
van de bewoners van deze wijk
ZIJn.
Verandering van Ladismith en Swellendam gren8.-SekretaTÏa
legde ter tafel uitspraak van scheidsrechters.
Wegiespekteurs Rapport.-Dit
werd gelezer en goedgekeurd,
en er werd besloten
(..) dat de heren .J. W. en J. D.
Eeden
zullen nazieu en verslag uitbrengen op de
..oorgestelde
deviatie
te Olivedala : (b)
dat de neren .Harnard en J. D. van Eedeu
de belemmeruur aan 't pad te Vleiplaate
door de heer 1'. J. de Villiers zullen inspekteren.
Ca.l",j"u Pad.-Raadslid
Barnard zeide
dat luj dacht dat het geld uitgegeven op
dit pad over d e plaate Appelskraal weggegOOId was, ,1.,,1' het pad te Lu~ was, en
daarom stelde bij een deviatie voor.
Werd besloten dat hij eerst de toestemming "" de eigenaar kreeg.
~{..Iagall.-Raad.lid
H. P. Gildenhuys
werd geiuachrigd
Yalagas pad te repareren.
Brandziekte
!Wd.-De
sekretarie ves·
ti~de de aandacht ~"n de :.&ad er op dat
bIJ een lid moest kIezen bij eerstkomende
vergaderi ng.
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PHILIPSTUWN.
:-lot ulon Yan een speciale ...ergadering
van ril' aCddinl!Araad te Philipstown. op 5
.Junie 1906, geh ..uden lIlet !\etrekking tot
het lil voeren V11ll de Hollandse taal wet in
dit di.trikt.
T"",;enwoordil{ al de l..den.
Gel8'1:eo de resolutie "p 3 April lOOt;, op
voorstel <'an de heer J. A. Veuter met betrekkiug tol deze zaak genowen.
Voorg;f?"tdd
door de hr. J. A. Venter: dat
de ,...krclari. de nodige ..tap!"'u !leltle om d.,
Huillindse taa.hnt ol' gerechtsho,·en. No.
:lI van 1&14, zoals j.\'elllueudeerd
door wet
:-lo. 17 van l~i:\O eli wet ~o. ló van li®:!
bier geprokt.ulIe<'nl te krijgen .
Dit voorstel
werd door de heer Z. B.
J &Il sen gesekondee.rd.
Aangenomen.
Daarop werd de vergadering verdas..gd.
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Christeli l{ e Jongelieden
Vereniging.
l'~lO:-;DALE.
~utllleu
encr ClJristelike
Jongelieden
Vereniging
gehoudell
te
EI&Ddiidrift
(K"nga) vp de 26ste Mei 1906.
.'
Ileopend met gezang vere. en gebed door
de voorzitter.
Tegenwoordig 33 leden.
getekend .
Notulen vOTig~ vergIldering gelezeo ell
Voorgestf,ld al< liti j ohanne8 J ooker.
Debat: Iloe staat het in deze dagen met
IJU. laud en volk. i. er een voomitgang
of
achteruit~8ug';
.l. F .. 1. .Jollk(·r; ~I)onlitgang
kl't't>, 29
KrefUrnen.

N. H. Strijd",,,: achteruitgang
1 "tem.
Eeo lied werd b>'eiwngen door " leden I
gel.'d door mej. !tI. Moore .
1k'<.1t:1tip: lI."j .. 1. Wasserrnanu.
Up.~td. tit' heer C. L. Jllukt'r.
\'oprlez.ing:
lw'j. Kitty Jonker.
W'.·rk "oor volgende verg..dt'riog:Pel,al: W ut verbindt
vrienden inniger
aan dkalJflt·r. vo' ... poed of !.f'lg,.n~poetj?
.\1f·j .. Jullanaa Wa""erIll6111l: Yoor.poed.
~tej. ii. .Junk,'r: Tegf'nspoerl.
Recitati,.: Mej. Kitty .rooker.
OpSIt I. lie heN ~. Pitou t.
\'oorlezil'l";:
Helena
Jonker.
~ellie
JOllkcr.
liet zingeIl ,'all .. oi£:" liederen ml geleid
w(lnlel)
~Io~.r nlej. J, \V Bl'ser1UJlIlD.
:-;"dut het werk nlO ,Il' avuod afgedaau
Wa". w._,rder weer een Iit'd gezongen onder
I..·idillg \ an IOt-j, }loPrt·,
Verlludf'rillg werd ge..lot ...n met gezang·
ve"", "U g"heel elo"r "roeder .1. J. Strij-
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IN- en Uitvoerhandel met Supplementen
" Holland
Abroad,"
"South-Africa-Guide
.. en "Mail·
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firma MstelDo.
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welke tot uitbreidIng harer relati-en
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Amsterdam,
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dat bij met
de I~eer Ev('ry afgucprolteo bad \>10 de op.
lTIetlng voor .£ Il, te doen.
Goecigekebrd.
N. K. K. S.OlObeioing.-De
llekretaris
legde ter tafel brieven VIJl bet hbofd-be..
!!tIet der C.G.B. lUl de heer J. du Prees,
en ook een andere memorie.
Er werd besloten een Impie van de brief
van <k' beet' Du Preez wm 't goevernement
t.e zenden, \lUk de memorie, en dat de
IvlJlt·" ~"I.II(lld door de hoor Du Prees
verbet ..nl worden.
Verder Jat 't goevernement
verzocbt
worde om degenen te beschermen wier
"rond Mil de spoorlijn greaste.
Sluiten Volu Pud over ThoMlland!!.-Nadal IJlen Je olJjekti"s " ..u de beer Delpoort
uverw0-K"n h..tl en de heer Van Zijl ge·
boord bad, werd besloten ODl 't aluiten VaD
hel pad aau te bevelen,
l'itvlugt
Lit~pauning. - De sekretaris
legde ter tafel een brief van de heer B. J.
Lo .. reUB~waari~ deze applikatie
rnaakte
ow dil ulUIpallllllig le Kopen, eo als zolu
uier goed"",keunl werd, bood hij aan deze
UI h~,rell voor 7 Jaar tegen £10 per jaar.
\\ er~ be.. luteu te verhoren voor 7 jaar
!.eg"" UO, van af deze duturn.
. tlutTdjachtRrivier
I'lanlilg'e.-De
wegiuspekteur werd gellla"htigd hut afgekapte
hout te verkopen,
Pat! over Boearusnspad. - Een brief
van de heer C. J .. Joubert
werd ter tafel
gelegd waarin hij verlof vraagt een pad te
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SJlt'L, SPeCia&I m het noonlwet9te1l, ""aar
la.ndgoedemn
wCll'\de.Q verbnutd 'en ~
orgAni_rd
venet wonit geboden IIIUI
d.. militairen .
N.UR

Dqnderdag werd, bericht uit Alice dat
h..t volgende het nltlUltaat wa.~ van lie Victoria·Oost bij.elek1Je, welke plaats had
.·egemo het b..-dáken van de beer T. Bnrnham King:
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Pietennaritzburg.
7 Juuie.-Het
hoofd
Kula, die gevangene i. in de plWlt8elike
gevangellia, bad hedell ol' sijn eigen ver·
zoek een illtenienw lUe~ de IIekretaria voor
X aturellen zaken.
Verondef8teld
wordt
dat weil in zijn distrikt zijn hesproken.
De kommandereruie officier VAll de
loeIan,l
veld troepen
rapporteert,
daL
,,-i.teren tien rebelleu in bet bos gedood
werden:
Er zijn geen verdere hieznnder.
heden oJOh'angeo, daar hij er nog ann liet
opereren io.
.
Kol. Leuchan< telegrafeert dat cr heden
ochtend om8treek. 200 r_rve troepen naar
Helpmakaar terug k«rden van J~ kolollne
vali Kol. MeKII) . Hij zal enige dagen
afw leht<'n voor hij besliat or hij ze ""I
mohilizpr"11 of n~t.
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DurLlUI, 7 Jlloie.-Reuten
korreapoodeot
te Eskowe "'1){lOrteert, dat de gevangenill
aldaar nu al. Jaeger gebruikt wordt yoor
de inwoners.
EeD aant.J gevAll(reneD zijD oow Durban
gezonden en de t1ulitairen hebben hun
kamp ver}llaab<t van het oude Voog'luai
Fort naar binnen de. muren ....n het 18'
....ogems langér.
.
Een naturel is tot zee maanden geyan·
genisatraf veroordeeld, omdat hij openlik
gezegd had dat er ~
bloohn te E8kowe
ZOII overgebleven
ajn bij laatate kwartier.
De .-.erven troepen ~rdeo
gistereo
en wapenR eD ammunitIe werden nitgedeeld
&an hen, die er DOg niet van 'foorsien
waren.
Een twaalftal in,a1iden kwamen heden
van het front per awblLhlD" naar het hoepj:
taal. Geen eeo van hen w .. gewond.

t",nd g..probeem.
De
mnn."hoonen
lV!\rpn spoedil( IlW't, dP nieuwe k:Ïl;oo'WD \·prtrou",d.
25 Schot..n werden
ge·
!""t en de kogels toonden j%ee>ntek"..
'....n f'nn verhitting
Gen"rnlll Dort_II
i, ,,·.. 1 voldaan ",pt de r ....t1ltn~n.

Een lamelik druk bezochte vergadering
inwooe ... van rle oORtelike "oorsteden
van .lohanneMburg worti gehonden en een
re""lntie werd gepa_rd
w,..rlO kraciltig
geprotesteerd
w,·,,1 tej.ren het voorstel om
Kaap!!<' r1raoken ill de TranHv,.a1 toe te
laten tegen eel! ,~ozienJik
verminderde
heIBlItin!!'. In de reMOlnti.. wordt beweerd
dat I,ienlonr de dronkenschap
en de IPn·
"ettige verknol' Vi'" drank aun kaffer!! zal
vaa

Te .Iohanlleslturg had gi.t<.·rell twn gone·
veruements zItting plaats OIU de beWt!erti.
1I".bruiken te onderzoeken III het ~"rag
VIlI1 de speurder.,
die belMt zijn met het
nagaat! VSII dt· toepaH8ing der oIrankwet.
Zowat I:! <peurders zijn io de zaak ..,.._
tr ..kk,·n. De "mrichtingen zijn prh·allt.
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l~it .101llulUeRbllrg kOlnt hel herieht dat
dO'ChlDezeo Wt'tlr eens l>ezig zIJn geweest
OIet het doen vu.o aanvall"n
"p huizen.
Zij hel ,hen nalUehk ""n IUlm'al geJaan Ol'
~rA~SCII..\PPE:S
1ïT BI.OE:.\iroS·
I,..t hui. van de kuotmlclIr van de Chinese
TEDi' .
.. compound" op de .Jumpel'1l Deel' IIl'JIl.
[it :BI..emfont<·m wt'nl gisteren tr_ind
De politie had er dt· lueht ,an gpkre~n eo
d ..t lUll. JOlles vandaar wet dertig 0l1lD
W'II!
"I' haar hoeri". De
\·ark"t'l.Irten
" """n
naa.r n .....:rt hIJ ~1C'1!: .. n koloni..ën
H .. t tot"l .. It'd ..ntal ... al' 39,r,T>4 .. n I...
t waren "cchtlnstig en hl'( gevolg waH ,lat [>rJI! drag-ollders vertrok naar M'lOi Ri vier
Olll eell remont IlepOt te vonnen in
een d"r koelies iu het Iteen Ill'St hoten <'n de (~at.all
tot .... 1 aantal ZI.. 1.<.n 14,087, .'f'IIl tot"al
verband 'liet ,le Zoeloe oJleratil!>!,
'-~In
TIlt¥T
dan da.t l"nll f'I'llJ;t'~ dp.r hvee gehele \oCo.legearres\ ecrd werd.
Eeo andere aaoval had plaatR Ol' eell
and .. r .. '\ ... 1 K",-kpn
III
,~
'l'ra n.'<VaaI
TWIXTIG
R~~IU~LLE~
GI<:DOOD.
huis gele~en op d.. (just rand 't we kite·
tp7.S\mt"ll
'\ n \\ Ii"",l ~r
4..t ~mt-"llfJnt~n,
woont! Wall oI'lOro-en smid.
Deze sloeg 0'1'
!"NIJI "r •Il h,'" JWU I AA~ lR "ar ..n
V()()rt~Ranoi.> ,.-,,,,,,,,,,hu.wde :0,.. Bos- ruet ecm oud zwaard en zJJn vrotl\\ met (le IU:T .U:'IIBOD ".-\:'11 HET K.UP!-<.;
GO}>;\' ER:S.l':~fE:ST .\Al\'GE·
..a1",lsrhed,· zoo,,";:,; "p 188 oI.. t de kOt,lit'Sl
man rt.. jtPm ....nt .. ~t.. "k w!l"n ~ptrit''''
~OME1'\.
tf'n. (,h"",.·hk
,,·.. t .. l1 happ'·hke<n en ric .. ftocht blIezelI. IJ.. littekens, dllor dl'
:\fnr'tzbllrg,
!< .1 IIOlt>.·-De
officIer,
00" ...i<t.. n .. Il .1l1C1.. n'
kt .... , ,...,lke tp koehes upge.ll1un. leidden Inter tot de
arrestatie
\
aD
Zf'S
ImOTlef
•
,lie lK"t kommllnd" heeft over de Z"",·
yool"('hlJn "ar .. " !lf'IWmM om "<k kOt>
1"..land .... Id
troepeo.
tt'legrafeerde
(,jp Hrlkaander
".I·t, ...) tI' D,..,lk.. Il".
Olll zes uur, dllt de kolonHIJ dr""l!: _"lil om <l..
Ohrl«telikt>
De I Lat.<reulh, ,ëlE'beru'htc"
le Pr ..tori" IP,tpravond
StrftoV'f"~
\ ~,,*,ll~n~
t,,~ ~tR1tJH"'n
f'!I'}.
ontHilt \ ,lUg-PD.
mel41en d.lt de katfer", 111 de ne jllL,t was t"rugg ..keem.
na
twee
k..llolP cl.. hP" "I'm!!. "b, zoudt> ..,jn K ..rk ver><chillende ,Iel.." ¥ltn dt' Tranl<' aal rllS· tla~ ..n 10 h.. t bos werkzaam te zijn tre"p
:\f.-th<xh-t_
I.... ""t.-.lhngt>ll
gron. ti~ zijn
",..e.t. Op d,· fide d .. ".... werdeot tl<Pn
d
ruaar
bl] "iL' ,Iankha",r '-OOI' het, l"oIer de "'lW"" ",'ppen der Z. .\ dien.!el· )'~""Ilen gedood
.. u op de 7de w..men
il
U ,if. \("thod'"tpn
,'001'
ol.. ~)I1!1:"lsp m'''''ht
h'-crRt
onl," cdeJlhe,d
0' er
dt· .. r twintig gedood, en een h""~lh,,id
IlJlt ... I£P<Lwo
hadd.",
IIIflU\\e reg;",lt,e.,
.. elke de l"te .'"Iie '',"' v .... IS genom .. n. D .. troepe.1l bivollaklnc:l'it"ll ,I<> Holla.nct--.· ""volkIlIJ!;.
7.0
krach. zull"n "'''' den
Twee afdeling"D
k"pl'<IPn gednrend .. de
na"ht
nnbij
" ..rkla d.· hIj ",rw·r. I\I .. t ilO<'<Iop ha,,, hebloeD reeds hu" "nl~lag genompn. eli C'.etewayo's
I!;rof.
h;(JtPdf" \\ ~. 1..oU ZIJ VP'f'JlJI"1:>T1 rak ...n ondE'lr IIIl'Jl ,e'" acl.t dilt ".1.. ,.ndeft'lI zullen "01·
H .. t gOl' .....nu'lIIPllt
h ..eft heden ken.
,if. .-..1.. Ell\.",I.", k.. rk ..n. I).. Hollnnd ... ~e" De IIraoll<.hUI'l>eo .... " ,'reo dat eie liL' g..gcwen "nn i'lIjn nnDllam .. "an het
K..rk ha.1 haar p,..."tl!('t' v ..rlo ......
n. h..t. lIfeU" e n·J,!ull\ti.·. '"o"'l'ell,'"
dat binno'n, annbod, w.. lk op de !ste Mei door hf't
" ..Ik 7.JJ had "oór ol.. oorl~. 1'..g"llwoor.
kort bezIIJnlJ..,'lIJ;:ell
zllllt'!I \\orden
Hlg't'Kaap,<" goevPMlement
wem
gedaan,
d,!! I"nl(l'n
ck' i[OPv .. m .. m .. nl. ambt .. lla- v()('rJ. eD daarOl1l al !,tell d\ ll18nueU
ht't
n.l. ppn bntt .. rij von ..es mo.xim kanonrt-u pn lp,d'E"", naAr
Ilndpr~
k.,.,rke-n, ....'ter .. m zelf hll" "lit-lag t, nemo·n dail te
....n, bemand door de Ko"'P"t' bered",n
"'alt.!' h'J "ankt~
God dnt '''' Il~
o.aar \\(11 hf, II tot !t4 tllttll gege\1 Il "ordt.
IOfant .. ri .. "oor d.. di(>']],t in de KoloniE'
,I<> k....k 1«101<"11. H,j Ilron!!; P' op aan
in vl'rbnnd m",t d.. nlltnr .. !I..n onluRten.
r1"t ol.. Holland ..... l",volklOil 7..I('·h ,·""t.
In de Ile!-,ouwen \'ao de tinua ~orrnan
houdt .•"n <lp K .. rk hlll1n .. r '·II,~r .. n .. n An,te~ en Co. t.c .lohanneaJ,urg
brak
DE "IF.I'WF.
KASOXXF.X ,'01.him JnOP<k-r j·taa)"
Wocn.dag a,'ond brand Ult. lle .chade
WEX GOF.D.
wordt geechat "p £5,000.
De brandweer
-laagde erin het vuur te beperken tolt d('
:\fnnhbllrR.
8 Jlln"'.-- D..
n,,,uw"l
oor.te vprdrel'lIlg
Rt'xC'r kannnllf'n .....rdPII hedl"l1
,)('h-

I._. rll<-.._,....ll1lllf',dt"n.
dl .... d.,..1
" .\,.
1'1':,,1,· \II,,, I1t'"
"\

OEVAXOENIS

NATAL.

HF.T

ClEVAAR
VAN
o\RM.OEDE.

Dr. Williams' Pink PUls
V}l:R..'\;1F."("WEX

DE BLOlID
RAAD.

VOOR-

F....Il..j.( ""r'OOR d, .. behoefte It,... ft MJI
~plJU>W"la.m bloPcl-l1Jt'di,;,eh
BIOf'darm~
~,,",md,
,~ ID lI:"v"ar von t..rinp;
tf' ",.rlLk,,". Jndpn.laad, het. grootste ~vallr V'!lJJ BI(J("(l.a.rmoed.. i. dat ope.mng
wordt ~V"'l
voor Te~inlt. FA' iR ..Jechts
één lr..cD_mi(klei
"oor JlIO«da.rmoroE'nr William" Pink Pills fo,' ~ PeopI...
Omdat ?Ij nien" blOf'<! "ormen zijn
zij h"t erk-",noo g.._midcIc>1
en worden
~l"oon1<ijk vClOrJl:""'CllI'evendoor d .. mp·
cJ,ische (aclllu.it \'tlOI' llloedarmoeth>.
pi'
()nderriudin~
V!ln ""n .. Owelo m()l'Ó(\l"I'n
hllaT do..h.t.'r, l..gt nadruk op bet feit,
,!'at hM JZlI"OOt I!.......
ar van RIoeda.nnoede
.~ tit' opE'I1U1J1; <lie tI~n
wordt 'VOOr
Teri~.
M.. VT R. L..wi .., van
011',,)0
Sl'hrijft .
·'Tu ... c.hf'n ,IPn ourlEnlom V"n 1JI.'l!<ti.. n
en z..v..nhen js<n>n, ~g
mijn OUMu-.
doch t.M' oon ... """-"Chh",1d op dO' bon;t. die
ik ....t een<t ,Iacbt .,..n .. \"erkondheid tfo
"jjn. Daar zij n;"'t ooteor \"' d n ..m 111'
haal' ",,,tr _n <lokt..", die , id" dat zij
te min 1>10..<1 bemt., di9 OOT7'' ' ' ' ' ."1111 YMl
""D tt'rUllIltCht~,
to<'"ta11'd'. Zij bl4'<'f
onder mf'di-.eh" oob.nd ..lillll;, (loch 1I'(>m
_I'
?,,,·Mr'. Op raall VAU _
1I:O...Je VTi ...nd
~n
ilr "n .... Dr. Williams' Pink PinR
t<!'J!:e"t'n, .. 0 ,ladnt zij di", voor 4'<'nij!:en
tijd 111,,1g.obrllikt. ml" ?ii ~_I
~
7.ij is nu ~ehuWll en de moode.r \":UI.
tin>!' kirnl"rM.
gind~ .Iïen tijd ;,. Dr.
William ..' Pindr Pil1s mIjn hni ..nHddPl,
Ml Qk ~r
ni ..t. ~t(T."
: Dr WiIli~m~'
Pink
Pillto
rlcbtffll
,,~t'<'ht.. twee diDjtt'lD uit. Zij 'I"Ormt'\Jl
nl«~,,· blOl'«T fflI .....n;temn dê zentnven.
dl>ch 7.00 vekt ZieirtAm ~
'be.roklrend
door
aM' bloed, of verZ'lrnkt('
lie.
nlurl'D, dat ,.ij inderdaad
~
&ieidAm
~neu<IL
Dit is waarom t.ij hehbt>n ge~llIiFtnOl"de,
Ind~,
R.beu.
Verlamming.
en \Talen
1'l1.li
. Al~ een t-w voor invalIden
~
ziekte sijn ze
. ~
Verkocllt. door alle handeta~
'\tl"'''''','''~U,of direkt TM) Dr. Will;..m,.r

l.' lt Durhan wordt henchl, dat ,le ",,·tit'e
aa" Lo, ... 1 SellJo,rno "0101' bet weti"r vne;.:en
vao 1...( ~"8Iltlexeerde :"loorclt..Jik A">deelte
van :"iatal bij de Trl\n~"aa.l druk door de
A fnkaandnr
1)f',,,,lking wordt gt>two<l.
[)O. hoofdreden.ln.
welke npgeJrt'veo wor·
den. ZIjn dal de 1lJ1Itt'xatie plaat. ,or,,1
zonder de wil cn de wenl!en "l1n lie bev ..l·
klUg te kenuen.
Dc, waarde eier eigeo·
.lom!lIeo i. venninderd daar d..... ·elten van
N8t.n1 wVN·1 vefl!<
..hillen \'lID ,lil>V3DTmo.'..... "Ka.Iu Man.t!lChawij,
KaApstMJ,. ~
VJUlI.
'
31<1. 3d. per btlteJ, 11s. _
JJe8 ~

"OOr"'"

n_
"

in
werd
gebral'ht.
8RreJrer. eindigde
et op
UIl te drmgll.ll liet YOOrbeeld .der: waardi~
voorvadereO na to ~,
die in de ~
vaD Leiden'R Beleg eo Ootzet (1676), ,én
Univeniteit yerkozeu ~Yen mjdom yan
WIt 10111 VUl

ID'"

belutiog.
Prqf.. Xol'l'i-'Clo stelde >'001" dat tIMe vergaderiog n.n ,1OI'dee1 il dat eeD ..,..ug
plan wOrde beraamd om een tolll ....0
£10,000 bijeen te brengen, om d~
eeBw~J
ged.utekea te ortiehtfm voor
de ~tenla
van de weleerw. J; H.
Neetbling; in yerband met bet V"1d.oria
KoJlege, ea dat d_
vergadering vam.
VUl gevoelen la dat iodier} d_ lOm wordt
bijealjtebraoht,
bet plan voor een gebouw
NatuunretenlCbappen
op ~
VUl dr. Van der Rlet het eent .. 1 Wt~
overwogen.
Dit werd eeo(>llrig !WlPDOmen.
Daarop werden de volgeride
dames en heren beooemd om geld voor dit
doel in te zamelen :'
dtellenboech : Mow.. l. H. MaraIa, Coet·
zeoburg; de heer J, H. Wicht, mevr. P.
Mostertedrift;
o.ej. Hauptfleilch,
heer Adrian de Waal. en de heer ,J. D.
Krige, W. A.ZcIOO,
Kaapstad:
Adv9bl1t
F. S. llaIatl,
L.W.V., Ad'fokaat H. S; "an Zijl, L.W.r.,
do heer .I,U. YBD der·Hol'llt.
Bloemfontein:
Advokaat Hertzog.
Pretoria:
Advokaat .1. C. Smut.!, Advokw Ewald Esaclen.
:J?haDueeburg : Ad'fokut
.T. A. I. de
Villle .... de ~
H. J. Hofmeyr, de hee.r
Louw GeIdenIIIu"
.
Natal: de heer ,I. S. lil. RabIe.

GEE.~-HUISHOUDEN
behoort ooit IIODdei' eeo bottel Dr. Sheldon's lf~et.ies
--.-I
te sija; _
verliclltend
j!llllu!_niddel
VOOI" meden,
"entuikinpn,
--.
pijnen, rhlllliatiek,
lendepijn,
I!IUII. OveBl verkrijgbtt .... (Adv.)

PAARL.
ALWEER

D. F.

'.000.

EEN OEBHOKE:X

,

ABM.

Met leedwezen ven,amen wij, da~ de
heer C. M. dn Ple88i. bericht ontvangen
heeft, ciat zijn nudsre zoon, Bernard, die
al. klerk aan de Standard Bank te Maaern
werkzaam '8, verleden week, terwijl hij
dt.'el nam aan tenniil8pel. op de eeu of
andere wijze uitgleed, tengevolge wallJ''fan
hij de linker-arm
brak, Wij willen VlUl
harte ~ertrouw"n, dat hii weldra wep de
arm volkomen tot zijn WIl lIlalt hebben.
'
.
Jo'LINKE REGEN ..
Gedurende de af,reloptln nacht heeft het
alhier flink jreregend ; de l"6f!l'n "lUI hoogst
welkom, wijl vele graanboeren
b&Ut niet
ploegeo konden, daar het aardrijk uiterat
droog w.. gewordeo.
Tut onze blijdllCb&p
vernamen wiJ dat het distrikt ook met nn8
in de regen dt.-elde.
DE WETENSCHAP
heeft een- triomf behaald ID Dr. Sbel.
's ni"'lwe antdelcku1g voor hoesten,
koude en tenn,.
Absoluut.
jl;e\Vaarborgd. Overal verkrijgbe&r.--(.~dv.)
Overal v"l'k·rijgbaar.--{Adv.)
WIXlï';R
"AKAXTIE
K(;RSlISSI':..'II.- ZoaJ .. r....a.. v~r
is bericht,
IIItllen i11 de "1LlL..taaJnde ,-..kant.... drÏE'
".. kJl,utie oplPJ(ljIljl:s kut'lJll~
gehon.
den wurden - te Gl'II.harustown
"oor
Eurupese
oudft-wijr.ers,
te
KIla.p"uW
\'Oor Zendi.lll(!l'<Chuol Oflden. Ijzers, e.n te.
BlythJ!\\ood voor .-lerwij,.ers
vlln ILitt.LJ r..llen scbnlen.
\' oor <k> (}&:o~tllln"town
kursus zijn ~
ClVW' de ,'JOO toogcla.ten .. n v""de~ apphl,tMI"" kunnen ni"t
ontvangen
wo.-"e.-.. T" Blyth.._ood
z,..1
dit u&utul wearschijnh.
200 en
te
Kaapst.ul
150 bedragen.
Dat.,jfj h':t
gNOOM(' tot UIT' tOI' iug"'_"Chreve.n gpt...
1.
D .. ~lateu
oodennjzeJ'8
wcYrden er a&D beri.nne.rd., dat ui !lIeebb!
W~
ze<.>r ge<>'icbtige ~_
de
,,(\r,H' <lag -Icutu-. vE'nuimf>n, eD waar
zir.h zul'ke redenen voordoen moet hier"MI.
oonniddellilr be'l'Ïcbt, ~I}nden
WOl'den lNUl d& di"l1st~JE.
inspekteunm.
dat, ingeval van zielrte, ~CI
m~t.
.ja nUl 0I'.t\
g~undig
·get;u'fif«'hrift. -{t'it o·the Ednca.tiO!D ('rlIzK,. ' )
~ DE K.mM GESMOORD.
F..en kou, h~
0( influ_ kaB in
de lriem gw;moonl ",ordeo door -een do!lis Dr. Sheldon's
nieuwe ontdek1r:;ilip;
voor hoest, koude en tering.
0..,.)

veduijgbaar.-(Adv.) .

1''''''''''

Voor am.iJMe ...........
Wooda' Grote

eW. li ••

;:_

ZO.

Joug><tlcdeo Dontlerd8f!' I,,"r),ren 11.,1 ole
veiling van VIllJW eo IUlI8e !roedereu, be·
horend,' tot de b"edd van wijlen ~".
de
wed. ,Jan 8teplaauul Mllraisl'laatf.
A1hoe,.'VI het weder rt'gen8t'htig WAS, ww! er
toclJ ~n grote lUt'nilCtl' tot oh, veiling op·
"",komen.
Het erf met villa daar"p, eli
oowoond duor de hoor .Ian R. Louw kwam
het e..".t ouder de haroor, en na heel
JDe(1t.-dinging werd een t'n at ..ter op de
bewoner loe".....lagen v"or £8'.15 lit. Ver·
"olgene WM aan de henrI, een onbebon.d
erf, grenzende aan Spes Bolla Hllis, froot
!nakend naar ,Je Ra_raat, en werd dit
provisioneel toegeaIagen op de heer W, J,
Maraie, 1'. G. won 'Iq. vour £232'. Eiodelik werd het wooohuia d811overledenenj filet
een stuk aaogrenzendt gn.md, opgevei d en
pro.laioneel toe~"I!J."
ol' de heer 1. J.
'fao Niekerk "'t. voor £1,600.
Nu "'41n1en
de t_
perceien rezamen nitgeveild,etI
na
heelwat MCherpe mec.lediu!!'ing, niteindelik
tnegeelag"fl op de 1H.'er .Joh. P .. VilIie....
Knolf""teill,
Pal1nleberg, Vour £l~.
De I~
g"ede"~.'fI hMlden ook redelike
prij,... n. Paarl Afrikaall8tl Trnlt )L.af,..
lIdlappij aandelen (Ót;. opbetaald.) haalden
199.6d.
De agenten voor de verkoping
warell ,le Paarl AfriliaaOll8 Trust
Maat·
AChappij, en ,II' afelaj,-er '''UI D. F. MaraiH,

.

'kan er ~n
~.;_
.,......., op'
l'ierg~oppen
,
,
ftl'llCliiet een
'bergt-OJl, Uil' .Oe
".Get waan:AJl' ~n
zegt, de ~F"en~
pluts
gelegéD.!¥I van de dappel'll!
Retief en v8II+nar hij ging. tQell
hët 4!Btlt zijn 1 Z'l'aard 8IIB.Md~
.J. leidsman "4p zij&, van edel,
&1'111 verdrukt'
v'pIlt, op te tredê~
hier ,-indt me:n:",arme bATteD, dié
nog ~
will~~ 'getrOOltAm .;voor·
Ke:rk en tuJ. P.it bleek, toen.
daar nog
o~
huo
AeTktlB!Illllr
h!4(ldoo.
Alhoe_1
de aanle
Wil.!! door.de
mééhte regens' en de
gte1l bijlla onberijdbaar
w.ren ug
toch wagens _el
ah katTe~ vari
~ten
bun dCXl:p inrijden e.n
belangstelling
ep
en kondetn ook 'Jij een aar.
hnn Kerlrekllll ~torteu.
I
Ook hier beRtaat een blk der
Y. V., opgericl!t door bnn
klrnllr en .zijn gade .. Bij de
vergadering,
ge&ouden' op 19
de de opkomst dat nuit
dl'r,,- maar ook! de
&en in h,pt _rk
dier
groot 1nIB de ~1:Rlli~!lt,~mng,
dlM'l E'Tl werk
b.-dvoerig
lri~leg4'
<kr ilfg ..vn,nlig!Jen,
door
aMlgesfeld
eo daArtoe
oOQr de IMien dlr A. C. V.
te Riebeek Oost e.Jl Bedfor<:l.
De lÏ6ve Heer r-egeJ)e die lieve
,Ipn en mok ... hun werk
v()or.
KJrk "'lt tnal totieen' liegen voor
BURGERSDORP.
En' .. at zullen .;j zeggen van
\'ermurde
.Afrik~Il.nS(l dorp, daar
800
de I!net'U1I'bergen
"'aarven J; inwoners zo ko.u~ 'IW
mik ge:ttUn hebben en lIoiE 8 ;aan.
Da.t het daAr kOlld is, is et\IllIlaa 1
• aar,. vooral 01B er sneeuw op de
g~ IS, maar dat ~r ook wanne
zijn, is ook waar en wij v........a."I"'"'",
veel '-RR de tak der A. C. "
g....ticbt fn lie af~lopen
danr is het. de moeders eo
ernst om ook het hunne bij te
ter bevordering ven hlln Kerk eD:
valldaar da.t p;ij zich niet ontzien
den om een der nfgevnardigden
A. C. ". V. ook. dAnrht'Ol'n t",
den om beo te ,*Ipen.
Wij willen
h0Pl-'o dat hlJn
nipt te v..rgeef .. *ull ..n ..ijn.,
die lieve ZllIStel'S ook daar
"en schouder zIJlIen werkt'ln
dat Bllrgendorp
'geen trede
der .. dorpen. behoeft. ten IIcbter tt'
en d8t de Iil'Ve l'IIders hen
zullen helpen.
,-

Chili.

'f.

HEBT ~IJ PI.TNP
Hebt gij ooit. pijn in de rmz?Hebt
oooralgia P Weet gij da~
magneties ameel'fief ti ZAl S"'D"' ..... "r
is b...t enige uit~reide
dat .1Ie inflammatie
DUl'
,,·erken. H.,t ... 1 11 _er
goed

Kakam'u m de
Blanken.
ADVOK.\.AT

.MALAN!' REDE.

.

,
,

,

,
,

,~

GESFT
.;
I •

.BoTril onderhoudt de ~~:
"f1tIJ1

de t.taken

knohi

MIl

-'

de ~

....
1

,=~elik~
,
De Ed. beer 'BOSS
oaillérteiren~
door ~ 'Rt..IoIIid,IA"
en 'leden "Ilia de Kerk vaD.

(

t
I

'Kimberley, 't't'apule dat'
atriktie.
op de ,.."kOOp
nill
dr&nk zou_ "OI'dea
diende het ed, lid
'
te,kend door Lilli&n
rea, iJllSoorlingen,
1f~tig
End, KimberlflJ'.
~

CAC'AO

, "véiriloi(inl

eD ~

w w,eet .

clat

de

van toestemming n.n IIlo&ÏlIzou "orden YerhoiJgd. Voorta dienhij _n eetit~eln,
onderiekend'
door ....-"" .......

o~rdom
je$
cia

la de smakelikste
voordeligste.

W. Todd en 28 Jndereu, bee,ml)ten
der De &.en Maatscbapplj,
ta Kimberkl,.. Y1'~de
om totale proh,ibitie
"an T6rlroop VII•• ~w.,l.l:tM'.n"'"
d~-
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ken &QJl n.atw:eUen.
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De Ed. beer GRAAn
stelde ala onbt>stredeJl mot..ie voor de namen dar 00.
heren Ed. Po."ell en P. W. Michau toe
te voegeu op de lijst nil namell .,.11
'!eden von het !Ielekt komitee,
steld op 30 Mei U .• inzake bet
naar de wenaeliltheid
tot
llticbten "Aln arbeid;; kolonieën
.arme bla:nlren.
.Allnltcnomen
,
'Mil T8CHAPPIJE.."
WlJZIGINGS
K..'+ GJil;(JHlTT O\'1CRDRACJI11S

~

n

it
JJI

._k

Verkrijgbaar,
enige duizenden
AhmOOll-"bomen, u ALPHA,"
de
Troegste en beste soort bekend in
Znid-A£rika. Prij~ 1s, elk. T er.en Kontant.
WILLEM HUGO,
Dal Joaaphat,

Paarl.

GEEN TE STOKKEN!
Hermitage

,en

Steendruif,

per 1,000, op MetallieK
tris Latifolia bij

£5

en Rupcs-

P. DE WAAL,

D.ZOON,
Jacobsdal,
P.K. Eerste Rivier.

Komen Aanlopen~
1 DONKER bruin Ruin Paard,
met 1 witte voor- en 1 witte achtervoet. De eigenaar kan dezelve
terug krijgen, mits betaling van
alle onkosten.
G. D. JOUBERT,
Hoven Vie],
WellingtoD.

WEGGELOPEN
IN 't begin van Mei, van de
Lang Vlei, Achter Paarl,
Twee Vaarzen, een rooibont en een
swart wit pens, zonder merken, omtrent twee jaar oud.
'
Alle billike onkosten zullen uitbetaald worden.
Indien
niet uitgeleverd,
zal
Tolgens wet gehandeld worden.
J. D. LOUW,
Lang Vlei,
Achter Paarl

plaats

VRUCHTBOMEN,
Vanaf

tSo

en hoger,

Vrij geleverd aan nw meest naastbij gelegen Spoorweg Statio~ indien 60 bomen
en meer w0rd8n besteld,

....
P'

1•

BILLS.

BOUWT OP
NA ZIEKTE.

DI' PR.OKUREtTR-GF..NERAAL
atelde "lH ollbest~en
motie ,TOOr, om Tergunning te ",r'kmeJl, dat. het voldoende zij, de bill op ";jEiging der
lICha.ppijen wet I'D de bill tot.
der overdmchts
g&!IChut8 _t,
eenmul in de GoeY8rnementll GqeIt~
te doen pubneeren. Door ern ~rsuim
bad de pnHiutie
deru!....
Irjet plaat.
Na koortsen of na. influensa, longtering,
pleuria of enige
gehad,
'
Vel'gunning
\"ert.eend,
andere lI:Ïe.kte dat het gestel in een ven:'tlI'tI.kte toestand
heeft ,.
Op voorstel van de PROKlJ1U!ltJ.Rlaten, ja niete even goed ala Angien Emulsion "oor het genezeD
GE~:BAAL
werd besloten de t"eede
nu de zieke vli.ezen, het teruggeven van de &l~'mene gezondheid
lezin({ <lezer bills te znJ.len behandelen
en het n~rschaffen rau nieuwe leven en kracht lI&I1 het Ten~
op Donderdag. 14 Junie a.s., in plaat.
h""'swl. De smakelikste
van alle EmulsioD.l en alle ,wa.kke magen
von heden.
kunnen het goed Tel'dra.gen.
Het Ten:aoht en 1'9l"IItA!rkt de
K)'~:'\NISG"~VINGEN .
verterin~ organen en helpt hen om hun werk te doen op een
De Ed. heer P. VI. MICRA 1;: De
na.tuarlike en gezonde manier. Eetlust, vertering, a.ssim.il&tie.eD
eekretari!l v"ll landbouw te vra~en.· of
regering voomeD\e1lfl i~ gUl1lItige gevoeding ....orden ..ue "eel verbet.erd. In 't korl Angien Em~OD
legenheden
aan te bieden aan groepen
verzekert voor de patient de grootste Toordeel T&D. alle Tarmen
boeren. di" aich tot landbouw
k~
T'AJl voeding.
De verbetering in eetlust en spijsvertering ~ordt
verenigingen
of landbouw bankeIl beh.
bijna dadelik opgemerkt en een geregelde en gewisse a&DWUillrt in
ben gevormd,
om vool'IIChotten te begewicht en sterkte ja het gevolg in bijna ieder geval.
DOkten
~omen uit publieke leningen.
betaij
nlereeukolDlltig
'II' et
43 va.'11 1005 of
:;even het veel om op te bouwen na een ziekte.
I
&odel"ll, in zodanige ko-operaUeve
hoedanigh ...id "Is !lij IllWnenuUl mogen en
op zodauige sekuriteit&l8 moge worden bepaald, op gelijke wijze ah reeds
gednllD ....ordt in BollII ud, Duitsllwd,
lerlood, Hongarije en andere landen?
, De ,Ji:d. beer ROGERJ;:
Tg vragen.
_1tIl1I ... IiIW& ... telftrltelllátet.,..,
•
Wilt hl't totuJ.e bedrag
is, dat it! afgep....t\ Mt
trokken van de sillari_n
van de pu• _ ia4tI" _ ~
U& • M& ID'III'O
:
blieke Ilmbu..naren va.naf Oktober 19M
v.. ~,....__~~
,
tot 31 Mei 1906, en of het, goeverne01I1lI~111.\[. 00 ....
_ft~ IIIS'OY
BILl. ~
-~.
ment v<tlirDenWma is. om al de IiOm"""011, v.B..&... __
.
meu, ohIO van de aalllnsSen no wdMlIIigIe be:ttnQwn afge.wmen,\
ter*
te
betalen P
De Ed. heer 8M (TH: Om voor te
6teHen, dat eeu opgave ter tafel wordt'
IUUltoncllde het aantal vQ.n aUe
.ml!lu'lCl.g'H'.. gevonnist tot eeu of met"f
gevllJ1genisstraf
eo wier vonn.i$'8811 van
1000 tot bet einde v1l n )
in het Ka.~
Schiereiland
_rden
.uitgevoerd. 'en wel met de volgende biesonderbeden.
a. Het vonnis opgelegd •
b. De aard der misdaad,
.
o. De tijd werk..lik in de gevangenis
doorgebrACht,
d. Indien elIip vonn.......
",nacht
met Purée Aardappelen maakt een dillCh vonronverwllChzijn of gedeelt~lik
..er&lI.Cht1 om wellte
te I!'Ulten-;roedkoop, _inig moeite, en ~P:
gereed, of
reden ...ulb alsdan geech.ie<J ia P
flJULt.u.J. Weenet' WOfflt kan c:ehruil:t ",oriten in pl~l\te
e. Akonderlike
opgaven v ..n de n&VIln het I!"'wone meo~
in een K foon Gebraad nn ~armen der per.soneo losgel ..ten in termen
kCm! of La"", vleP.!!Ch.
...an de aanbe_ling
v.an dese Raad. 1
Het ka.. Ol"'" ~""neden wnfite", h",in gehaltken, eo opJtmie 1005, gepa_td.
ptien<i
",onIen met 1):>~\'ll!,le Il'Chnkke" "I\fW\T'pel<ln.
f. Wie onder vonnill w.",n YMI de _t
Oet is spec;,"1 AM'! van .,"Mk ('!'~rt,.cht ",et !'lmUd
op het ongeoorloofd
kopen
no dlamoite ""pe!' ...1 open C;emJedcn. hovenop in een schotel ~mnnten?
deeltelijlt p:e"uld metrooru urdappeleo en bet geheel brWJl
De Ed. be<>r WILMOT: De Prok.geba"...fID in een beeten onn.
Gen, te vrageu of hij in
oTenr~~
zal nemen Iwot. Ilanzienlik g~al petitie!;
Q
ten ops.ichte VIUl de herroepIng
V81l de
~
....",.,. ""...
aaJMtekelike Jliekt..;n wet en de ouder •
..........
""
...............
0eI& ........
MaP .. .,.
dom nn toestemming, om in verband
JllCt
die
petities.
d_
cabin
te
JUIM
de gen.eeekundige
tk,[)IlUnis,;ie, voor rapport,
of enige anstappen te nemen met betrekJri.Dg
tot het biervorea jljenoeD;lde.
De Ed. beer ROsa:
De prokureur.
generaal. te vragen. ..if bij ..oo.rne~
is om Iwot ambt von ver.-olger vau. de
kroon te Kinlherle1 af te llChaffenr
Het edele lid dacht. d.t de prok.geD, wellicbt bereid lIOU zijn onmiddellik hierop no antwoord te dienen.
De PR.Ok.'UREUR-GENERAAL
had
echter bez ....oar. óm dadelik op de gedane vrnag te lUItwoorden ,
De ~:d, h_r KoHLER; Om voor te
}ltellen, dat een fl8J.e\'t komitee op de
staande regeLs en orden worde lUUI{I,6st.!d "oor de herziening
YlUl dewe 'rege~ en orders. .odanig kom.itee t. béSifteD'" •• b...
"II. Wh-- ....
ortlUlU
ui~
de
ProIIideJlt,
en
de ed. beI
ren : (fraaff, Wilmotl
8t~,
"
Dit laDg Gen8Ugde en Bmte klu Botel ja geJeg'D 9p ~e hoek 'nil Boss. Rogers en de voomteUér.
De Ed. beer PRETORIUS:
Tl! na-I geh"~'
d- ..
ft. d.........
_
~
gen' of bet g_memeut
V()()~e:IlI!!IIlIl
bi nnen 8 JDÏnutm lopen. ftD het 8poo~
8tatioD, Pc.t,.
,
is, stappen te nelJM!n' tot
I ItDtoreD el
SOtIN. Vele mod ... 'ferbeteriDgeD SijD
t;haDdhlLTing van aub aektÏ!& 18, ".r."lIl}rJ'IVl\4~,••
.Elektriet Licht, eDL
:Beloeken te :I.. ptt. TindeD ÏD.'
W1aita 5 van de pplitie overtNdinp
'WM
Houe IJ aDe. wat se 'ftll1eD eD wel op een wij., die dooI,.. __
1882. ten opsichte van vloAeo ill eni:
Hotel in de etad overtrdeD wordt. GeeD. IDOeÏte wordt
bet: ge straat. weg of publieke
meer bepaald wat betreft:
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ARMOUR & Co., Chicago,

..,.

ILulDlWI1IlI:BK.

Voor geiJlustreerde Prijslijst, in 't l!.ogel.
of Bollaoda, bevattende termen, Itondities
eG volle biezoDderheden
(vrij per post),

am-aan

H. B. Y. Plckstone &; Bro.,
P. I. 1I00T DUlE.mll,
,la PlAlL

AFDELINGS RAAD SUTHERLAND.
Deviatie van Weg.

KAAPSTAD.

.

J. W. H. MEIRING.
Sek:retal'is.
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tlertif"-rde
OOereD ial'beia.., te '
komen van eoige t!IIt.atle·op:<'het':~,., ,
ke 8pooM1'eg steb4 JlW'
in de IoIOIlie tegen 3&. ~.
"oMe, verJ_d
w_r
'~~j
ander atati. in. de KoIoD.ie
kregen, en. dat dit TOOrreo1Jt.'
getal arbeiders voil tOePai;IIiDg
De Ed. beer MlCHAU; De
gen. te vragt'ln, met bet oog '''P'' hét
feit. dAt .eedKlfstalleo;
niet aan het
afnemelI, m~ar áa:ll.b~ ~D:'~jn,
er gedureJlde dI!IIe _ie _ m.. tncéf

Ti
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TelefOOllNo.l4.8. I
G. B. BlOKS. ~tieTdeT.

TelegTaJll adres " BRUTESCO."
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bruik8ll 'nil de uaam van de
tip God,
•
' ,
De Ed. beer cMAHSE.t~8;
len VOOfttelJ.ea,. dJt JlUf' het -~-

ALLE GERIEVEN VAN THUIS.
il
EERSTE KLAS
KEUKEN.
,
l
GOEDKOPE , RRJJZEN
!

...........

Sutherland,
27 A pril 1906.
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IN termen van Sektie 152 van
Wet No 40 van 1889, wordt hiermede kennis gegeTen, dat de Raad
voornemens is de hoofdweg tusSen
de plaatsen GunstfODtein en Jackals
Vallei te verleggen, als volgt;De gezeade weg lopende naar
Jackals Vallei te sluiten vanaf de
dam van de heer A. J. VillSer,
lo~e
door zijn Kamp, ¥oorbij
ziJn Woonhuis, tot op de Hoofa
Weg van Ceres, en in plaatst daal'Tan, te .proclameren als een Publieke Weg, een devil\tie '('an een
plek tegenover gezegde dam in een
rechte lijn van de boek van gez~
lamp waar hij samenloopt met de
Hoofd
Weg
'('an Ceres,--eeD
distantie van omstreeks 700 yards.
Enige personen, die bezwaren
hebben tegen zodanig verleggen,
worden
verzocbt hun bezwveD
schriftelik in te dieeen aan de ondergetekende op of vóór de &te
Augustus 1906.
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1906.

De SPF ..\K.ER ..pende met i9bed te
!il uur U.ID.
Petities
werden ~~d
door de
hNen Merriman (.. egen in de aidE-ling
Barkly Oost). Stead (3), Gld .• Krige
(mevr.
Yan
:-iiekerk),
MWlsdorp.
Whit>&ker, Tod. BI.inE' (7), Thomas en
Beuu,r.
KE'nnisgevingen
van mot.iea werden
pgeveo
door de heren Michau, M ..• 1.
du PIf$'YS, De Kock,
Sir
Wilham
TItO",,, (2). Hnarhoff,
.stiglingh,
Tod
(bonussen voor kaas),
Garliok,
on_d.
Theo. Schreiner.
lfills, Wood
~"ed.elikht'i& protektie),
\ïlj~
en
Theo. Scbftiner (bescherming naturellen reizigers).
Rapport~
1I'erd .. u np de tate I gelo>gd door de se
oor landbouw
en de thesauner.
TOLK01\\"E."'ITl t:.
8 ..t debut werd hervat dour d .. he e r
ANDERSO~.
di.. 7.(·iOO.thi.t het. hem
..... 1' sp"""t,
dat III de_ koo\'entae de
nootiwkelike
leveD6bf'~ftf'n
zwaarder
belast ....aren g9worden.
Bierdoor
zou
. vooral de bevolking d..r grote !<ledeu
lijden. Het spe .. t hem .....rder:. dat het
begi-m<'I:tIer Progressieve pnrtl) ID zake
~oop
voedsel had moeten wordell
prijsgegeven
t.. r wille
VUil
nauwere
_~lIBlulting
t rrsseu de ....rschllI ..u~e
..tatf'u van Z. :\. Het was g<>eIlS2UUS In
't voord ....1 vun de grote massa vWlI
werklieden.
Hij vr ....sde, dat _al de l~
den nog onder de Bond
..{ mbreU,:,
souden komen door
dt»>e prot"kt .....
geest (Boor, hoor). Indien men toch
wilde beschermen,
dan moest roon al!.len die indnstri..en
"_·hl'l'roon,
welke
..oor d" belangen van bet laud werkten. doch de noodzakplike
le"e"8h<>boefte.u en dip prodnkten.
welk" hier
nio?t kouden worden gt"prodllce.1!rd beboorden vrij ID te kom ..n , HIJ me .. n<k>
dat 1,nlks bf'ter 7.oU kunnen g...sc.·hieden
door het ....rl ..o..u van bonussen.
HIJ
wru. dan ook ~terk teg"l1 dit nieuw .. tarief. hij v"roord""loo
het.
Daar was
tujvoorbeeld de belasting up v~
deze
werd door d.. oppas lt le
toegejllicbd,
do<:h hij geloofde, <L.t .• ulk,; geschi('(\cie
omdat ..eie led ..o vau dit Huis
zelve
veefokk ..rs wareu
\algemeen
gelae Il I.
Spreker meend,. dat de ......fol.k .. 1'S een
gebr",k
allll e ..ergw
en
·'... Iflu·lp"
toond ..n ..n dat wa" de redt"ll w"arom
ut
protekue
",ild"n
h...bben.
,\ 1.
?ij hun best <leUen. duu wuden zO' In
..taat zijn tegen het Inge ..oerde vlet'S
te kunnen komperer"n,
zonder
d..t
.. odig Wal! om 00 t.elastlng
te verhogee. Hoe zaor "pr ..ker ook de ver·
hoogde tarievE'o
op
lev ..nSlllldooleu
Yeroordeelde. M·h kon hij DIet auders
doen dan voor de aanname van de kon","tie
"temmen.
wllnt b..t gevolg van
de verwerpWig
zou
zijn,
dat
de
federatie der Z . .\. stat_
opnieuw P6Jl
gote stap acht .. rult zou zijn. Hoeu-er
hij ook sympath.iseerde
met het amendement van de heer Jagger,
had tli
hem niet kunnen volgen,
daar
hij
Y1'oosde voor· d.. gevolg ..n, welk.. ....n
Yerw .. rpiug
na
"Ieh zonden knnuen
alepelt.
.
Voortg.wnd .., zeide 'pr ..k.. r. dat hIJ
het preferentie
tari..t gc.. dkellrck>. HIJ
oD.tkende. dilt de el ...kties iu Engeland
g__
n waren op grond vun d.. afkeer nw h..t volk
vlln
prefer"",tu'
doch
door
v .. l""
photogr"fi."",
...oorstellingen
..an de Chin...... a rbeiders iu de mijnen. H..t wa. niet de alkeer vnn de polltiek vun
d.,
he.>r
Chamberlaiu.
do.·h de vuiS<' "Cartoon~"
4ie de uitslag haddeii bepaald. (Hier
werd spreluor t.ot ,}e urde g..rOf'pen uoor
48 speaker.) \'en'olgt'ude,
..,ide "prtbr, dat hij het prd ..rentle tarief ..Is
_
band ~wde.
..... Ike de· verschillende delen van h..t Brit""
Rijk
te lIamen verbond. Hij ~houwoo
het
YOOI'kellrUtrief niet zoals bet juniorlid voor Citenhage onlaug.. had
gedaan. doch hij dacht dat en Engellllld
eR d_ Kolonie er baat bi, muden
Yinden. De konv ..nt!e bevorderd<> ('eli
_r
verbeTen doel. 0..1. de
fed ..ratie
der Z. A. stareu en dat wus de reden
w_rom
hij. niett...g"llStaande
00 be·~ueuswanrdig
.. bew..-t~
op rwodsakelike
levelL"I1lIiddeKon,
voor
ck>ze
konvent.i .. wu sU>mmen.
De b..er MERRIM.\~
wenste de ,'0rige 6p,.,ker op zoor ironiese wIjze geluk met de prachtige kleur, die hij aan
de bespreking
had gegeven. Hij iWU
aiet hebben geS'p_roken. doeh de Zuid
Afrik:~
partij was h..sehuldi,d
III
v..rband met hun hOllding teg ..uov..r
de arme man. De Zilid .\fr. partIj w""
IL!e'If 8 rm en kun ", .. to doen voor de
arme man. De Z .\fr. partij had voet
bj) stuk g.. houdeu. liaor wat WQ>l door
dé Progr. partij I(edaan. Zij had zi('h
stoods ... n ugg bij de jonglo"te algemene
~ark~,
voorgedann
Ill;; de ...n..n ..
diu. VMl de "''In .. man. De voornannltite
plank: van bet Progressie"e
platform
Wlloll de noodzak.elikheid
val1 goedkope
.l<08t. Daarop
w.. rd geba..eerd
de pogmg "an d.. ProgreSl!i"vell
om eell
stroom V811 ImDllgnunt'n
naar
Z ..id
Afrika te krijg8ll. De Kol. sekretari,
was Jlllllr l<:llgela,n<! g"gaan, op k""ten
welli£'ht nH, de Kulonial"
...:hatkist.
Ta.ns e(·htf"r
gIng dE- ~tr()cun onar dl'
andere kallt, ..n mn....t ..n st'h"p"n ,,"or·
deu gehuurd OOI d, .. n1<'n.....n "'''''1' t ...
nlg t., voeren.
w .. nt de Progr...,.~It·vt'n
hadd.tn h..n bedrO).\..n .. II taru "ar .. u
ze be"'g beta_tingeu
tE' l~gg ..o op 1......~midde
.. u. \'uortg .."nde zei "1, .....Iter. dat hij zijn r..oonl'lI zou no..m..u,
....aarGlll hij "oor hl't \'(,,,mel
vaa ,de
llOO'r Saoor zou st ...nim"ll. In 00 eer.t ..
plaats deed bIj hN. OIudat dat ..nor·
~teI p ....'('iot'. te kPnn(,1l gnf.
...nt nlJ
llaeht. Wa.lfom had ml'll niet de notulen van df' tolkonHlreuheP
Was men
baol>; of bescbaa.md r Hij ullrde
h ..t
tA'Cl stelligstf'
al. dut <le hog .. komm,..""rU. in ",",u kon'o,r{'nt", zo.. z.ittell. nm
.... bevolking \'an d.it II.nd te belasteIl.
Dat WM gehl'el " ..rk ....rd. Even ver,keerd "Il' b.>t ,dllot ...."
Inml, "'0011:leb ti~ in Londen. R hrxWoil.. ZOIi vert&~,'IlWoordil1:en ..n de ""volklJlg vlln eie
Kol(1n"" .... tten voors<·!lrijv"".
\~oortf!;a",l(l., zeI sp",k.-r. dat hIj nbjekti .. had t"!!;Ml
ht't
~n.",,1
,<,an
voork .. nr. H..I .. ff .. kt "'Ln ,·()ork ..ur """I
&Ijn. dnt de Brit"" fllbrikant zijn pnjs
7.0U .. "rhog ..n. n.. kulODl"t 7.011 (IU8 g....n
,"oJ"d .... l ..
nIIn krij)!:l'll.
do, v.....emd ..
fabnlwtllt
U}l)
oi-Pt t"t"'t"1 wlor!w·wn, IlUHlr
de Britse fabrikll,nt Wil 'n b~er prlj.s
krijgen voor ~ijn W:lJ'{>II. H .. t ....
,'" het
begins~
vltn voorkeur,
dat ~I
bil·
droE"g om de afval der .\Ill ....ik.
Kol.
t.. w .... ~ te br..!kell.
DUItsIund .. n d"
V.. nmigde ~tatt'D van .\"""rika
lI'a,..n
.•t_u,. d,· b.>st .. kop"r< Vlln on>l" p">duktEoll. Tan. I(lJljl; m~11 t~r1even ~"n
Ouil,ll\l1d
.. n d.. \' nt'nlp:tl;, ~tnt('n "an
Am ..rilat 8t,,11<·11. Wnt YA>f1~b...n""ll.
..~
'preker.
nl, d,1' landt'n .....n zw.·
,.... in\'Ot!1'belastinl( op nnr.(' "'01 t.-gden?
(lan zo .. men .p<lt'<ilj!; '.... Il dat
v{Jor-

mt,.., ...

cl,·

I.;t.a.ndf'Nt

rnf~rk~ltr

\.ft.Jl

l)Vt"r

t"lkander

!IIOtlden \':&1
Kon om h.,t ~('(\" Ole "'<'{'r 0111('(I"an tI< ma .... n.
Vonrtgaandl'
,pr-,k hIJ " .... r I'rrrt .. kt,.;.
Men mo,,"..t
produktf'fl V81l de I(rlm:!
t..;sc ..... rm ..n ..... ant dt>..<1m.. n dllt ,";"t.
<lan kon men ti .. blank ..
n.i..t op
h...t platteland
ho,,,l..n
nit
":l~ Ik>

t'"

"'>t>f'' '

YOornAllmll'tp

Nlden.

Wlt~rf\11l

hij

voor

't"n"_o.
F..('ht"r
m..st mt"ll uiet nil .. ,....tik ..I.." belll,t<tO.
WAnt dan "E'rd
bt2"t I~V"'fl ,~ dllur I"n
werd.", <l.. mel1Jlell 011 I.,,· r..d, .., Waarom mO<'St m ..n b.V. suik ..r. koffi ..... n7:..
7.0 Y... aaT bel""t ..n. dut. IYl<'ner J'''lrlik.
£286,000 van in d .. <t'hath.t kr ....l(. Rl'
~I'll 'Y> _n groot g..l'OPp "Jl t <'g .. n tit>
,""schermÏtl.f;i: van korpu. mPf!1 PO grllan
fWlI de 8('hatkist
rou uit d:;" brou !echts
~.OOO
krijll ..n
Men diende uer
l'!JOrzirhtig t.. ",i iu Wilt inuu. ..triot'ëu beJ
"'sebE'rminj!;

_,

at. hem Wrat
getiteld worden
Sp.n>lter meeo.de
JI1IIl voor de Z.

.,Je,.

voore-_·
d:tt,het
lIMf,een UAI'
_<\. s:Mten om
clkaá r

l·~~~~~~~~~i=~~~!~~

en
moesten
SA menbeschouwd
"'Ordell
'A" ..
al temoest
'Vangen,
dochvan
«Jate<tu
tJa Z."aa:k
g.'U1U.
.....,,_....'(7 .... erd lID_
be- vli~e<I1
f<!ltndpunt. Hij zag nij;lt in- dl\t J~
@('hr1\lwd als de
der boerebeKaapkolonie
zIch satve geluk kou 1I"Eln·
volking. Wnt dan, bad d e regering.gekonferente.
daan ~ baar lillde te bewijzen P Zij sen met de uit.lag der
.11 'Wilt h!ld t.ijT.
had ._
~mel1>lj
belasting g.. legd op Wat had .ze ...erkr.,.n
Natal. waar een lui"JIN \Va.t de boeriiOOToIlring DOdig hap. Natal verkregen?
had
gelOrgd
H ij wilde niet 11J.l~m ....r spreken, d_~h ke r industrie bestuad,
beeclwrming
nn de
op eeD zaak mOOlJt hij nog ",ijzen en voor behoorlike
industrie.
Wat had
de Kaapko~
dat wa. de kWe4tie vlli1l het ~len
gf'daa1l too opzichte YOB de koormo..
1"8,n OW'.e sPOO......4Ig tnrieven
door'_
dnst r ie f Niets. Met de schildering van
kouforout ie,
be8t..ande
grotendeels
uit nominees rnn de hoge Kommi!i5&- de toestand \"IIn bet laed als de f ....
door
de
ris. Dit ketrrde hi1 ten stelligllte 3f. De brit-k e n tl)(>namen, g.veu
Kolonie moest h.. t recht behouden, 0111 heer M.errim,m, kon spreker niet sawerd oe arhaa ..igen inwendige tarieven
te re- meugaan. Door fabrieken
1D",>d.. niet groter. Het was waar dat
ge- I"",. Dit rech t moch t men niet prijs
gev ..n. Hij .. indigde met tf' zeggen. dat h.. t landleveu gewndet· ........, doch _der Iubrieken kon mE'U niet.
NieuW'
hij voor he t Ilmendement
vun eie hrer
Z ee land was een voorbeeld 'Van land~Ilner ZOII st ..m,*en. Bij hoopte nog,
bo..
w
I'll
fabri
..kwt>Zell..
Dnar
beerste
al sch .."u pr wwig
groud vo"., zijn
bijou!) geeu
hoop te best.naI1,: dat enige leden &an g_n armoede en WIlJ'("ll
de OTl'rk"11t vulg&llS hno heilige over- werkeloZNl.
W,.t sp,..ker betrof hij ZOII YOOr de
tuigingen
zOl1den stemmen
en
het
kOD\· e nti .. stemmen. omdat bij lDe<i'namendement
011den;teun .. n ;
ander.
.. aren "" uiets ~nder dan
.....
'11 stel d e , dat 00 Z .. \. staren daardoor na''I;ol..mn bumDuglj.'· Spreker
ging .on- der aan elkaar gebracht. ZOtJ(l.!l1 worden €'II op grond. van da ver~&ring
der
Jh luide. toejuiching zitten.
nf~va .. rdigd ...n naar de konferent!ie,
Kolonel CR KW E maakte de opmer'
king. dat hiJ nimmer "p kost ..u "an dat yjj zov_1 als mogelik' VI\D de anllitalujtetide,.~ e"enweJ,
te
verde Kolonie naRr FAlg.. land gf'g.an was dere partij6'l1 hadden _ten
Percelen, t;w.:
krijgen.
om immigranten
"" lokken.
•
De h.... r D. A. VAN ZIJL erkende.
De heer Mf.B.!tUIAl'i
seide, dat hij
Perceel I, hét
dat er v .. I.. goede punten i>n de kondan v.. rkeerd wal. ingelicht
gewurden
" C,,,
Tentie
waren,
doeh
bij
betreurde
het,
en d e woord e u tctrugtrok.
gagl'" D, "
De heer ABRA8.UfSO~
vervolgd .. dat .. r ui.. t betere bescherming
het d..bllt Illl de; heer
Merriman
eu ""11 WIlS aan koorn. Dit sou a.n.nleiding
gevt>ll
dat
de
landbouwers
zich
gingl'Jl
W_" ....op, dat
laatstgeno.-mde
VTD<>ger
toele.ggen np hav erbooi, lucerne eus.,
ern Progressi ..f ell t_ een Bondsman
Hopende dat het U lf Excellen4ie beb.,geiQ ..
sprek e r.
Protektie
wns. eveaal« -Sl'n>ker vroegt"r
een e Il dat betreurde
ovtritegiDg -te ~
~n het
.elth!lPli
moest
de
boer
np
:Mjn
koorn
hebben,
Bond,uw.u ..n tlln~ eeu Progressief ....ts.
&,belt80a. ala
MUDici~a
te
ooiwde.;:B4lf1klIUg~,··:tl~
and ..,.., kon hij niet kompeteren
tegen
H .. t lid "oor \ïtltnri .. W e st had reel
Wat de
et No. 45 VaD ISS2, Uwe
g....prokeu over ....' anue man e u het :-\i e uw Zeelaud en .\ustralië.
.... n f ..bril,ken aanbetrof
\'~r\\ onderde spreker, dat hij tan ... all "'"""lwrming
het h.UD plieht ~
:
be m hoorde, dat :!:ijn partij te arm ,,·It,; ""~ hij het niet eens met bet lid van
Gedateerd
te
McGregor,
Roberbon,
YictorioWest,
doch
ging
hij
..am
...
n
mn U:lot., ,,·OU( de arJlle R18ft
te doen.
lll e t
de h...... Tod.
}i'"brieken .·aren
1966.
I
\' ....1 " ...... r door de opposit ie g""pronodig in dit land eu m"""teu dus ook
keu ov.. r de ''plets''
l'U de nHlilband
IQet.)
h<>s<'hermd
worden.
Het
,..ooden
grore
00,1e,. d .. p,.ogr",o;tieven,
dot:·h een ied ..r
ufZf'tg ..bied.'n \'I)Or
,I<> I:mdbou"'pro.1. J BRONN,
A. W. VAN RE ENEN, V.K.
d ... 1("luist-l'rd h ..~ naar lUO. tocsprakell
dukt .... worden. Spreker
wile onlangs
vnu d .. Progres..~ieve ledt>n, zou lIl""tell
J. BRONN;
PIETER
FOUltIE,
erk"lI"n da.t zul~s !liet 't gevul "." •. in """ ""h""nf"bri ..k gewe..st en had
G. 'PAVNE,
.M
D.
OTTO,
verbaasd
gt>.<'t""11
over
het
grote
aanOpenhart..g 11''''' door de tegNlst ••n<!ers
tal machines.
welke in deze indlilitrie
v ••n h..t tan ..f gesproken
ell bet llM!tI
.BRONS,
. P.
l.<'9URIE, Sr.,
w .. rd ..n.
Deze indllstrit'ën,
toegl'pSlst, 1I'''''r '"ij zulks nodig oor- gebnrikt.
J
J.~UIRSKI,
,net',I{I~
sprekl'r,
verdi
..nden
daarom
d....1dell.
'
GOUSS,.A.RD,
, J..EYSSEN,
DIt tll.Tief. m.e.rudt, eprek ...r, &On uile mog"like bt>.;ebenninll:.
Wnt de verhoging vnn de belasting
,t.- K"lon.ie gTotEiliks bevoord ..len
"n
1.
.
S.
F.
MARAIS,
op le ..ensmiddelen betrof, ml.'eude spl"t'al3 II\4"U de moeite d....d 0111 de opinies
S.
'WEX,
D. P. J. PAYNE,
van
de
\'Uu de landelike
bevolking 'n tt' .... n- ker. dut door de protektie
indust.rie en 'fan de tabrieF. DE Wl-t;
'C. P. PAYNE,
nen, d:t.n zou lIIen spoedig UItvindeu , laudbouw
de kosten VIW ~
dat 00 landoolik.. bevolking
lIeE'r met kpu lnllgzamerhnnd
D.
. PAYNE,.
D. J. G.REWE~ .
)goedkoper
zoudo<n
I,,·t !.Iieuwe tarief is ingeJ¥)lII ..n.
Dl' vl'nsollderhoud
P.
PAYNE,"
W.
P.
BARRY,
..
orden.
Hoe
....
1
('r
verschill
..nde
goebela.,tin~ op' vlees was met lid. verhoop;t1 ('til "pr..ker vond zulks een ver· de punten ill de k ..llv ..ntie "'aren, vond
C. BA~aT;A. P. BRONN,
pllnt",u
''Illlldige maatl· ..g~. want daardoor zou "'Preker er ook verSL'hilll'lldl,'
.BË. WIT,
A.
B.
JQUBERT,
in,
"11Armee
hij
niet
kon
SlImedgaaD,
d.. ei~
iudustr~
bevoordeeld wordooo.
J.•J, BAREliDSE,
Hij was .. n·on overtuigd dat de Bond&- wals 0.1\. de on:zekerheid omtr ..nt de
Ied..n h..t t.. rlef roet beide hlOnden ?.ou.. bepalingen in ,..ake de invoer van bNUl"
"
A.
den '....I1Vlltten. :&tlks wa.. duidelik ge- de'Wi~ in de TI'8MTllal en de 6 maanden
kennisgeving.
om
die
redenen
bJ.iken bij de "temming O'"lr het ruilen ..
achtte hij het Inuendeoment van ·het
d.. m.."t nm de hf,er Jagg ..r. De leden
van d .. neht ...r.;te ba<nken 1I'arell zo ver- lid "oor George bet beste en "OU hij
zijn stem gPfl!D.
lAngt' .. d 0111 naar :d.. IIlldt'l-e zijde te In. daaraan
De beer WHITAKER
achtte
IMIt
""u. da.t lie f ..it+lik de leden vlln de
\·oorst.. banken medes1ellrden.
En ook IImendemf'ut VIWl de beer Sauer niet
de I"d.,n op de v'i"'rste bankl'n
der op- goed ...n wel omreden hij als lid VIlO de
gevoelde dat de konventie
po~itw wart'n ingenom6ll m .. t de kou- konferentie
venti ... doch bet wa" hun gewoonte ulo in de beste belangen Tan bet land 11'&8.
dat de Kaapkolonie
al, ze i..t., onh'iagell,
steeds de g-evl"r Het 1I'll8 natuurlik
wat ze 'Wel
....n «'hop te ge,·e'Il. Die gewoonte was niet alle8 kan verkrijgen
te houden
1.0 _t .. rk
......tgegl'oold bij ben, dat u" wt>usre. Men had rekening
mM; de belaugen
en 'W"_
van
de
I t ook ditmaal :11iet kontlen nalaten.
was
\ nd",.,· de amendementen
dour hen I1nd..re 8tate.n. De Kaapkolonie
d,,"r .niet Ln een positie om aan de an~..w..nd.
Spre.k .. r was .bescbulidgd
Wat 00 brannoager
een Bolldsman te zijn gew..est dt'l~ staten t .. dikte",n.
betrof, meende spre~
en t.1l1lti ..... n Pr~ief
te zijn. Wut dewijn illdustric
veel, ltall de uapotJt>
di .. be8t:-hn1digin~
wen.5te hij te ker dat deze
milli;,ter ..erplicht
11'&8 yoor de ~
heft_:
~I\,
dat hiJ' ~l1S
beschaamd
..... 'u·op hij 'hllal' ~ ..na:6I1 bev«derd
pt
heer SIUtet eel!:
...a" I'..n B"udsm~
te ziju gew .....st. H"
bnnÏfi&eTilli:' j. ...DOr'deill wilde, b.a.1en,
het
zou w",u',chijnlill:
nog een BondIi1llan had. Du G lIlJla.nUen
te
n>ggen
Diet op aan ol bM. ..... t~ ko8fe '_D."tIA·.t~
zijn. uu:lien pr .n~f ten opzicht.e van de WI\aTO'....'· vele leden veel
hadden gehad, .. us een eoncesi;ie aan hela.ngen TlUl het latld~
,
te volgen Transv\clalse politiek verSl'hil
Het ouruendemCllt .....&I1 CJé. ~
"nil mtming was 'Ontstaan wssen tiJlre- 00 Transvaal voor de voordel ..n aan de
jK"o~11'>
industrie
Itoegek~nd.
\~ol- ger wMl in __
ÏlIg pmacbti •
ker PU de Bonda partij.
Wnt
Z1.)C
("prew'sj
n-rkH~...ïng under h..t Pl'O- g..ns .pre" ..rs mening 11''''' de konYeIl- \\'orp«l
Het. ~llli8IJdefl_t ....ui de
)1;rell'liot'v
.. va6nde~ betrof, kon hij moo- tif' zo goed ah! IPf'lII &l.ooht8 mil verhem dan ook,
W&I'd IlU in st«n.m~
IlMibJ'lldt,r:
deloo. dat hij nimm ..r vall opinie ver- wa('htf'n, ell het sl*'t
"'-arpen verida.ard .
..nderd "·lts. _\I ... 1Jondsman 'Wali hij eOO dat h..t lid voor Geurge eeu amendeHij hoopte da!
De beer MiEltRJlMAN W"OeI de
Protektionist
ge,.eest en ab Progres- ment hud ~edieud.
"<1- Hnis dat amendement .niet:wu
delilli: .
....., wa" hij zulkf oog steeds. Hij had
Dtl.. stemming 10'1111 als voIgt:bij zijn v..rkiezillg er steeds op gewe- f!.lI n Il"nwm.
De I,....r DE WAAL 2l8ide, dat hij
'Voor het 1lIllélldement stemden
Z"ll dat he&·her~inp;
van de eigen iuJ. F. Bade.nhorst,
dustrieën
beplUlld nodig WaS voor het IIl1 re..d.~ biJ drie opvolgend(' konven- de lt_n:
8uI!t.on., Cillie, OUI'I'.,., Davel, De '
w .. lzljn "an d.."e ,Kolonie. ook het pr .... tÏ(';; g..hoord bad, dat de nfgevaardig.
dell hlln b5t hAdden gedaau
en de De W_l, A. S .du PI~,
M. J-.
f .. rt>ntietarief
...000 genade in spreker'.
hadden
PI_i..,
1I'1n!mAntle, Fotit.er O. J. ~.
ogen. De opinie! van de kiezers .. all lIIet'J't vooroolige voorwaarden
verwol'V('n. Jn 1900 1I'ns een ltmtventi.e
Kllhn, MII;rais, MenIiman,
)jó1I\.lIl1p~tOO was op! zekere vergaderingen
duid ..lik g6ll0eg geb~ken.
Die opini .. voor 't Huis lIebr ....ht door de Pro- teno, Mulder, Ooosthuiselll, ~,
meyer, R:ul:benh~imer,
Sauer,
had zi,'li gtewijzigd en van vrijhnlld .... gressieve partij, w'lIlJ'bij de belastingen
Inren wo.... m..n danrl1J1, protektionist
vt't'mmdenl
werdtm. Spreker IMlrinner- llUIiIl, Cron,,·~t~,
de aau d.. woorden v-an de eerste mi.. Slebert:taeen,
J. Á. SOlUtI',
gewor(l .. n.
De h....r 8l;R~~
kwam ....n·olg .. n,. nister. die 1:~n ge7.egd had, dat de Thél'Oll, "an der MelWe, Van
prijun
va.n kwensmiddeVan Rooy, D .• J. A. 'I'1IiIl Zip,
aan bf.t woord ell 8prak" over de h..tl'· vtmniuderde
k"ni~ van het W(lOrd "onmiddeUik"
in len een ""1'8t" gevolg was van de pro- "005100. Weebe>r.
gr_ie"e
politiek.
Doch wat aag men
TegM (50) de :beren:
,mU"llW>m<.>ntTnu de heer
Hailer.
~,
'Ibm,
Hij b...d nauwkellrig
de konTl'ntie ge- tans? De geb..le politiek 'Was weer g..... \dllDdorff,
.. n de J>riY..en VIla de If'vensBl'Ilbomt, Ca1'ltNrigh,t,. Crewe.
Ie.....n. De nieu"'e
konventie
was N'e<la wij";gd
Waar bleef Oummi:ng, De K~,
ID werking
gekoOl€'n op 25 .\tei. eu d" midd ..1M1 " ..... r verhoogd.
Kaapkolonie> bad ten volle recht "011- nit de politiek der Progrelllfiey,e parhJ ~ Fuller, Girullerg, Haarhoff,. a.·re,
Hewat,
JftDu*m,
HcIntuih;·t; .......
midd,·lIik" ke<nnis te _g"ven voor her- ze hud g"'woo.n weg de kleecling van lier,
en de?... kleding
¥ills, Niland. Oat&, Otiv.er, Orpellc. ~
I:
",,,uUlg. De Z. A. partij nam het tol· de Bond aa~trokken
mond, Rnb~
SamJli"Oll, T. L. Scbreiv<,rbood onvo"n.aaroolik
en geheel en ~tond hllar ~Iecbt.
Ails ~...t..tionist.
)·u..... te
fllU'AkeT Il....
, J. Searle,81At-et,
Sma.rtt,
St¥d;
al rulO .. -\Ileen lll11llkte zij g..hruik van
I'.U~~
'T
,-I'!t~ytler, Thorn.,~,
Tod,.Walt.Gtl,
was ,...,.,
,- anea, 'ow
Wood ,111W
h..t I'l'Cht In d" kpnventie zelf yerlet'D<1. hl'tle too,
I dat deo vleesbelasting
-r,
natTen, WL:""'L..C.
-,
De kon ....utie werd in 't gehe..l ni ..t ill g.. gr. Dit ZOIl Ide boeren goed doen. ne, Zie:t.tman, F. H. BadenhOlSt, lrfao.,'
gedeeltelik
"'
•
'"
.
11:..... 3M p:ebrncht.
A l~ lliE'kere punt ...n Ook w~ren do fabrikautf'n
' T . .".,......e,
'-'loe,te P mHI8.
uru"
een kooferentie
terng Vf'rweren
bevO<lr,1ef'ld dool' dit nieuwe
tarief,
et ameodentent.
werd dus verrorw .. rd'·Il. dau kon de konfer ..ntie ni .. 1,;; ...arl'" I'r ook nUfil: oudere meusen
die JMm 'uet 50 t.egen 38 Nt_u.
hf's<·h..rming t'erdienden.
'
H .. t Toi-verbond werd daarop 'koedge..ud .. rs "'·haml"Kon Cl8In de plillten naar
Yoort~alllld('
,..ei
spreker.
datindien
Utw.
hllar ,·erw ..uu. Kreeg men geen ""'1"
De THESAURIF.R
diende de bill ter
st ..1 op dit. punten,
dan bleef de kou- het voorst .. l Tau tho heer Ba_r- de voriie nit't was wt.nge1l0tnell., de in- bekruelltiging ill. De bin verd ....
oor de
v"nti.. W·" .... I onveranderd.
Bet ome&- f{" ........
eerste maal .~lezt.n. Tweede I~ng op
dp"""ut
"an tip ","er ~auer wru; dus vol. dllstrieën niet tli .. mate VlIR ~tie
ko" ... n "'>fIa f,,:Ie. Spreker achtte
h.·t mudt'n h.. bben g.. k.regoo als onder dit MII&II~.·
Yt>D1bad apveel
geHet Huis Te~
te· 6.30 ,".DI.
tIe'l VQlkolllt'u
bQiW~ewoue
bandtIl- .Dieuwe venond.
wijze. dut 00 notllll'll van dt> ,·('rrit·h- hoord van de lIJ'1De man. 1:)e heel' Tod
elRt "dl' arme maD. die Il'9ld
tlng ...' dN konfer ..nti .. ni.. t voor bet had ~.egd.
had". reed. 'IVlIB Tertrokken, doch Kol.
BUWélik
HUL' wart'll
g..legd.
Men
wilde niet
.lt·('lIt" .....t rpsuitIlat weten
..an
de Orew.e ,"st. dat de arm .. mnn trier nO(!;
dat de Zn.id
konf ....."'tl". mnar vooral d.. polit~k eli.. IV,,;;. wIlnt. bij had ~,
dl< ""spr .. kingen
en hl\ll~lingen
had Afrik.'l:nnse p&rtij de arm"n taM sloeg
om d.. h ..ls -vnn die lIrIIle 1ll&JI. 8pl1llreT
gPlllNpil· ..Nd
Hij wlloo d.. h..ln4ingt'l1
m.....ud... dat dit ~n
_ililre rAIIIk 'WM,
op ..pV;tll~b<>ën en' d .. vh",sbelastj.ng
daar lUO. anne man z'u bals vrij Wll1l,
III
dit verband 'J><'<'iru&1nOP.nlen.
Hij
d".fIa' bij hf<ide lland:t'n jn de zak moest
"t'l~t" te w .. t"l1 wat 00 JUL,t.. ""tek ...steken am de bO(!;e1'etarievoo te bet&.
nis wa.. vnn d.. bepallllll:ell, dat ..Ik"
len. De arme man had uitgeoronden ......t
kolonie na kenni<g"';l1g
van li mllanhij lIA1l de Pr~_
~ing
had.
d..n de b...1,..\-ting up spirltllrtlieën
Ii".n 0.. Zmd Mrkuu.<re partij "'89 niet tlUJ!!,
vpranooren .." dat elk .. koJonit' te eni- YOO1' V'l'ijband<'l .. n dIllW'Ua '5'eeT VOOT
go>r (.IJd de ,·t".."bf'IWiting luw ..tn ..tneu. ~iug.
1)., &ndspolitiek
bleel zich
H..t Wil" ubsoililit n'Xl<l7.akelik
om te ~lijk.
Dool'f!&anR ,,_ de Bon.d"llolitieok
n Wat Ilanleiding
..rtoo had g..ge- lllJOtige l...
sohflTming voor de produkten
, .....
OlD
deoz.. bt>p" ling ..n naln tE' n..men. mn d" j;trolld. M.aar dlit b..ginF<ei beteKou hiJ de protektie
vall de reg ..rm;; k.e.n.i" niPt, da t op '"'lA; mUil' belasting
v..n ...... ,...,.n 0 - .... oag spr ..k..r.
HIJ m.,..,.t w~n
gPl'~
ond~r de naam
,u·hlt .., dllt de -regenng
f'ell 'bnheihg
Vlm ~berming.
al,. toch bet de..1 JIl.
.......bond hnd g<Ultaakt m.. t d.. ""11 hllar let>n Wl\.. om fIo~n
in de I!ChatJólit ~
kant vlln het Bnls zitt ..odt> "l'rtt'j1;en- krl)_....u. ~ijn partij ~.
dat de rij...,,,,mlg""'" va.n d.. prodllet'n"nd..
h... k..n bE-btst !U()C!,'ttonworden, _r
de
,<,,,Ikllll( n...... I... l...n o.'h')()f'(M>u"',,1 alln ~
..ve I"t'fi!:e.ring belast.te eIe> arme
d,· knul VaU d., ZUItI .\frilwan.., purtij
man y...... r zwaar om hec mijn.v:riendeo
t ... atten ... a~ hpt ni.. t vo<>r "...11 ouge. t.. I",KChermell. 1J..lasti~
had _tfln
IlIkkl~ ... Ollll"tllurlik .. 1'l<'s14tnd ":1.0 za.. v"I'mul<1erd w.ord6u. op a:rt&telftl
als
k"n. Zulk
n ~pl)et:h~e bekenng.
als koffi .... ,",uik"", .. n Ilndere niet alIli&r ~
d ... van ti
gering. gebeurd .. In d.. produ('.""n:I .. "rtik..l..o; dan WIL!> het, ee.n
t"f(~n ..i"bt voor de besehermi~
AIln de
1'''1(.. 1 wndl<r ,,~,··rtUlglllf( .. \ I, [UPU ZiJD
verte..ncl. Wat
dpini .. uallr o.."rtu4,.>ing
,·erandnd ... produkt ..n vau d... ~d
dnn ktJn "r n I..t~ t"1!.. n IIll(ehr:lt·tll 11'''1'. ,I.. R.><ld tll"t cl.. ene """,tt wilde nem ..n
biJ" lP." ''"U n>ehtnu.t.ill;e be:robenning.
t.. n. d.N·h ho·t ..... S(·halldelik nm' tot
hlUld terug....n ",,·bijnll.. ilig .. b...keril1jl; n.... r t .. lr'IJ'". ,"ldp ZP dus met de _dere
psrtij WIlD.
D.. ZlIi<1 .\fr. partij hi.-Id v,,.,t hij stllk ~"V{'U. MtlIl.Tdl.> Pt-ogr-if.ve
,V"!!;
0'11 ~
niet!> weder. Vervolgens zei
fl'n W3.a ,tt'IStlolUiatiJl; t."'n JotuD.s1,p ntn
"pmlr ..r dat het amendement
van
de
hliliJu.. doch nl...t "v('rlllati!! .. t,..",h('r.
h..er &",'r beh~
preciés dB1.stJn .. ,
!!I..!~I~, /lion In Z()I"~rr1::' h't"t ni.ellwP tarlef
h,,,,,'llt'rlJllnl! gaf. _nl IH·t
hartelik
\\'tarH>or de Zuid Afr. po>rtij ~n 1003 en
US heer Sauer MEN GOEDE
dIN,,. li.. ZUId .\frikaallSf'
partij vprl\·.. I_ vrot'!1:"'" hu" ~tr»den_
'I"OOJW! ..
kt\lIld. :\f"...r de tarieven
II'lIr('n nK't had t""tl ook .Jl.r,elfdt> dinl(en
,h.td. In 7.ijn a.m_dem ..nt h3d de beE-r
It"h ....l "'-.'h ..rruMKI. J n ""1,, gP, "ll<>n
....
t~
nieuwe IJlI')ten in"'''r,,1l . h..IH.,tiul(I'n !ll'hpv"n op produk. Sail
t.. n. d ... n ... t. ru Zuid .\fnko
)!:pprodu. beogrePPJ1, .. u de. gelrel.e Zuiá ! frik:lIll1.

"
"

4,,,

.,

"

eeD

du

_

2:.
3.

I

I
.)

It

-

1

B.

j!l.

J..

l\.

DE WET,

DllWET,

'C.

RÁlJE:
'I;

F.:~ALJM.RD1'

~

--

'>

,.

._

,

zee"

¥rof

r

~'~~~2~:,t

""'t

nl~,

ooa:

-te OaledoD.

,,·,·t...

imi~Q(~~~~~~r~~~~~N.

~"t"

""...nl ..-.'nl,-n. DIot fil:ing t .. vpro
H .. t
'!".< g<'<'ll mat .. vau !"'<('hermi!l~ m..er,
ma"r
:L1I.... n ""TI midd.-l om
fontl""u
\'11Or <I., ,('hnlkist
tt' kri~ ..n, ('Il
nL<
,.odllWg
een la.t op d.. ~olking.
Dit
vifol b.... l nl ..t m dl' sma.nk. Prot..kt.e
,,,Id.. hij. Ulaar ni"1 ....n O""TTU .. t .. vnl'

""Jl

....
partij beAamd.. die ~
ptmtm
bart...
'r..n slott...
.....,baucJe.lde ~F
de,
h",t ..."-an VOOI-keitr. Hij hield rol, dM
nW'nlllnd
iob; aDbr IIIOU winnen,
_
he.t ".....~ 000. zaak. die IleUis >het.
volk niet· w:il~
Hij wa..' 'er
"'lO. dat tI.. Zuid Afn~~OI<e partij
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