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GROTE VOORRAAD

Ledikanten, Bedding, Kussens, enz.,

Partij 1.--39 Dames Zw. ..rt Zijde Blonses, alle maten, goede modea, ; geWC!Oi' Jwija
17/6 tot 29f6; tJitverkoops Prij! I/U. " .

Partij 2.-15 Damee Macint08hes, gea81lOrteerde mode! ; waren 1916,. Ultvtrkoope ... ,reoedl!lCbIlllt
Prijs 1111 per Btuk '

Partij 3.-25 Dicht Vouwende VUllr &heflnen (schilderij patronen). In twee iDátIea,
19 x 22, Ttd. per stuk; 27 x 30, llli per stuk, om op te ruimen. .,' hchriiven.

Partij 4.-7b Dre8!l. Lengten, geassorteerde kleuren, elke. lengte bevat 7 Y~ .~b~.· ,
breedte, 4,Ui, lint, Im. per stuk, om op te runnee. ,~

Partij 5.-60 Boed eo Jas liakl[(!n, in Eiken en Mah.onie Bout, met 7 of 10. ~,
waard li· tot 1/6,0111 op te ruimeo lid· per 8tuk. ~'c

Partij 6 -1:l0 Paar Dames' Tan' SchoeDen, met strap of veter in ~wee ~;
gewone prijzen 8i6 en 13/6. Ilitverkoope Prijzen 4/U en I/U. • '\ ~;'

Partij 7-17 (alleen) Mans Zware Twet>d Pakken; gewone prij. 25/- tot 30/· ;' op
te ruimen tl/I per pak.

Partij Il.-MI paar Mans Zwart en 'Tan' Veter Laarzen, gewone prijs 14/6, mt,,' Aoo I
Prijs om op te ruimen 1/11.

Partij 9.-HI (alleen) Dames Zware Tweed Drie-kwart J_o, in IIeO
van g'eruengde kleuren; gewone prijs 11/6, Uitverkoopt! Prij••

Partij 10.-90 Houten GOfllijll Stokken, iu Eiken en Mahonie Hout met
einden. Ringen en Haken kompleet, l:itverkoopB Prijs tf"i per !!Wk.

Partij tl.-OUlstreeks lb. Kanten Kral!en, Fi r-hus en Stolettle. in nrtICbeidtne
li~en en Patronen, Uitverkoop Prijzen 0111 op te ruimen "d., Ijd'. 1
1,11 per stuk.

Partij l2.-;l6 doz. Drie-kwart Diner Servetten, zuiver Iers LiDDen.lIl, 1/1,
~~L . ~

Partij t3 -ó!1 Wit Linnen Damask Tafel Laken", eniguiDs imperfekt, 'lj yard. lang,
Ttl ; 3 yard! lang 11111.------

,a,.lld.rde ·""Iza. 'I alla .apart•• ntll t...,.... ..

Jas. Robertson &,Co.
HEBBEN' NU IN· YOORRAAD

"BoIInder" Zweedse" Cooking Stoves"
met Koperen "Boilers" (Ketels). Kunnen ook verkregen

worden, bereidt met Heet Water Toestel.

welke wij tegen lBge prijzen aanbieden.

ENIGE AGENTEN VOOR!

Melotte Room AfscheIders,
die steeds onovertroffen zijn in de open mededingen m al de

\'()ornaamste Centrums in Zuid Afrika.

"' I"' ....·"Q
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GOEVERNEMENT VAN DE ORANJE RIVIER KOLONIE.

OMDERW"ldS DEPARTEMENT.

APPLIKATlES worden uitg~modi~ voor het Ambt van Principaal
Tande Goevernements School, te Banksdri1t, distrikt Beshof, KAndidaten
moeten het Matl'ilrulatie Certifikaat, M-~en van gelijke waarde, bezitten.
Zij moeten ook een kursus van proftissiónele opvoeding gehad hebben,
IJf in ~ebreke daarvan, moeten zii ten minste twee Jaren suksesvolle
ondervinding in het onderwijs geha4 hebben. .

Salaris £ 125 per jaar. Werkzasnihl'dell te heg'll1nen op de 238te
Julie 1906, of zo spoedig mpgelik daarna. • ..

Applikatie vormen kunnen verkregen worden van het Onderwijs
Departement, en deze, tezamen met cert.i~katen en laatste getuig!l('hriften
:{>orspronkelike en kopieën J, moete Il het Departement niet later dan de
.'"le Julie 1906, bereiken.

GOEVERNEMENT VAN DE ORANJE RIVIER KOLONIE.

JEN
I\t ond ..r
"'-&ell Dur

'I l.·', t ':U
le Kola!~,
I 'IJk v' .. r

vr " .t:"

\ '

O'NDERW"I.JS DEPARTEME'NT.

APl'LlKATIES worden gevraagd voor de betrekking van As-
sistent Onderwijzer in het Goevernements School te Dealesville, Dist.
Boshof. Kabdidllteo, in het bezit zijnde var. een provisioneel Certifikaat
van de Normale Sehool, Bloemfontein, of een ander l'ertifikaat, dat door
het Departement daarmee gelijk wordt gesteld, en die overigens in alles
'foldoeo, zullen gerechti~ zijn voor deze benoeming.

Salaris £ 108 per jaar. Werkzaamhed(>n te beginnen op de 2:38te
.J ulie 1906.Vormen van applikatie kunnen verkregen word!'n v~Il het Onder-
wijs Departement, en deze, tezamen met eertifikaten ('IJ laatste getuig-
>l<.:hl;!l.en(ool'spronkelike en kopieën), moeten het Departement niet
later dan de 5de Julie 1906, bereiken.
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. Op laat,

P. W. DE VILLIERS,
Stada~k.
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fREE. C-,\RlijftGE' BY-RAIL 'OR' PO~T

ON·t\U'C1\SH·ORDER.~ "

Municipaie Kantoor,
, . Villi~orp, .
, 16 Junie lOOG.·
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ONDERWIJZER of Onder-I"BABY" BOEKSKE. I POSTVRIJ. wijzere!! voor de Derde - Klas
• Publieke School te Ken Elm,

- ander half uur van Maclear.
, Engels, Hollands, en Muziek

(Instrumentaal en T onic-Solfa )
f, vereist.EN "MAMMA" · ~alaris £i2 per jaar en vrij

logies met kans op verhoging.
Applikaties met kopieën van eer-

tifikaten en getuigschriften zullen
door de ondergetekende ontvangen
worden tot op 4 Julie 1906.

APPLlKA TIES met Certifi.
katoen en Getuigschriften worden
gevraagd voor de post van Hoofd
Onderwijzer Voor bovengenoemde
School. Applikaties zullen inge-
wacht worden tot de 30t'tc Junie
1906, door de onde'l8te~ende.

ER" WINDPOMP staat nog,boven. Salaris £200 per Jaar.
Werkzaam heden te beginnen 16

' r( .. A frikamader.·- Wij hebben van de maken Julie 1906.
~~n een u./f-rJktkMe Olie Toe,~1 F. POGG EN POEL

<inenvan Wmdpomp Tooms onnodig V CLh. ~_
oorz, 0<: .lUJlQ.

, Upington,
-d, goedkoop en zeer eenvondig 13 Junie 1906.

'leden te genn.

LOUW.-(}verleden te Durbanville, op
de 12de Junie 1906, onze geliefde moeder,
Elizabeth Sophia Allett.a Louw, Wed.
van wijlen de heer A. J. Louw (geb. vu
de~:!:I.)' in de ouderdom van 76 jaar BD
3 en.

Wat de Heer dOet i.welgedaan.
S. H. MALAN, en
P. W.LOUW,

VOQrgez&luenlike Kin<!enm.
Durbanville,

15 Junie 1906

ONDERWIJ
A3 Hex Rm~.· !fC!1.
ongeTeer twee DllJI van ' ~
Station.· Kennis van HoJJaDdj,
Muziek enHandwerk ve~iat. Tonic-
Solfa een aanbe~eJina-. Salaria £_7fJ
}Ml!' jaar en M1UIle)qfe1deD. Logiee
£7 per kwuCaal. WerbaamhedeD
met Oktober kwartaal te begUmen.

Applikaties met de nodige ge-
tuigschriften van bekwaamheid en
~ zullen door de ondergete-
"ende-tot de 3de .Julie 1906, worden
ontvangen.

M.. G. POTGIETER, V.D.M.
De Doorns,

7 Junie 1906.

IN )(EJlORlAJrl.
UY8.-Plotseling overleden, op 31

Mei 1906, te, WeiteVTeden (Riversdal),
in sijD 86ete ju.r, __ ctierbare vader,
Nicol_ JohaJmea Uys. De zoon, twee
dochters 811 s3 klein en -.chter klein-
lDoden!n' acht«getaten, zullen hem mia-
- - doch &ij treuren niet woder ho-
pe, waRt het levan W'8.S hem ChrllItus.
De bagr>alenis op 1 Jonie werd goed

bijgewOODd eD de lijkrede uitgesprolum
- 0-. 2, door Da. J. C. 1'niter -
_ wie en alle belangstellenden wij
ODJle dank toebrea&en.
De hedroefae kinderen,

P. UYS.
KARlA HORN.
ALl!1M'A HCKSO:-.1.

.GEENTE STOKKEN!
Hermitage eo Steendruif, £fJ

per 1,000, op Metallica eo Rupee-
tris Latifolia bij

P. DE WAAL, D.ZOON,
Jacobsdal,

P.K. Eente RivierRiven_I.

ALLE JONGE MOEDERS
die de Gezondheid en het Welzijn van hun kleinen
verlangen, moeten zich van het advies omtrent kleding,
opvoeding en behandeling van een Zuigeling ten nutte
maken. Onze" Baby" Uitrusting, en alles betreffende
de "Baby," zijn aangegeven in

POSTVRJJ.

ALLES VOOR "BABY"

IS VERKRIJGBAA~ BIJ BTU T TAF 0 RD ..

Babys Jassen, vanaf 9Ill.
Babys Tabberts, vanaf 12/9.

Babys Dag Japponen, vanaf I/ll!.
Babys Nacht Japponen, vanaf I/lli.

STUTTAFORD zendt het Boekske vrij
op aanvragIt aan het 1111ZIJD, WPSTID.

- BI~ -..
HOVE~EH. &: "'VV'OH.WISEH.,

KERKITRAA T CEIITRAAL .... 180, PRETORIA, BUI 724,

ISCVERSCHENEN,

..... , .... ,_ u ......,..... Vier en "ij!ti!) leerreden van Predikanten der Ned..
Gerf. Kerken in Zuid Afrika, Prijs 7/6, Postvrij 8/-

Een bundel die bij uitnemendheid tot voorlezen geschikt is, Ds. W. J. 81\IJ HAN, la lie
... Mt U, Een bundel leerredenen, Prijs 4/·, Postvrij 4/3.

lie GereforllUltlrde richting voor Jor.ge lidmaten, door DB. W. J-,8liIJIIAN, Prijs 2/-.
~ft':;ve!lrVereenigiog beschouwd van Oerefonneerd Standpunt, door Dr. J. D.
'.-.0::- Toit,9d.·
Bij getallen, vennioderde prijs.
.1ii; IMII• ...,.. fUIf __ .... :-

Wat een jongen beboort te weten 2/-
u n jongen man behoort te weten 3/.aaolltaaDdeechtgenoot behoort te weten 4/-
n " mao van 45 jaar behoort te weten 2/6

jonge meisje behoort te weten ._. 2/-
jonge \'TOUW behoort te weten ••. 31

" " jonggehuwde vrouw behoort te weten 4/-
u n vrouw van 45 jaar behoort te weten 2/6.

Vraag Catalogus. ........... lIePZIIII - ........ ,. ..... n., ......11....... 1

SCHRIJF AAN.IEUS 724. PRETORLA.

FLETCHER'S RETAIL.
JAARLIKSE UITVERKOOP

BIJ GELEGENHEIDVAN .AUNS_:OPMAKEN.

Deze UITVERKOOP begint op ZATERDAG, .6 JUNIE,
en zal Drie Weken aanhouden.

£40;00'0 ua Eo..te ·D......... , K _ K...... _,
, Uno.... ., .. 'Fooy' , .n.,ln PriJ,

,...lndtnl, ....... lie YMITUd te YIIt .

Wij nodigen u uit 'ons een bezoek te brengen en onze
Goederen te bezichtigen.

IARUNa .. LANGEMARKT STRATEI, KAA PSTAD.

--:~WIESNER~~
NOS. Jl.: Jl.:

van ons Agentschap ala de Enige Vertegenwoordige~8
'IESNER" !'IANOS verstreken is, eo wij oog een
-saden hebben, die wij zo spoedig mogelik van de

bieden wij deze prachtige instrumenten 00' aan
van 20 percent op de gewone prijzen. .

'1 TOIT
'UllUIJIITEI, yoor

~TAD,
Postbua 1230. Calvinia.

EEN~' . . .... teu YQ de
Onderwi' "t'Óar de ác» KlM
._Rl-pl": ...V__'__ D. J; DE . l+t~~~

~lJO ,... '~w:;-=~ . Senu.,
- -'tU!& te -- .. "bet begin 11, Hofmeyr Kl.men.: '
na Mt J.u. Jr.w.utul.
AppliJraatea .... bebaam WijD

oo"-ijl te PnD ill. ... ell Hol·ta.... Kuiek _ ateJb~.
Appllkat1. d fta kopiela WORDT gev~ voor

nil oeriifibten .. pt;aipchriftea. IIQ). kinderen op de plaate lj~!l'~_'
leA door d. ~. Olltftllllll in dit diitrikt, ongeveer
worden tot op de so.te J1IIIie 1906.. van De Jagen Drilt Statie. . .

D. W. BOHOEHAN, Jr., VEREISTE.: Engels, Hollanda.
Bloempta.lt., ~ Kunst (Tonic-Solfa).

lIarailburg, K.K. S £8 d"
ALAJUS ~r maan en vr;ve

BENODIGD ;;;L:::il-"·
EEN GecertiJiceerde Onderwij· gehowd). U''nd.~.n' ,ijr.«U'1t'é)!dt.~~.l.,

seres voor een P. F. School, Pal- die al ZIjn 'krachten
mietfontein, . Diet. Beaufort West. in 't onderwijzen.' _AJl,plilkQiea:llJlet
Applibties naar de oudergele- van, beJi"~.L~
k~e, vergel!eld van getuig- lidmaat.aebap, alsmede
schriften, certifikaten van goed achrif\eD vaD aroed gedrag
zedelik gedrag, znllen. dienatzin, worGen door ..,de OD4i1el'Jlr&-
worden tot de 30ate Jome tekende mgewa.cbt t.ot 10 Julie

Iemand die Godvreezend is zal de School te beginnen tegen 16 Julie

. Pi. E'I J( ST·RA··Atlf~~·a·-:~'··KJAA:·PS·TA:·D;".. ,.r! ..... ~. "-,' '. ~:i>,,!,!-. 'Il:-,? . 5, . '.' :". '. "'! - r . ~~ ", ' 'f«4 " •

)

'1'. AI~Dyer en Qyer, Bpkt. _
. ~f!Il G"'Y.

KONTR.\KTE.'O .
A. C. Briiley-A. J. 'Walt8l1i_ .Jan.>eJI.
ville.

lI. J. '\!uu_-S. J. ~ilil\Jl - J._
riDe•.

H. P.. Iráblu_l-W. 'E. GI__
·~Afd.
L. 1;'. Nourse---..F. £. M. Pringle _
. G~aSead Oost. •
J. ~. J. Louw-Stellll!l1bosrh.
.,.-~_lfll'-A. Rocbe-Dost u",den_

I1ndergarten Onder.ijleres
Benodigd.BENODIGD

13 JUNIE.

J. J. MALHERBE,
Prokureur,

Ma.elear.
Maclear,

11th Jlmie 1906.

BENODIGD

.mWJi~E BOBO.
T. CaI.m.eyer, hande-

"'••r·u........ en. Calmeyer ......'. II.
.,.~..".,.".~, :"f.:.,,_;~~riIU ••. Afd.

car.meyer, handelende!Yr~.~.,.,c;_teyelr--l1[amlnt ea

BENODIGD
VADER en Zoon (Schotten ),

wtosen een Boe~plaats te verkrijgen
a~ bestuurders of om in delen te
bewerken. Een plaats voor groot- en
ld~invee is wenselik met ~et stok
vée er bij. Doe aanzoek bij' MAC,'

I p.a. de heer W. OGSTON,
Diep Rivier,

Kaapstad.

Wellington IOrdctpaUteK.·
Kleze.. Lijst 190&-7.

OVEREENK.OMSTIG .__ •
32 van Akte 45 van 1882, geschiedt
hiermede kenniage~g, dat de
Kiezers Lijn Toor d~ Munici.
,p.&lit.eitnu gereed iB en ter inzage
ligt aan het Municipaal Kantoor
gedurende kantoor uren. Ell-

Unfondal Publieke School. :ihle~o~ W:n~~d:2~en
- . des morgeas om 10 ure, ten .

BENODIGD objekties te boren, of aanzoeken
om op de lijst geplaatst ~ worden,

EEN Hoofd Onderwijzer of te overwegen.
Princ~l voor de bovengenoemde Op last,
Sch(!(l1,~e juist in een Eerste-kluae
Insii~ut4 vera04erd ~s, tegen een D. S. nRINK.
Salaris van £350 per Jaar. • Stadsklerk

Wer.baamheden te beginnen
de September vakantie, wanneer de
School in de Nieuwe Gebouwen zal
geopend worden.

Xennis van Hollands zal een -----------;-------'---1

sterke aanbeveling zijn, en VRUC HT B' 0 M'EN::t.:d!Vk~ka~e8 en onder- . . ". • "'. : , .
yinding, v«:rgezeld van Getuig-
schriften, moeten de ondergetekencle
niet later dan Maandag, de 16de
J wie 1906, bereiken.
JACOBUS A. L • .DE WAAL,

Sekretaris,
Scbool Komité.

Sluit alle soorten van -LeveDBVerse'keringen tegeD. billike prem'iëll
konditiën. . - . . -.

1I.. IWft· FONDS.· . •
JUItLIItH' INKOMSTEN,

. ,

'£3~"",
~8J• .ao3

Y(/(J1''-ltl-IelWU .... 'OUd251ur,1tan ~ zijn na te láteu betrekkingen' een
VaD £260 _~D togen betaling ,!ner JDal.DdeJibe préin(e ·van .£0 •.

Y-'-ld -lelll4lld van U j.- verzekert ~á bpi~ v~ .~; .dat op .~~
leeftijd &aD Jaem-I-., of na sijn VrQeger OT.edijden ontOÏlldellik aá.o zijg:' lIt'f8e
wordt tlitpkeerd, tegen een maande1ibe. betaling van £1 2á. 8d. . .

P~, .",op ~ge~ .. m~,.:

Municipaal Kantoor, .
Wellington, .'

13 Junie 1906.

Vanaf .:t8. en hog ..
vrij geleverd &aD uw IIJIeI!é nautbfj ge-
legen 8p00&-"eg StadoO i1ldien M bOtilen

8IIm..-.WOrden bMteld}:-

Uniondale,
J3 Junie 1906.

13 Pobllet~ School, Upington

I,

!UXD.uxau.
Voor galluetreerde Prijalijat, in 'U.~

of HolIaodl, bevattende termen Iroodiu..
eD volle biezooderbeden (vrij' per peilt),
aCJre.eer aan . ! r
H. I. Y. Pickstone.& BN.,

P.l IDIT IUIDlTOI,
III,MII,.

J. S. F. BOROSmOIl
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Sotulen _ ~ ....pcLtri.,.·

,,,,,,,den 13 JutP, 1906. .
Tegen"~; De heer S. D. ·~"II.'.ll,;'cc. en ~, ea di!- ru~_.·I'·

.1. J. G. Loots. B. J'. vu dw- '~~fftJ.I;ftlilriil~.
z }f. Bk>uierU8 _. P. G. ~

:'\otulen der laaUlU ~. " .. -
Mn geler.an BIl ~ . ~~_!lei",Pif

De ~)lNt.ari8 r~1't; een lUJataat
bal"","" "n £41 ll¥t.· .

De ~etari& .. ~ dat Qa..

nis werd ~T8Il ~et it:~ tot....ht ers tdllip bet~'- . 0
t.u.-I een brief na dr.' ,d. 6

Beslotlm dat men de tekre\1:ti8 ...:_..... '- .' per
~....ft .dr, ~d t-e '""~ • .; • 0 •
1/;"'15 acbtenttallige belutiJlgm op • ,V_,,. Ib. ~i • 9 : i
e ,.. ...,dommen te De Av. .Ea.konD,~
'Weginspelrtie rapportu.- < - .at 100 lb Q 0 'IRudIl'd Bl ~ ...,-., ... :." ti C :

D., .\.1' weg: lomeruS r.,.. ~...' per........ 0 lO••
port.-1-. dat die Wejl; in ~ orde- iii, .......

Prie..Joia weg, Geen ,.-el'IIa&. ~l psift, pet •
UandSfoutt'in wtlll: Raadslid Lqota . 100 Ib. ;.. ... 25 6 lf •

ra pporteert ... dat de rep&l'&ti. aan deze BIqem, ~ _I: 100 tb. 14 a ti 15
w Hg nog niet voltooid llijn. Ge)e KOlooWe ~ee,

D.. ,.ekretaris !lei, dat. hij de BJ1Ikri.. per ak 20lt lb. ... la 0 ,,14
\",..r Driftro geónspekteerd heeft tn.we mielieII 0 0 .~
(·vph ..rwater. t'I1 dat de heer Lotriet WiU.~mWiee,K~ "
\\ ;.rk be..-redigend heeft geda.an,' w~ ~' per sak JlS Jb. ... 11 0 ,; III
m..n t-loot dat de heer I.Ot.rMt £1J aiieJiee 10 6 11
h...t aald \\'OO'de voor dit werk Mil de Wit ",eliemeei, pi;: "
<i rt ft en . poitAIerd iOS lb. ••• 20 Il ti tI

&>s1oten dat dé sekretaris de Elands- WIt iDieliemeel, O.B.K.
fnute-in weg zou iD:5pekten».l. wanneer lea lb. ... ... lj 0 ",1"
It~! ..-prk voltooid is. Wit mieliemeel, Natal 1" 9 .. 16
Ot' sekretaris legde ter tafel een re- a&"I:, 1hapM, per.k

k,.uiltg van lOs. van de heer A. W. J.' UlOlb. ... ... 14
PrM:onus voor reparatiee aan een ge- Lucerne '* 100 lb. .. "
tl....lt" .mn de Vosbtu'K W~ bij !'Ouder Uien, pei~" l'lO lb .... 6
Znlltri\'ier", en zei, ilat de heer pr&- AaldaP~~D oer uk
t "rilL' geen verWE had GUl de weg te J:M lt. '. 1 0 ,; 14
rf'p"rBf8n, maar deze het "erk t-e goe- Tabak, pet lb. 0 1 lO 0
,IN trou....deed. Gedurende die tijd wa.~ ti ,,(inferieur) 0 li " 0
d•• Brn.Iai.-it'1' vol en het WY onmogelik Koom, per uk 20lt lb. 20 0 "lI~
me<t.he-m te korresponderen, en het ,,&8 Boter, ~ lb. (ven).... 1 1 " 1"
ll(lodu\IreI.ik, dat de weg apoedig »11 ,,(2de kwal.) ... 0 9 II 1
...nrd!'n gET"e~, om eie postw4ll Eienm, per doz. 1 9 lt li
h ...",tl'ld ~ bebben. BeDden, per auk :I li lt :I

R~Jl(lslid' M.nrais objekt __ de ucen Hoeden " 1 a " lt
,lit sh,lsel van wegt'eparatiea, doch de Kalkoen~_ 'I.. ... 6 0 " 9
so.'kr!'taris ....ï. dat, in bela.ng val de Ham eo opes, per lb.... a-.
ral\eI en om onk08t_ te voorkomen. Zou~ per zak .- lt 9 " a .8
hij boeren oa~rd had, dat., -.0,- Noten, per lb. •.. 0 5 " 0 6
n.....r er slechts kleine gebreken in de Gedroogdeperzikenp.lb. 0 li ,. 0 5
"'''f; z.ij;D. llij, af un bem dl!.delik zou- "abrikozen " 0 li lt 0 •
d..u rn.pport doen, of mtlke p'táat8e~.r&- Kalk, per zak S 6 " 6 0
p,.."ren, iu ",elk ie'Va.1 ~ ~ billike Limoeneu,~per 100 a 0 " 8 0
I".taling zal .chenken. Dibi~l. werden Naartjes, per 100 lt 6 " 7 0
""rdrnr~ten in bet midden van de Pompoeneo, per dos. ••• 1 6 ,. 8 0
..... lI: aldus geslot -en voor t'IIlule shiUillg'S, PijDappelen, per dos.... 2 0 " li 0
,!i,. and~ een pond of m_' 1iO{1. Kool, t:dOL 1 6 lt 4 0
d"ll gekost hebben. Hij 't'TOOlt!: de raad Bloem 001, per doz. lt 0 " 7 0
du" bem te ~en, boe 'R)()rt1lJlD te Springbok 14 0 ,,2ó 0
handelen. .. Stembok 4 6 " 8 6

Raadslid Blomerus zei, dIlt hij per- Tarental li 0 lt li 6
soonlik over de "'eg bad gereisd en bet Redwing 1 0 " 1 6
.......k geinspeltteerd. en aChtte 10&. een Koran .. , ... 1 3 " 1 ,
billike prijs TOOr het ....erk dat gedaan Namakwa palrij. p. doz, " 0 " 6 6
....1"1.,1. W&d besloten dat men de heer SLAOBTVBll
Pre-toriu.~ lOs. zou betalen roar het
..."rk. uil~i"u\l"jaar.;font-ein en Jaekbalsk en
",.""..n: R_d"lid M,a.rei.. . rapP9rteert
de ~ i_~ontein weg m .goede 01'.
,r.., en dat hij de J adthalllkul1i!ll weg
op :lijn wrngrei& zou Illspekteren.

~ iell'\\--ja.anlfontein- 'l'boma..'!igat ..weg :
De ""Im-etaris Zl'i, dat de Wl'gpartlJ o~er
die W~ ges_n is, maar da.t geen 1.8-

spelrti ... oog gedaa.n was.
De seltretar'" zei, ~t sedert. laatbrte

"erglldering een pet.lUe' werd (JDtYllóll-
g"D. getekend door verscheidene h0e-
ren. de raad wijrende op da ge'f3&l'-
I'k.. we>tand van die weg, en de ~
verroekende dezelve te repareren.. Ri)
had deze zaak voor bet Emergencte ko-
nritee gelegd. dot bern last gaf de h~ ...
•Ja£>ObU8 Hwnum te 0IJl.play"feB, om ~
weg in oede te brengen tegen betahng
van £10. i·s....loten dat de h&n<lelw~JZ" van het
komitee goedgekeurd ...-orde: en dat men
de sekretaris macht geeft de beer Rtt·
ma.n te betalen .

De sekretaris legde ter tafel een
k,a.art .,an het goevernement verkregen,
die de verschillende ge-prold&meerde w&-
geil aIILIltooJlt. !"a wat dill~e ~
men dis zaak. en de pet.itle, daar $l]
t:...treldriog hebben op de Brit...town-
Priellka weg, voor twee _uden te la-
t€'ll oven;taalJ.

De l!I8k:retaris rapporteert een verd&-
~ SOIfl van ~. ontT&D@lllD,aijnde ach-
terstallige bellliebebatmgen. Beeloten
.. t de som ván £'M 58. i~pt ~
wOTden, als ooinbare adtterwtalhae
oo.u.tebelllBting.

De se\mrt.aris legde ter tafel bieWD-
dNheden hem door de beer W. B. ~
rILis geleve.rd, met beu-ekkiog tot. ~~
o.pplikatieo om __ wegen op .:0)11
pla.at&. "Sandilanda ~te", t.e shutan,
wat men in aaumer~ Jt'IltID.

D~ vOOl",.itter m:p~ da.t de. he-
rp" Riddul"h en Baraott als andltMJ..
van d" r",,;1 zijn gekOZt'n.

B....lot .." dat de rekeningen van "O~
}.:1l1(1" . "" "'Oooverue-ments Gazette
t.... ..... I,( worden.

B""lotpn dat d.. t;evetaris macht
Io("'""" ..n ...·"rde 'u ploeg en· dam..;cbraper
tt> kopen \,o<tr het gebMlik nn de 1f0jl;-

part-i).

o It 14
6 tt 5o ;t 9

II de amakellk1te en
~ :', 1. '

In .. Gebruik d. '
voordell~ ••.

Vraag "Y~~
uw' winkelier
dlt·mertl. !

£ ...<>-en, ,(goede) prima
6001b. en meer ... 10 10 ,,11 0

Koeieo (goed) 45Olb. en
meel'... ... 5 10 t, 1 10 .

Kalveren... 6id per lb. JrMlacht
Varkerull00lb. (whoon) 3fd. tot.a. p.lb.

levend.
£ e. .£ ..

Lammer~ lI()Jb. 0 13 tt 014/6
Bamel8, tot U lb. 0 18 " 1 0
K.aapee 1ChaJfeD- (goed) 0 18 " 1 0
Kapaten (r.) ... 0 16 " 0 18
0-0, Tra... .., 8 10 " 9 10
Ri~deD ... ." 15 0 ,,25 0
Trexpaarden... 15 0 ,,25 0
Jhrnetl 1._ 12 10 ,,18 0

OPMERKINGEN •

.:

Let. op de ..lJattI. ".. 'Tfid:
.' ZAT~Rlti8j"'38' Junie '19.08.~:'

TB' uH!!..." .
PlUL D~:'CLUYIJ"

GEEFT ENERGIE.'
De lUarkt was in de afgelopen week

goed "oonien VaD meest alle produkteo.
Mielit!tl werd iD flinke hoeveelheden unge-
boden 00 prijzeu llijn zwakker. Kaffer·
koom hlijft zwak. Tamelike vra&f{ oaar
haverhoodela, haver en goede soort kaf.
Z.melen ferDI eo in vraag. Goede .,oor-
ru.deo aanlappelen; prijzen nog .tee<la:l"-
I~ bebalve "oor prima kwaliteit. De
pri,_ nn óféu' zijo gedaald tengevolge
de aankomet "aD vera cheidaue grote be-
zendinpt. Er ie "raag naar euik.,booeo.
Beste >IOOn boter vi udt gerede afllek.
Tamelike vraag naar gewaarborgde kwali-
teiten eieren. Goede partijen algemeue
80rteriDg VaD venJe groenten. Pluimyee
...olop. Goede waag Da"r ...ru<·hteo. WiJd
volo!,. De markt ...oor levende have bltjft
zwalr..
Zedi.... vu .u. .... .,..

KoImii- _ lIIpt'oera. ~
WOrdeD bl _~ pao' - ..

pcl~;:'~ .....
.};; .wem. -nrbop.~ .u...--_lA•

~'. 8idIII&-
Ju. La~ .. OD.,p__ ne,

"oir=-'""&.T..... ....: "LáïIDebe."
A.PIltAIl :-

W~" OD:;_Bpkt.,
P.tbw tod.

BaIa-JV, .
Taleg. "'" ~."

D. J ..... d. MERWE.
~

"I'onteint-j.'·. Pb,ilir.eto .. , 211' '08. ""':'AAN-
:\otul ••n van de afdelingsraad vergll-

J..rinj!; te C.. "'" op 9 Juni .., 1906 Aan-
w ••• i~: C. Horne (voorzitter) en de
h_1 R .....uIJI,b•. Ber~alIl1. W. van der
~t..r...p. P,pna.ar en liugo. \'erlof tot
"fwPZlghe-id t~~taan aan de hePr van
:\ ;~kprk. .

:'\"tulcn der vorigp tw_ vergadeTll1-
l("n I/;.. I...·-"n en goedgekeurd. .

Dt> r,,"d besluit dat, de achtersta.llige
b.-Ia.,tingen op publieke schoolgeboUw.
ell z"l1 ..n word..n ...fg~h.reven. .

\· ...r tenders voor bet pachtoOn van
00 IlIt,panning te Hottentoukloof ge.
1...,,,,,11" .tie van d" heer D. Cohen werd
a.ang ..:"omeu. B.lot ..n in 't vervolg
.,.-.. n t.t>ndt>rs meer toe te-t laten later
da.n 00 ~ vóór .d.. gewone vergadering
van de raad t ..nzij Ik raad ervan over·
tuigu j., dat d.- Wnder gepottt was voor
die utUI11.

De h....r Bergmaun stelde voor dat de
o<1lheining.wet van kracht g,,~t..td word.t
Jn wijk no. 5 ..Ml <!<>zeafdeltng. PetI-
t ''''' \'()(,r 1'1\ t~ ..n werden gelezen en
,kc> motif', g kond~rd door de h«-r
H..yn"lds, erd daaru.' aang ..nom ..n.
Dr;" h.nden. vo"r het do<'o "an her·

.t...l1inl(e-o '·'Ul de wl'g Karrc)()poort-·top
Oil \"'I",bt>~ ", ..rdt!'ll ~pend en dIe van
de h_r T. Moller aangenom ..n.

8<"Mlo~n op bt>t in de vorige -..erg ....
dermg genomen besluit, om de berstel·
I~en a.an de w<>g Ka.rroo poort-PaJ>-
"-',ujl ""Ive t .. dot'l1, terug te komen en
t ..nders te \"T~PIl (voorgesteld door 00
h.... r Pierut8'1'. gPlK"kondeerd door de heer
flu~IJ); tenderM te worOm ioge-t-onden
....n de ... krewri. eu gelldres~rd W
riju "an h"t korniteo.- van werken.
I"t ..r dlln 10 nur v.Ol. op 30 Junie, 1906.

R.:.pport van deputatie re tol te W,.,.
~er\.'y Nl Dwa8~ riviel' brug gelezen eD
aangenouwn': de g.....one toeIRf«'n toe
te It..nnen rutD de "tgevaardigden.
In> .,.;ti .. van Iw!t " ...... oer van bout voor
D,. ua~ rivier brug te worden gelawn In
handoo van de h..ren C. van d._.r M...rwe
..Il dl' ""kretaris met opdracht aa_k
tA do,-" voor ot> toestemming van de
GOI'vt>rOl'ur tot het ov.. rtl't'k.ken op de
.:-;".mLlarcl Bank te Cere« "un .... n l><>-
tin", dt' .t.:~,()() niet te boye·llgaa-ude.

1).. f<.lu.-ning v ..n de ho ... r J. J.
Mull .. r \'oor h.>t ~rui7"," t .. 1iel1k.... fon-
t.>in tlrilt I'oodg!'lu.-u>I'd.

Boeren, Fruit-Kwekers en Anderen.
I .

..
JOIlANNESBUBG CI'UB,JCCT OON·

OE88ION AND BUILDINGcon., LTD."
Officiile lijlt vu .. Y&Il produk-

ten, ala pIlOteerd opPT kt,
gehOadeD op

14 JUNIE, 1906.

DE "Cape Explosivetl Work., Limited "-(De KM~ Ontplof.
£inga Werken, Beperkt }-zijn nu bereid "Recovered Nitre" Toor
Bemetlting doeleiDden te voorzien tegen de volgeude verminderde

Zemelen, per 100 Ibll. 8' ~ " 9' ~. tarieven io spoonreg WageD~ UD"hun 'Fabriek geleverd :-
Genrt, "160,, 0 0 1~ g £8 lOs. od. per 2240 Ibs. iii partijen van on_der 1 ton

"groen ,. 100 bd.la. 10 I) " •Bonen per zak 2OOIb.. 0 0 " 0 0 .£8 os. Od.,. " "" " ., 1 ton of meer •
Boter per lb.... ••• 1 II " 1 03 £.7 lOs. Od." " "" " ,,5 " " "
~ng per vracht... 5"" 2b od 1Kaf per·lOO Ibs. net 3 0 " 5 0 £7 Os. ." " "" " "0"",,
Eenden per atuk .. , 2 0 " 2

2
a6 Alsook SALPETER en ZWAVEL ZUUR.

Eieren, vene, per doz. 2 0 tt
Kolooiaal " 1 0 1 3
Voer, per lOO1b6., lokaal 6 0 " 7 9

.. " (Koloniaal) fi 0 " 7 9
Hoenders, per stuk ." 1 3 " 1 fi
Bra.odhOnt, per 100 Ibs. 1 0 " 1 3
GaDIleD, per stuk... 0 () 0 0
Kaffer koom, per 200

Ibs, 10 0 ,,12 0
Lncenté, per 100 bdls. 0 0 0 0

" droog, per 100
Ibs. 00.,00

Maona .." 2 3 " II 0
MielieI!, witte I per 200

Ibll..
" geel, net .. ,

Uien, per 125 Ibe Kol
varkeë's, rlh.levend.
Aarda eD, beat pI.

1 . IbL .. ,
" ge~liddelde .. ,
JJ kleln ... . .•

I'.out, per zak 200 1\>8.
Zaad.naver per zak

130 Iba....
Boermeel, gt·zift per

uk 2ilO lb. net... ~5 0 ,,26 6
Kalkoenen, mannetj .. ~

per atnlt ......
KMkoenen, WIJfjes,

per atuk... ..,
rabak, gesneden, per

lb.
rol. per lb.

T~ ...."

worden van
biezonderheden kunnen verkregenVerdere

Sekretaris.
Post Adres ;-

P.K. DYNAMIET FABlUEK.
weSt Som.1'B8t, 1LK

ft Il
IJ 0
10 0
o ;i

,,11 6
.. 0 0
,,12 6
.. 0 4

MARTIN KULTIVATORS-.-MOGUL WIN,DMOLENS
Gnu ..... WAAIt A"oe.tIt "AU.:" '
puun ,.1-..... ,.. ' a.

__ nl, LICIT.lW~ "................
........ , UIIIIiIII'

'.,.a.
16 0 ,,2'l 0
13 0 ,,16 6
-1(1,,110
6 0 6 II

o 0 " 0 0

4 0 ,,10 0

3 6 " (I II

" 0 4o 3
" () 0

o 3
o 3
I) 0

. .#

------- -------
uw GEruUTBKLEUR

iJl een aanwijzing 1.aB de ~Dd van
de maag. "(ndi9n gij p~ B~-

puilften-, luu'bonbbl af e~ ead- m
het oog lope_Dde WkeDen T.a!I oagemak
hebt. is UW bloed "'01 OD51liveihedea van
de maag. Dr. Sheldon'. Digelrtie Tabu·
1t!19znllen de 00I'ZR4Idt van U" QJt&aJJge-
naam ~rkomen en de hoofd~ijn. .teob-
w apijsTerteMng, aiapelOOllhéid MI alle
andee ~en ~. ~~e
...oorl.vloeien VaD een maag die niet ID
orde U. 0..._1 ,.-erkrijgbaar.-{Ad,.-.)

•
BARROK STRAAT'

BOVRIL
IS invaluable during

con valescence.

J

4



Aa.t~leD per
NOOIT, 1 be. ••.' 0 !l 0

P,.,tatu per zak 0 3 0Uien per_ ... 0 3 l)
Limoenen 0 1 7WANT ZIJ BLIJFT Naartjee . 0 1 4
EiereD ••• 0 8 ti
I'oter '" 0 1 )

ALTIJD Kool a 0 O! -
Guavas 0 0 JJ
Bloemkool 0 0 1 -

en Koper,-Jf/6.
Prachtige As-

sortiment Centra!U
"draught burner"
Lampen juist ont-
vangen. Nieuwe Von.
ten en Bollen. Alle
Prijzen.

Grote Voorraad in

LUIU.TEI, li duim
Standaards, Tolle
maat 40/-.

"lIEU 111£11"
'-Id .....
... rw........

I£III£LE.in soorten. mOlE rino.

WOODHEAD, PLAIT'ICal,
Strand ~traat, KAAPSTAD.

Parialluts-Zlttili.
LtHJIHOFF - JOUBERT. - Te

Durbanvilli\~rdaa, 16 Junie.-A. D
Liiclthoft, J'il'amaqoAlánd. met &ra
.Jonhen, docihter van wijlen Ds. J. J.
.J~l1bert,var,! Jansenville.

DOODBERICHT.

Parlementsleden,
DIE vele hunner vrienden wensen
te ontmoeten, zullen het, tijdens
hun verblijf te Kaapstad, de moeite
waard vinden kennis te nemen van
de centrale ligging van het
GRAND HOTEL; vlak tegen-
over het spoorweg station, twee
minuten van het Parlementsge-
bouwen in de nabijheid van alle
publieke kantoren -
GEEN "CABS .......,KLIMMEN

O~NODIG.

-e VE&BFELD,-Overleden op de ] Ide
. deser, aan de wonin~ van D. ~_d.e,

. . Dorp Straat, 8teU8n~bosc~,- 91ne~Je
Versfeld, in haar S/Bte Jaar. Diep
bei1"e1lrd.

Wellington Vruchten Kwekers
Yereniging.

Zindelikheii Huiselik verkeer en
.OP een Vergadering, alhier ge- Gemakken ge'faarborgd.

houden de 16 Junie 1906, wenl met k.
meerderheid van "temmen besloten :MATIGrf PRIJZEN.
tot he~. oprichten van. een ~faat- Speciale termen tiJ'dens de Sessie.schappij om vruchten in de Kaap- ::
stad en omstreken te .verkopen. Verzekert ~ van plaatsen en

Deze ver,gaAenng IS verdaagd tot .wendt u tot de 1geniale bestierder,
a.s. Zaterdag, de 23sten. dezer, te . i
half 3 ure, in het Stadhuis, .. HARTLEr TILLOTSON,

Aandelen zijn uog ver.k:nJgbaar Boerenvriend
tot op die datum, . .

Alle vruehteboeren in het distrikt
worden dringend uitgenodigd de
Vergadering bij te wonen.
De heer HANNOli', Goevernement!'

Expert, Zij.l de Vergadering toe-
spreken.

-------------

P. J. LE ROUX,
Sekretaris, W. V. K. V.

Boven Vallei,
Wellington,

16 Junie 1906. I. LI." lludltur,
vele Clienten en
algemeen te in-

tormeren.dat nlllvoornemens isGeen
zijn Prijzen te
zij Dezelfdezullen
het Nieuwe Tarief,

WIJl""""''' de gelegen-
van de Fabrikant
Koloniale Indus-

Private Boeren School te Iler-
_lraaI, 1 uur van het Dorp.

ONDERWIJZERES gevreagd
voor bovengenoemde School
Salaris £60 per jaar en vrij Iogiee
(Muziek iagesloten). Vereisten :
'Derde-Klae Onderwijzers Examen.
Kennis van Muziek en Hollands.
App}ikaties met getujgschriften te Takken
worden ingezonden bij de onder~e-

tekende VóQf oi op de l-tde Julie, f~:::;t:::~~::=:-:
D. J. VILJOEN, V.D.M.

Bredasdorp,
16 Junie 1906.

Informatie Gevraagd
OMTRENT het verblijf van

zekere heer PETKl"f; JClR.L'U'ES
KGHN, vroeger van Kenhardt. Van
de heer K t HY werd het laatat
~oord als handelende in het • e. $1

<listrikt Van Rhijnsdorp, Onder- -----oot------_
getekende ~ gewill~ te ~.talen
voor enige informatie, hetaij per
telegram of per brief.

W. A .• JEPPE, IN privaat
Schalksputs, Sutherland, om onuerwi

P.K. Dr~hoender, aan vier
Distnkt Prieska., Hoger, DeIl!;Waann

14 Junie 1906. Muziek en
.--- - - -- -.-. -_ Engalarelsis £OI6n(OleI1WlJ:~en

SI en vrij logies.
Applikaties Muziek- en

andere zullen in~
wacht worden de ondergete-
keilde tot 30 J 1906.

W te beginnen naItEUUI VDlI 1£ I£JElUIIR. September ....... op •• "'.

B. RUDO

"A111I881 18dlrllldsc.
ElJ8rtblad. "

IN- ell Uiwoerhandel mét Sup-
plementen .. Holland Abroad,"
.. South-Africa-Guide "en "Mail-
.Editie" verschaft iedere buitenlandse
finna Iwste/oM alle inlichtinEren
welke tot uitbreidIng harer relatien
met Nederland kan leiden. Aan-
.vragen om vertegenwoordigingen
en offertes 'foor N""ed. produkten ic
richten tot

EEN Gecerti
voor een A3
Kli(lheuvel .
RhiJnsdor-p.
.met vrij .

ALG .: NED. EXPORTBLAD I' vereist.
Postbus 162, aanbeveling.'

Amsterdam. mogelik met JUI!I4~.::Iep~
Holland, !Applikaties met getwgsc

Iworden ingezonden
--- - :30.J unie 1906,

BENODIGD Ds. R. H. T.
V . Rhijnsdorp.

1>• .\fEULEN,
EEN Gecertifjceerde Onderwij-

zeres voor A3 School te Schoon-
gezicht, in het distrikt De Rust.
Bekwaamheid om Onderwijs te
geven in "t Engels, 't Hollands en
Muziek; ook Handwerk wordt
vereist. Salaris tegen £ lOOper
jaM zonder vrije inwoning. Appli~
kanten gelieven alle getuigschriften
nodig voor zulk gewichtig werk aan
de ondergetekende te zenden voor
2 Julie 1906.

\Verkzaamheden Leginnen ID 't
,J ulie kwaartaal.

VERKOrINGEN.
-+-J. H. VA.N DRUII'E~, AFSLAGER.

28 Jnnie.-.Matzap, irlriemaandelikse vee-
verkoping. :

30 JruJie.- POBtmlI8~urg, driemaaodeJjlrse
veeverkoping en! verkoping van twee
plaatseu, I

23 Junie.-Worcestet, vutgl>e<t.
P. J. P. MARAlIS, AFSW.GER

21 JUllie.-Tulhagh, [evende have en 10AAe
goederen. .

P. C. MARAIS REX, AFSLAGER.
29 JUllie.-Darling, .fdelillg MalrllCtibury.

erven, vast- en I~ued.
.J. P. BURGEDeR'RV.D.:\I., lA. J. MARAI$, AFSLAGER.

Ul't, ,
Dist. Oudt~hoorn .. 4 .Julie.-Laingsburg:,ert en 1000oed.

I J; P. CEI.J.IERf3. AJ'SLAGElL
. 'l7 .Junie.- Som~t ~WetJt. le\'eude hav('

---------- , en 1"81<6 goe ..jel'el~

KENNISGEVING! . J. w. STIGLI~it, AFSLAGEIt
___ ,23 Jllni('.-H"peficld,lv:",~ en losgoed.

.MllI&U HALHERBE.t MriNAAR' PAUL D. CL~. AJ'SLAGElL
vvtrokken TIUl 30 Kloof Straat aa&r 31) .Jlloie .......(••'rd"n' Baui. va..tg"ed.
De ~1~ Mount 'seI.on ~. KlUGE .. MARKOTtER, A.rSLAGERl:i.
OIaDp ~ -.anal de 1.. M.i UIOe.. 27 Junie.-SteJlenbQll<jh, een ,ilIa.

4 Junie 1906.
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'Het EENVOUDIGfT, ..
VEIL1QST, .•
GOEOI(OOPIT~

" SPAARZAAM"
I '. r. •

• V8rll~htlngs •
• Systeem. • •

Voor Municipaliteiten, Kontrak-
teurs, Kerken, Scholen, Zalen,
Magazijnen, Private Huizen,
Melkerijen, Hotels, Biljart
Kamers, enz.

Prijeopgaven VI'ff.

Icllrljft .. K.........

J. I. , T. COIlOLLY (Z.A.)
aeperkt,

In. Strut 57, 61 •• ,&h; I

Itru. Inlt",
KAAPSTAD.............I'.......ta' ............: .......,.".

PIJN
JAM·

s..w a.... .. 1p8CIiaIe bewerking
1teIb MD de ~ de·ftnI
pu.. smuk doel behouden..

YIlAMT~.

"C:eIOIJaI f&rmh0ll88 JIlIl,"
"'AMICUAD DOOIt

AFRIOAI SWEETS·LTD~~
l. oca~_.
MARKTPRIJZEN.

KJ.AP8TAD.
18 Junie, 1906.
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Men deqke echter niet, da{ de I!Cho1envan
de IlI'beidt!kolonie dan van alles voorzien
zullen zijn. :Neea, een ambaQhtechool i8

o 100 8 hOOf!' nQ(iig, en de kommiBaie :IOU tot 'to 7
o I) 6 oprichten daarvan elk ogenblik' willeu
o 4 6
o I) 9
o 12 9
o 1 1
o 0 1
o 1 11
o 0 11

DE ZUID-A.FRIKA.AN
Vl!:BE.NlGD MET

NECTAR
Daar zij onovertrefbaar is

wat aangaat haar

ONS LAND.
54·X.

DI~HDAG, 19 JUNIE, 1906.

De scholen der arbeids-
kolonie te Kakamas.
Enige weken geleden, tnea we van

KakaIllBJ< terugkeerden, schreven we, dat
(Jr grote behoefte aan schrijfbanken WilS

in de IICholen der arbeid~k9lonie te Kaka .
maa, en ook aan geschikte lektuur voor de
onderwijsere en onderwijzer_n, voor de
schoolkinderen en de leden van de -longe-
lieden Vereniging. We hadden onder.
nemen te trachten Igenoeg geld bijeen te
brenge~ OlD in deze behoefte te voonien;
doch meenden dat 't onw"nllClik WIl8 een
gewOlJe inI!Chrijvingslij8t voor dit doel te
openen. We verlangden naar een gelegen-
heid om de belllngstelling VIUI ons volk in
't werk aan de ann(' blanken ol' te wekken,
en zoren liever dat de beno<ligde BOm zou
worden opgebracht ale eerate vrucht van
die opgewekte belangstelling.'

Op de 22ste Mei, overtuigd zijnde dat
1)08 volk de beoodigrle sem zou geven,
...:breven we a.ao .le heer P. E. BgIJKIIS,

hoofdonderwijzer van de grootMte school
der o.rbeidskolonie, dat ""1D de nodige
IcllOolbankeD IDaar ko" bestellen, "n de
rekening allo nnH moest zenden, Ook
vroegen we iuf ..nnatie omtrent de soort
van boeken' die men ll.,rlig oordeelde.
Enige /lagen gelatien «ntvingeu we een
antwoord ondertekend door vier onder.
,orijzere><S8n ell één onderWijzer van de
volgende inho"d ; .,« Zeer hartelik moeten
wij u daok~D voor uw vriendelik schrijven
van 22 Mei. Uw bezoek, UW" ken en
uw belangstelling h~ft ons l!!ller ,:_erkwikt
in on8 werk, en wij doen n1l on8 weu met
nieuwe lUoed en lust. Het verblijdt nns te
zien, dat u bezig iii door middel van u 'il'

hlad Vee.I belanll;8tellillg in de arbe.id8-
kolonie op te wekken. Op 'IW verzoek
zenden wij met deza po.t een beo!teIling
voor nog 30 schooll_ken,· die litpl ....

!

Kaapetad, l8de JUllie, 1906.
Dr. Das het hem vaD middag klaar ge.

lUuk vir 'n lang diaJ.:ullllieop die !weede
Iefling vue die betpr.óeiingB ~ mnr dit
Wll>! nell><ievoorby met hen. UIe
nement bet ~ureDde die afgelope 'jaar
'ft som van £3!16,M meer 11Ugegl'> dail 0l'
aie begroting w8ll gestem, tin nou kom hu]
met 'n billetje nm die !!Olll te na. Na.
tuurlik het hul gemeen dat die parlement
dil' som maar gou gou moes 8teIU sonder
'n woord te ptaat. Daar kom egter lekker
oib van. Dieparlelaent is dlWrom te
sien dill; die landsgeld nie vermora word.

~ r rouv JH'
'\lUOJ'TeC'ht .. n placht I,· ;('.

rooe<!!t -aldaRr nil ...... ort.·" .. ·rk
'AJoII1s haal" E'ig..n kl"rpll .'.' ", '1.

ha.ál' e~ bmer in ord .. h",,,I,·n , ',n
de Id~ van and p;11,,,ntpl' .""
pea, ~. ,· ..nt m,"·t~" ,i cl,·
~, blll!lJk _,,· .. 1 lIj, ~,_"••."ol.

_.,.......-.:r. foeó '80011, .TAU af""! It .....k )!"" ti ':"

, medicijmm t., kril""" 'v n ,'.''~;::r.J;j~:~~~~~t".h8:bbt-n gffl10nH·n 11'", "'H
~ drinken p.'~ pr "qrdr

a.llen nit N'II b<·k.·r nl··· ...'
blijkt dnt dn> I··' ". ~

~t gezu- .. I In I",t ='?",

T.a.os ill ht-...t \"",....·1 t t t 'I :.·r
~n_ 1'tn~ dok t c-r.. I.f-I.'It,q

.•--....rd. dat dit gt'f'n " ..nol \' .,. , "
lepra.: Het if;, ,"''''' "''''' III aM .. ,. . .

,'dadJt gevnl, en deU' zal ""e rt. •

G.E'ÓROOG'bESNOn jn sti4lht ntot'tfl!ll bli j.'p". tout,! .1" •
veelh8deiq te rir:krijgea·nu CA, &!'tIl van 't ge..tid.t 7..,,1 \ .. , ""_' ~... ,
T .• ;...-...., .• t 47, K.aa.-.ted.. zijn van Delagoaha31 PIl h"ar ..".1.··
__ -,..- ZéCltt Al hebbeD.DIm f't'n;t ,-,I «t "IC

lfojvraagd olu.trent Wen! kon_ ~"'Ofden\,prklaard of ,,'
<lOll&l1De8 abn.. . etm pm ....,.lepra ,. ne h, ", r- _ ..

"'-l:''''t'''..._ ..'QA van' de DlllnicipaliWit\ vu zijn ~r gewioot1g, ..n ,J.. ".:'" 1'_

v.anaf 4eden ~orellde ·een ~ dOPn in-t"fjen ..,,, ','
. ligeD; ·V,rijdag, 29· Vt'.memen of deze ...-n"t."" 1,,·,.-..,

f "llnl.'~ j{llh)!!lt;tIeIl(ft. gegrnnd din of nipt.
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VEBGADERDiG te W'ell;nj!1' ti ',' .,

Wefli~n \-"roch~d<e" \ ,.. .
op ~, ,lP 23><te de1 .....

rx DË KlEM I1ESMOoRD.
Een kou, hOM~ of iDtl_ bil

de kiem gesmooroworden'door eêD do.-
S~ Dr. 8heldoo'~ ni_e. OIltdeltlWlg
voor hoeat, lnude eu Wing. OYllll
vedt:rijgbaar .-(.Adv.)

• •
Da .... WIIII vouraf 'n kort diskllllSie 0111-

trent 'Il waterbil van KirnlJCley, om aie
V~rivier op te dam vir die di Jlall:t-~_
D 6 lede was daarl.llJl b6ng o.m il sonder
o ersoek toe te litem, un daar ~ul nog nie
di gelegenheid ha.-t om die rappilrt Yan die
I!e ekt Iromitee te 1001<,werd ··voorgestel om
die deha.t til verdaag. Dit" erd aange.

~ ------------------~--
Daar W1UI eeu ~ lIlan &all .die 'Kaap,
Die 'I IUlCht.. maal' heel 111'.~ kon.a.ap . . .

Want hif had COO'1l bamp iD IlijD Ireel,.
Dat liJn HlIltr daar van bleek werd ea
.reel, .

13 'I; lneD werd ham tot _ -.:.
ZOO dat· hij maar graag -.ou ......ku,.

M....r eê:n .,riodmelp hemP" ~it 'dOft
nood. . . ....

Dellr di.·ó PIiI!IÓUIOft-JdDML
W·OoD.

nome .
• • •

Die~~upan gaan ~n in .kl"mitee op
Ilddiaionele begroting. Neef Ourrey

\\'1.' die lMlrIIte op die been eu won ....eet



,..... ......
I,Qed "~.11
br be~uide d.

Loud-, 18 .1 ..- -"_';::~ ~ eelt Yerl~
~ • <UI .... M Nieuw Zé.élaod, en

" blijV4IIl pWlta ~ te ~ j~eaaI van imperi~,
w~den nog twee sold&tén ~ ~ mt.sttev.oo lilltnlisme. vroeg'
Wlj! een. otfider. nu ~t.Ie eil ~ !,yrupathie te gevOelen met dil be-
VroHW ptenm werdef1 d'oodgel!êbot.en' Hrekldlllr8D v. ' • "L'.de moordenaars wisteu te olltJtoil'.r!en. ' vaD ._ptteio ....,f'arlane, die,

~ b~lnAn drst~to?'~P' gtlree<l \\:811 om te
BEVORDERING. r- e. a ""'" (}p!!tand te oudOFdJiuk·

1tQ.D.

Lo
.1. - _De '];!.an8VMlee kwesticIJ b8ll'_ken~,

noen, 16 Junie.-KQl~ p....._- " d el ... -\Idersho 'OTVI'<, ze1..e 'U) a~ v en hem huiten (le kriog
v~n . t, is benoemd tot B~r. der PTo!!:,"elHlÏeve ~j geplaatst hadden,
~ru}, bewlbooOOr der t~ op de doch hl\ hoopte dat nlete hem 1<........ _
~atltlsEo grenzen. ~U ""'-~I om {rngersdorp ahi Pmgr.eesie£ kan-

d!daat te 11t!.,wi8t.en. Hij betreurde do
blt.tere houding door ., Het Vol lt ., aange·
nomen.

-
,&El Tt:~a:rEN,)

OVERZEES.

ht
\ \ "IE\UF.:\" ~I\)ET :\IE~

, ,. \-':"'E:\".

'''OLTOOlfSG YAN-HEr -P~NAMA.
lU:NAAL.

Londen. Ifl Junie.-VoIg9o.~ e<>n t.el9.
jlTam uit Wa~bin~Oll hooft. Mt pa.r~
1lM.'fl"t dPr V en'n~ Stnt ..n besl(lten om
OOt Pana.ma kaullal te voltooien vol~
!bet "Ju17A'n -telsel.

. \ li F(\r~t~'r ..;,telde een rese-
1-' I.· d.it de regenng in de
" JI'\t1tlltltt h-'glnselen zou

, ., -,., dl' B'I!se oppermacht
\ ~rll k,..rt( wHrilt.'D.

....
8.
er
u-
:ut
nt
I'"

t J ure -l),' .iertog van \Vest·
~ 1 r,le llls{t~X avond op een

I '''~" 11"'.1 ~)lItb Amuan
,,·t I",tel U~CIJ I':r zaten

_ ~",[t"n tt.a11.

-. 1" vrieuden VIlTI Zuid
t , r , v .>.,rntkT. dat b'; dank.

._:-1""1I menen. dat het snn-
,II /. ".1 .Hnlk a Ja"rlikli WIUI

, I· Il \\ ier keun", vaD
{ .. , t I II \,.\8 'lP pef'8()()oliCe
,I...k mf'ormatre,

I 1I,1.!,tile fie toOgt be-
dal Zuid Afrik"BIISC

, [>.1' liJ I.uln,,·k moesten
ll,> 'T1i!I.lrechtvnardigdc

. I \1,I"cr bl zerde 11IJ,
,-'" III ,:-iatal, undden
,. r,""',,,,,k, ID de tegen-

" 1<' I Ill.' HIJ Ilelo.. fde
• 'I ~.. lf re toestand was
.r ,ell. Sprekende over

" lt'" tI tit lt" zei.le de heer
f'lh Hl \\ IL." van heu die in
1 I oe te Zleo, dal Britse
_ ""1<11,, •.&101
\ ru .. IJ Forsu-r zc-ide in
\ ..... ,au'· ... -Iat IIIJ de

kol. IHI~h'lI inzag dl

.. : ru-en wederkerig de
, I I...n IlIz:en van hen. die
r.">:el~,,d) waren. TIJd

• ~~ r,t'I.ltJ; lt OItll]d ....o aan de
t.·"",,, Bntse belAngeD

II·...

L",,<I ..u, 11) .Jllnl" H",I ..'I lllitldH~
",,>,..<1 In St. '\f"l')!;al'ph K..rk. In ·w... r-
m.n...ter, h .. t hU\T e lik volt rokk ..n III""'''
ra ....f HO\n(-k (7.non ..u .. rfp; ...na.am n,n

jlnuJ Gr€"y. ~,·...nlf'nl'-gf>nf'"rR-lll ,',\(1

lUlnadIl) en la dv "H-I>.-! P:tlm ••r It!<,,·h·
t .. r van Ion! s"lborn ..). 0 .. pIQ..htlp;h"1<1
''''rd gpl .. ld cluor dE' hL"'wI",p >nn Sonth.
\\ ark, gea,;.."tePl"tl door Rp, lord ·WoI·
I,am CKI_ 0 .. ol'1"d \\N"I \\'~p; ... P"
,lOOI' haar h,...,..de.r. ~n ... f W"lmer

\ ,
WIJLE:-'; m: lIEF.R S}:ODO~.

Lond ..u , 16 Juni e , -Httt kolonirut.~bB
toor maakt Ix-kt>-oo. dat op Diruildag a.s:
in St. Paulus E'en ronwdieust 7.a1 \\ orden
~tt.M>n.. t..r na~h.t ..m.. VIID Wljlen
d .. heer S<>cldon.

I....nd ..n 17 .Iurae, D... I{. M. S.
".\nnadal~ Ca.,..t1e" kwnm Z"tt'-rdag
morgen mn 5 nur te Sontb.amp,on aan.

O~; .\.\:"KO~f"T \.:\:-;' '< HERE~
!'EDOO:"I' LUK

"", r lilt! d.e tOfl~ beaut-
I:t "'J 1'" t wanhoopte lt.IUl

II {.. lkt' "iJlngslllg. indien
r'll,\ 'lid vt'rukeru werd.

\ e- ... t !{,dgt'\\ ay ~ kormui-s ....ie
''I'' r iu.u ht vernietigde en
"'h!!I~t'ldn nf'~ ').:cl.~d .loor
, t I. luj , <lal er gr"t"1
~\ ... t ZOII Z1JI! dan er tot
\ A". Ut' Pol'l t k~r eludt
\.",'r, JI_'. dat Hrllten uit-

I ,Lt _' "'ltj[eH~

rt

Il

"t
I

1111l\" -t)t. llt."f'l P
,,011,'"'' lid van n..t j:>ar ... -

1 \ 1/111 ( ... ,....t I" (Y\t'lr~( p.n. ,\OODLOTTIGl<: S('H E~:P"R \ ~JP

". ,,' I: I II!' Ill':
HILL.

ti' DERWI,IS
LnntlAJl, 1r .J1Inu" E.·n Japan'"

tnlJh'llo.rt".,.dup 19 III llt-· lA"P \an Kon~,\
Op ""'" mJjn fl""'t,,, ..n pn g..zonkMl '·Ii·
t)ll; IW""''"t''n ... nlronk .. u

IldlloP -Oe ht'f"T li..dioliT
~I'\..':t'\ \"11 \'aJ) N:'-n an~ndf'-

\ !I.nr,,-r ...1 ran ,:...Ir lJ, C, Ban-
.." ,.,H"IHlf' (te t{)lppo.........t~ \~an

•p ol" O"d ...nrlJ."i Rl" i';"'r...t-
. I1..l rart In zijn amp'udement

Il I. 1~I'Jlktt"f'ort tf"~en M1l ()rl-

',. I,,'f !l:IIItl, '\".-ln tb.."'k.uSi:'Qe O\"'{'If

.' _. I ".,1 k.. drukt op ,lP bt-Ia..v
, ' "II '\ ~Ikt~ (torN·ht \'llHrdl~ ''''

r 1., klJ}tl..:-rf>l1, cllt' dP. '·rlJf'
,. I.,. .. 't\. rI, ....u "f"Ilkp ~n 7,.l\k.f"n.l

:1.,!~,IIPII~t,k!. ollde:nf'lJ"" f;t.,ont
, III ,I .. ~t't1I~n-.(·h:\p

_..' lliL.... \\ ltl~" \drJJ\·~r ....) 7.l}B

.., ~!I..!...r,.! Illt't hp(rAkklllc:, tot tiP
,,' ..,·rdt iJn~f-UI i)\f>'r .lp (nult"-r-

I; , I),. K,·rk ..lrk L,l", ra Ic>n. rJ.. Ka-
\,ltHlnall ...t("1l t~n !.PtLPn tiPT

1.,1 n IJ l...-hl)'t·ll t"~~n 1o::P"\'a;u~lik Yt~r-

_ ~lf1t"'l1 ~ 11 dl Pt2:PH lt.l oppO' ...,tiÁ:· t~
11 'lP k\.'ll"'l1l.· 'h'f t~·nT.lJ OP rf>.

_ ' II"".!)' fll ..tt~r~,It"' kOI1(,t"~h' ZAl m...l
" ,jl \oor ...t.lndel", ,an on~kt.tnf'-
(,L. 11 h"'r,' Ijl .1.ln df> ,Ind •..,... kant

\ 11 kunformt ....'1 fOil \,,(lOrn .. mf"lh Zijn (rp
, Ill, ,,,dU'1l d., rt"1...,TPnllJl, 7~al tOf";lf'-

\' ELDTOCHT Tf1(;8'\ LOHO
:-<El,80R '\ E

LO)1(J.'ITI, 18 .)'"U" n" Tnblllw"
v,m h ... l"n 'Rt h.aM ,-"Id, .... ht t~ .. n hPt
nAn het bm, Ind oltj""" 1'011 I"rd .......Ibor .
UP, voort.

DE Hi'JKR GH1·R(·HI!.!. ~:'\ ~H:J
F.:LLD Tl-;R R Y

lAnden, IS .Il1W.. 0(' h...>t Winston
Cblln.hdl ",lit 7.."n<l:t~ .•vond voor lip
....11",hlu ..rend f_tllla.d, ~..~..v..n t pr
...re ''"Uil m"j ElI ..n THTT. 11I1 ~.. I"Il; ..n-
h..-"I ran hnllr t .. " .... 1 JlIhtl,,"i1n

REUTER-BERICHTE ••
KAAPKOLONIE,

\' an 0".1 LOluleu w~rd "risten'n )l;dele-
~feerd dal hel Kaap..e kQPt.lD~cllt.
\\ aarbij detacl,ementpn ,an Ka'lpstad en
Oudtshllorn, niet no<lijt zIJn otll iu );atal te
~&ao ve' hum, d""r ,I" rt'helhe feitelik
" ... Ierdrukt JS. Er \\ a. gr"te t.'lellrHtelhllg
omlt'r de man.chapl'cn.

. \ i I': 1-' f( I' r!-'TE'\ c l~ HJ-}'TIt ~;n 1-:'\
(;~:Kozr:--

I, ,It~n. lh 'llIlI{' ~Ir F G Ran-
fnlbt~f"(lI(.tf>n \tlrkozPl} <lI.. l nlo-

. ~. kan.ll1b,,,t I'()()r (J..> qta.1 Lond .. n
\ (~I1!Pl va 11 ,.Jr t:dwarrl (,Iark~ dl~

,_, I' afp;ptn>d ..n Ook <1.. 1-:"1 \I
I ", .. lton I' onbPoltr ..<i..n ltl'k07.pn
..... (;""OT~f""'". Hano~pr ~nar~. AI ...
_ . '.HI koton,,1 Hént',.~p U~ ..

Er ,... ~Tot ... \"TIIél~ naa.r kolonl.uti d~
op dt" r 0 r , 1-: I I Z li b .. I , .. 1l!.>I;kt -

""h ...ap"i<",' \\ ord! ,t"!'k()('ht t.'JI: ....n prij.
7"''' 101"'.,,<1<''-all l~d tot I;'!. p<'r Ih ... n
rUI1,lv:-- nln 3d tot .....1

I' \ \II' OP HI-:T "';TOo~t!-'('HlP TF.
l.J\-~:RP()OL

Ht'! fon<'" nlll ..I.. h ..r~.'n ........i ... "all
Po, t ~; I 17.,1 0" ,Il t"u voor<k>I" ,!lU

ti.- .I"drtoff ..r, v.111 h.,! mo,orboot onj(t>-
luk, hednUltzt tan' !:3'l()

I'" II. IllJIll' ·-Hp! MInlui ,I.o<r .. n
"I.: • .j•. ontploiftnll' ''1' h<>-t ~toom·
11",., fo.. r· ,,, ·J.,,·prpool, hP-

, ! In ... n·~I ... 13

Gi_tereo werd, an 1/" .. ,,/ln"l· Ill..t bI'.
trekking tot !tet ulthreken v,," dll'htentl8
gerapporteerd dat l'r KI",·ht. twee Iit-hte
~vall~1 hadden plaatM gelta<l. Ook meldde
de gerondheidM mKp"kteur dat er gee'o
zwke katten iu de .lad 7.1 Jil .

1'\ POLJi::'\

.." I', _f1J1I1!' HIJ dj. opro ......·'U,
,. ,,,,,I"n ,,. B,..lo-.:tlX'k (1'0"'0),

" ! lt T t II.! lOt I..n ~P<l(l()(1 Nl hondP-r-
_ ., on.1 [},- 1""'PIta!..n zl}n all ..

-, I
TRANSVAAL.

\1, .OH fH:' \\ ~:ltrH::-;- nOOR OF.
I~U.n1f'(; "C)()RRI-::1H::Jf)

t ',t ./tJ},n.m~.buf',/ komt wt--cr, een l»t;'rlcht
vali een afjITlJselike da.uI door Chinezell
g<'pleell:d. Vnjda!!, III"rg..·u Idopt~ 1~'11

troep Chlpczen up de d,,"r van I,et laatste
hlll< vali o\e kiem,' vool'1!t"d nt.t..·ttcnvilie.
T"eo <le ,Ienr g ... 'pen.1 "erd. drongelI t'lliee
Chlllazell. ~wapend m..t drtll~)or en een
10<1"11 piJp. loet hili. "IlltIen eli sloegf>n ,le
mail en do ",,'''' op 't hoo(d. La:.t81·
genoe""le hael een 'b..h~ .. in La.r ,trmen
en 1It,'n" verhijsterd to-rwlJI ZIJ ....roliod
"'a>' door 't !.I.ted <l~ lilt de haar tot'ge--
\.racbt .. wood MTOo,md,'. F...,n d..r CI.i",,.
Zeil. UI 't Engel. "prekend.·. wu.al'l'Chuwd<'
de br· ....onen I;,...n atartu t.. mIll-eo ,la ... zij
in dat ~\aJ dt· :tllld"ren "'''ill''liI doden.
De koeli .... namen alles wat draagbaar eo
van ~llIge ",aar.!e wa~ met zich lIled~
Toen TAl weJ( waren gegaan bega veil ol.,
1_~It'1·. ZIch nzar ,·t·n uahllrlJ.: hJli. waar
ze verpleegd werd,·tl.

'Jl 11).ItIlU." -n~RtI'¥li~ f)umfl
_ -T. lVII (ko nt(1)rrle~nJ4"'n t~ RIP.

f ....... prokt·n f·n l,...... "..prd. (tat (Jp
" 1""0 " .. nIPtl VOOrheff"-tn door
"'" ])rw "",I.·" "an (I" Duma
_' I,.nnfwn om {lP y.aa.k t.,. onBPT-

!!'(~ IfOll hmk .. n Kl)'o,tP'n-n opnU>4tW

1'"7.f'11(1 .Jod ..n zlpl tanl' ~kam.
"11 1>0-. pn ZlJII omrilll!:d ,~

!

I· I-ïl W\\R V.\" DE RO:\L
\1[-', H [STORIl: 9

II J"n,,' . fit> offi('J( ..I..I,ron.
• r,ll! t \("{)()rl1.f.lik ~ itfl>n voor dft
I" ol,· fX'I""JOh, ,lI" tf> Ri ...lo.

J' ~ .' ... II hom W11ft'f'p. ~n Jood
....._jf ...,!ll "rt t df' t l'1W''fl'Pn I'Pf'fl... tfl'
111"'1 t, .f lt} \-pr,.nJll ..~1 wan"n. In

t'l_ ' III 'lAnor(.h'1!llkh .....l.~n

G,,,te, en \\.'e"ni lI,t l'r,.hll ,#fl Itet ~n( ht
"IJlv:Ulg"U ,lilt ,It, " G Ked,.' n,.i.· I,..·
Hloten heeft ,je Chr Satt ..nlll.·., bolen te
"andhs"en. "11 heefl "en waakzaalllhel'!s
konlltee benoemd "Ill te werken In

O\'erleg met het h,",f<lhe ..tt1ur van liet
V"lk. eell bevrndigellde onr!nwiJ8 wet tt·
".langen. of een goevernement" .u}.sid,e
""'Jf .ne Hollandse. '" hnlen lle .yno<le
b•.eft f.,k heslol",1 ><811,ente werken met
..lie C"ri.teh ke k"rk{,11 ·..n Itet goe'·erne·
Inent ti' tnfllwDCt'n-TI Itlc-er t\_)(fzi. lit te 11,,\1-
den "p IJel Vlerell ,'an ,It· SaI,hJ<tb

\1 liT (;~:Ht:tF.
\ ~:RWm"'"

lf 1111114" rtt
',ll'\ .. lt~t'll t.,l~rHI11nl4l"n

1. 11111 Jood ..... nprrwren daar
I !+~r \\ flnl.·n toRn, "an OP

• qT I.d \'(~rh-r"n{l t'n ht"t
II I' I lik .. !...'('11 hnl~n ya,n
'o_: ..t~{l ... \'oort .~cht

." I~ ,.",\l'()ot.,,.t tOll r\,t\- Il(~\.dp

"'f r,i.ttUf'Vf'(·fl!tf>n ilf4)~n
I" ,'n \ .'f.flpr('o l'\ url" l'pf·

_' r.1P!>o!1' ......nl
(ilst ...r•.n \\erd uit .I.,hnHlIp.l,ut'! ge",,·iod

dat het rapport vILn het I",~tlllir vali de
arbeHI~ka,oer. "elke zal v,<orgel.eg.1 ....or-
,Ien np ,..." ..Igt,meo,· v~gRdering die bede"
1.~1 o~eroepen worden. ,·'·rkla.arl <lat. Ila

zorjtvuldllle I....."vreklnp: val> ,le T, Jl k"o·
,enlle. ZIJ haar alo• .,.·U 1-'"6)1681al. een
redf'llk, k ..mprollll" befld"'IlW"II, daar zij
.1.. 1",langnJkh~id erkenDeIJ "III '8.. ume
IUd d", andere ZII.d·A frik'''IO~e kololli,'~ te
h ..ndlU\\ ell.

, I( _ \\ l:-r

I 0,· J~ n"O'
H ~t"" -..{,,~ t::1",l(An"n
, :' n'I.:.. .....~j~lJ()ll\t"W8~ ,'n n~-

f) .. k' 1t~....\\ . t I'" ~t ..pr(l
'Iroll ...1,(,111('0 h!nn('n ITl

"t

r,l. n .!1~'IL,pn ....~n pnll.
I , .. ' ,ClI \ I)f t,!f'\\ ();IH)

,I I,. .,!lllt h"t ~.' \\'o ...l..~n,
_'J' \llwl,n .bar .1Ig~

\oor Cbranieae ~
Woo<b' Grote P~rm .. t 0._.-•.

del. la, e ,

Oe SF.KII. "\'.\1\ L.\~DBO\'W
1<>gW> ,·t>-I"Sf'llIllmdl" dOknmen.ten ter ta.-
fel.
P.\RL.E}{FN1'.\IR:E G»BOlT.\\'J<:~ K'l

GRO~D~.
D.. &1. hret' GRAAFF stelde- \'c)O!' 't·

eerst6 mpport te o\'erwegen \"I\P het
Stil .. kt .kOlll:i té op parlementair .. gebou.
WE'!> en W·ouden, aangeosteld,op 2(; Mei
HJOO. Het- koruitll nIopporteerde, dat bet
de resolutie, gepa8S(lerd in lOOi en Ul05,
met bet rekki ng tot het a-sfalten VIln de
pa.tle.n, beve.-t.igde. ml ~lIf r.ijn verbazing
te kenllen, da.t hieraan' nog njet ",'as
volq..~, ckK·h dat, in .strijd nu~t de re-
!lOlntie; gednrende de afaeWpen 2 Ï""
r"l1 een SOIll VlIR bijna £400 ....nll t-

'IDi PAK. steed "au het on.doelma.tig begrUi~
dl'r voetpaden. Voorts ~estlgde het
'kmnité de rl'llOlutie, gepa_rd in 19M
en I90U Ibetreffenc;U. de wen.selikh:Cl'.id
om het \Vater stelsel op t:1oe parleJlle.nbo
gronden, door een 2 duim.'! w..rtérpijp.
III ...-erbindii-.g te brengen met het ste-
delik ,,·a.ter stel:se.i.

\' er,lru' 00, .. 1 het 'komité n"n, om op
het stllDdbet>ld van wijlen H. M. Ko-
umgin Victori.., -staande op (le gronden
'''RU de parlernenta:iN gebouwen. de viii.
geode jnskripties te delen QJlnbr~ll:
op h&t \'Oetstuk : \'ictoria. R '" 1.,

1537-·1901.op de schilden VAU het voe«tuk, de
woorden :

"Er8('ted by public subscription to-
f'OIwnem<Jl'nte> th., Jubilee ol Queen
\ïctori.ll's reign", met het bijschrift dat
M hoelol~ gelegd ",erd -door Z. E.,
SiT Hereuie!' Robin...on .(Lord Rollmead'l
op 20 ,J unie '1887, en het stondt!eeld
unthuM werd door Sir Henry toc.h
(Lot'd Lcx."') op 21 Janu.rie 189(f
Ten s1ott.- beval 't; kOlnit~aan, de Il~

dacltt ....0. de Bnrg1!lfn_t6l' ~aJ) Kup-
!daU te vesti~ np eet schrijven V"Il;D

de "Speaker' <betTeffemle het iodanig
""straten n;n PII-rliament&traat, da;t het.
,gJl'rOM vmn het ..tr'aOiberkee-r d.ardooi
sail verminderd wonhln. met ....erwek.
drat iets zal gedllan worden, om daar·
II1iln tliweoerillll; te< geven.
'De ~Ier referee~ naar de

rf!O'lllllntieg~ in dit blIi" in 1004.
IVlUlrio bes-IotE'U ...erd de pnd met II$.

fjJlt te be6traten i.nplaatll van t.e ~
grlliZol'n. De bogrot,Ïn<g daa"OCM' was
('1000. F.en andere lJIlI1~eling bêboof
d" ,.'{l t-eI'V('1'bi.nding, welke resolutie
nok dool' het nndere huil! ",erd ~
kt'urd. 'l'ap-" Y;3f!; men dllt aan dié re-
>;r)lutie~ gel('l:\ uit-voering "'11& ~n,
DC' regering hrul tam; n&n de pa.d~ '£!OO
besteed; had r.ij £000 m~ best,.eed, HrlilO£'.htAn
dnn 0011 men asfalt padmt bebbf!o. ge-
had. Ook: de aa.nbel\-..ItngeJl beC;reffél).C);e,
w ...t~rvel"bindin-g waren niet uitg~.
\' ...-der """'" spr-t>keo- op de UJll;evelin-
gen, in het. rapport., betreffende de in.
~kril>tie up het stlUldbeel:d no wijlen
H M. ioningin Wilhelmmn.. Rpreker.
..indigil'e mt"t dil '!C>op, dat lJe r~","llg
.. ,,",il geld verder 2>011 ",erk",~..ten:. o.an
ulltt ..l07.e repo;rnt;ies, en stelde hl] TOOI'
h..t I"Itpport.. aan te nemen. •

De "''Jd. h..er DEMPl'iRS sck_deN'
d..
D.. l:;'l. h._ ,nLlfOT IO-.nde <}"t

't: O~êI'Swndig WM, om £1000 un de
poooo t... best..oon. De beIR"tjngbeta--
I.".,. mO<"'t<'ll in aanmerking "'o1'den
",renom('lll. I

De THpj;.-G~''l!lR_-\AL zei. d..t de
r..gerin1!; III nlle IJlOtg .. like op7.i~ht.e.n gtdd
OOsp&rn1l m~t, ",~ens ·<le toeStaod
'l'1l.Il de "",lmtkist. zodra. de \Tolken weg-
",on i<ten, ron h ..t p.ernt"fuent libet'a-
I..r ....Ï".

Dt" Efl h""", WIT.MOT "teMe ".Is
nOiendemt"nt voor het rlliJlpOrt tt"rt~ te
,"{'r"'iJzen naar het k ..rnit~.

ot"" 1<)1. h"",r KoIfY,Jo:R steldp .,.oor
hf't d ..b;l.I 0"1>dit n~pp()rt tf' ,·..rda9;e,u
roor 7_ wftke.n.
nfl F",l. h_r GR.\..\FF w_ er op dat

h..t nlppOt't I\'a" over\\'~ll I'll nog ~ns
oveC\\'O!I;en ,loor (le k(}rnmi""i .. _n ~i-
de hIlizen en dnt het nuHeloos ZOU !Jpl.

Eon ramelik ernstig voorn! had Zaterdag
9°oltt aan de Nouree Deep mijn te Joho»:
lle3bU7'!J plaats. Het l>eatier iostruecrde
dat de middernacht ploe gaan het werk zou
gaan. De koelies stemden toc maar
n~d~g naar het echal!t hoofd ~aaltten
ZIJ IR opstand IlO vielen het hllis \110 de
Compound . bestierder aan. Zij zichten
naar de asaistent compound heetierder Hili

te zien of. hij enige vuurwapene had, eli
bega ven lIlch toen naar bet ltnis van de
nachtwuker. Delle. haalde zijn revolver
~ voorschijn en I.,!cld 40n Chinezen VIUl
zich n.f, Toen hl) met een hoor op het
hoo,fd werd g8llJa_genvuurae hij .

~r wordt bericht dat 9 Chinezen ge-
wond werden. Toen <le blanke geêm-
ployeerdeu op ~wamen dageu werden de
heihalllels gearresteerd. De koelies gin.
gen klaarblijkeIjk geheel tevreden gesteld
ter~lg naar hun werk, en toen de politie
arriveerde, was het opstootje get\indigd.
, Een telegram van Hondepoort deelt mee
~at. Zondag mid, lag omstreeks zestig'
Chiuezen, IUid,11 l.Ij ;.:erlobbeld hadden
hevig IlCgonDell te "echten aan d" Princes
mijn. Een politie pat ruelje hoorde bet ge·
"chr.eeu ...., maar voor zij op de plek aan-
we7~g was, waren vel'!« heidem-n rler
Chinezen verwond.

De i IWOllel'!! van Rosetteuville hebben
al. gevolg van de jongste 0rroeren in die
,·,.,rMtad, het goe\'eroew6nt verzocht om
extra politie bescherming 0111 kotnl'en~utie
voor de .Ia, htoffers van bet 0loroel' en dat
.le tn\\OIlCI'1! VRn wapenen zullen voorzien
" orden.

Il" zaak heeft onrust in de zuidelike
vnorst.<-den v<'r'>Or2~a!\kt.

ZIEK~~ EN GEWONDE",

BET ,UNWERVEN"VX~ TROEPEN
VOORLOPIG GESCHORST,

Durban. I&,Tnni".-WP.gOOS b&t jong.
I;t e ""bes wordt er belt:end gemaakt dirLt
verde .... wervi~ voor Natal tijdiEolilc: op-
g..beven "oret. FAln ha 1ft< komJllltJll~
ve.rtrekt ·hPelen avond van Durban om
7.ioh bij die Dj.L.I. aan de voorhoede bl
voeogmt.

iRf<mEU.l':''' \'R.AGEN OM ACIITIL-
. PL ... A'D'l.
Durban, 16 Jllnie.-In 0011 brit"f van

Krant?Jkop wordt gemel<l dat er v.,r.
.. . naturellen in 't dorp gekomen

zIJD, die- naar ..en schu ilplasts l!O(ihten,
en verkll\81rden, dat ze aehoorn;a gezeten
werden door rebellen EE'n van hen _rd
g4n'"'Oll.tI. ~a onderzoek bll<ek ecbter dat
z.ij Ze.Jf rehel~1 wnren en de wonden Mn
we t>-flnvan lt~n toegebracht, "uren op-
gelopen In een ~""'f'Cht tE'gE'll de tr0e-
pen. Em alKle r der v\ucbtelingen ver,
kl""ro.. Jat 'bij van M.lritr.bul'g gek.o.
men WIllS ell woeg of lw>t v-eil~ "'!l8, zich
naa.T 7..óe-1Ot"JMld te bep;e .. en. ook hij
bleek eeu r ebeI t., zijn. die probMrde
vt"rd~llring VR'n ZICh II£' tf' leiden. •

EEN GROTE TROEPFafACIIT BLUFT
"OORLOPIG L" HET YF.LD.

M"rillllbur!!. Hl .Iunie. -Men U. van
plan <I.. militie ..n reserve troo>poo spoe.
(Ii,gt leruJt; t.o' roope>n.

F",n Ill?cht V'9.n 3,.<:JOO onp;€'regt"ldie
troep6ll. lDbeW.-pen 1.1J, dle u .. aan de
''l)()rhoede "'In ('n <lit" woroon aangewor.
v('n, ",II Ien III 't ,-eM ,lijven tot dat de
orcJ.> volkolUPn ht>-rst.. ld u..

ORANJERIVIER
KOLONIE.

.Ulj dc' .Iuiting' van dc' krilllinele ,*,,,,,ie,,
t.c !Jl..Lflt/lRl/em, wees rechter W nrd g;8ter
,)I blend op l'eo geval' all veediefstal, en
..~rak II,'er de zorgelQo.heid VaD hoeren
IlIJ koppo 'aD "ee "an natlllellen. Al~ het
ge"tolen ~oed Diet vau de hand gezet kOIl
wnrJ~n, zon ('r o(,k IIl10der g~tolen wor·
den. ,. erder f~li..ilt,.rde hij het di.trikt
VOOIde .•fwe'l.lg!teldi van ern"tlgt> misda·
den .

OF.LEGID"RF.Il) ZICH OVl'm_ TI;
OEVF.N.

Du I'h" II. lfi .JUlli., -Reutt".T'. kOlTe!l-
pondpnt tt" :'\k>Uldltla tel~f ... rt dat
kot Ml1ok,,"zl'" de ....bellM} in hErt. veld
tot D'Dlsdnp: 1!.. 1~ ..nooid hooft. p:egeven
zlcb OV('1' t., ~e",·.n. zoooer doodgescbo-
tt"11 t ... \Tord.-Il.

Hij i. ook hE'zÏjLde na.l"...,lIplI lieMin .
Jl;en t .. ontbinden.

I.llrd Scll.,roe \lordt de vol"cnde week
\'rtJdag te 1.<r<l"III((I/(! ,,'rwa' 1.7. R \ .\1i8AT.\ '8 PL.\:'\~"f2\.

'1'.. lI.1 r rIs ol t II ''''1'<1 Zulenu"ll;
""" 'Prwt.d.'nng g"'lOu<lell, III et 't dOt'I
.....11 tak V,lIl. de Or:br>glll \'lIl" tt: st",h·
t..-Il. &'11 "oorloptll, kOlllitee w rd ".a.II·
g .... tPIt! om d~ henochgde .pH 1 len
\ E"n\ ern"n rlJ'lelL~ tie \ eml'htlllgt-n
,.eHlp de h.... r Z .. 1 de 8eer, een der I.....
dell '" li de Roe",'u dt'ptltable, ""Ike dt"
VOl 19" "Loek .. t"!\ ondE'rhoud had met ,I"
kOll,t ItUtlP kommi .."i"l dut .1.. kvmm .....
"' ... I,,-,,'n g(",~d hnddPn, ..n zij geroei.
,1t"1\ d" t lt ..t w "as, <.lat ollder d.. 1Je<.
,taand ... '....rh ..udlllgen de ImperIale r..·
~<'T1Il)J; w .. rkellk onrler de VI)(''l!;E'flOtnp.n
k,.,,~I,,"tl" d" ~ngel,... "..ktle d~r be-
,,,I km" <Ier kololllO In d .. h.\lIdf'll "all
("'11 .\ fnk .. a.n-doc mooT<k>rbeld 7Mn

l'''u,t'''l1. De VI'lHtg ",erd " ...n ht"m ge-
daan of ,}aar aan enig geraaI' III zou
lapl, ,,-uarup hij ant",oordd .. : ··jn.cli4lll II
111\ VIll~T (Jp en.ige \Vet knnt It"ggen.
""Ikt" gt'-pll.._.j werd IR dt" Yrijl;ta.at
tlL"""n ,I.. JIlreD 18fi.t en 1899 en wC'lk<o>
l"tadehg """ VOOT de Engelse bevolk~,
dan ",I Ik lIlet 11mst<'>mmt"n d~t ue tijd
nol'( met ..ang..br"ken is voor' het toe-
,t"'lll van \'t"r'lRtW"OOl"<kIik he-
~llIlIr • At'1 .lntwooro .a.u de kon'Hni.s-
'lt" was, dat. jUJ.~t omdat de Vrij.~taat
h.-kCi'lld st(md ,'001' zijn eerlikh .. id pn
rf'{'htv .. arditl;hei,l, de Imperiale regering
g....n ~,aar villUI om de EngelsE' tw-
<,,,IkIng III han<k>n <I.. r .H,-ikn"ndeno t..
ph,at ,en,

DllI·hall. 17 Jnn",. ·Rente"', ko!'T<'S·
pondent t~ £okombe .t"int dat ~vllllg.en
knJft"r, n ..kl ........n uilt B..~b;lta ·cn. Meh..
lok ..zuln. wetend" "..u;t, de f>O'!itie V'an de
tw .... kolonIlt"< Iva~, een plan h,.dden ~
"ormd om ,I.. troppen ;1\ een bindl>rlaag
t... lokken, doch zij ",enkm mi'llfli<l,dooT
kolon ..,1 Barkll'l"s <chijJrhew~ing vnnaf
Cet,f'''"1l~0'8 graf. Daa,r ,Alrn postE'n ap
,I.. lilt kIJk hadden ge,.et, \\'..rd<>n "... ,'t'I'.
ra. ~ l'1l 7.0 _1 ,Illsin ete p:&-n ~'E'h.akt.

Kololw'" Mackell<lH>'s f'1l L ...ucharll
kolom_ h..bben e('n gE'Zumenlike tecbt
).!P-dnan om :'>(oooani~' "n Mangáiti. dit!
~7""11."t " rd<'ll_ in :het Kontongweni llOI'
te 7.1P', t omslIlge"'n, doch d.. oo"'ep;i:np:
had g<>enrPSIlItsat Een TE'beJ-_ru door
k-oloool 'Mackt"nz.i(' I"'rsoonlik (10~
ichoteu '

B~Jl.F.J)FN IXF.-\NTERIE
PA.UWEN.

Dnro"n, 17 Junie,-De Harding ofde.
lillJL VMl dil bereden ~ren" infanterie, 42
man sterk, v ..rtrok JI;~ avond met de
JIflkpaanitm. drRjtendt" de betJ~dbe-
d"ll. alsmede l.~ Grikw", drijvt"I.", van
~~J'djn!l n~ Port SbeJmtone, vanwaar
UJ per tn.1O na&f Zoeloeland zullen
l[8ltn. Ied'ere m8Jll is voomen van rant-
,.,..n \-001' t\\'1'E'< d~Ptll ..n VIUl 100 pe.
trown

LlTr. }L"RSD~~ OV'F.RLEDF.N.

NATAL. Durban. IR ,Junit".-·Lu.it. MArsden,
"lil Ro)"'tmlJs l'11iterij, overleed in ~t
.-\di.fington oo..pitaal. op Zau.nt"g mid.
~ !\an dt" wondM1, wfllke hij bij ht"t
Mome ~..vecbt hnd ontvangen.rIt 1I'lr,/'/J),ry wordt I(erueld dat

othclëel aldaar i8 aangekondig" dat hel
verzoek Qnlllug8 aan de nieu wsbladen 1;'"
daan OOI de biezonderheden van bet ge. m:r PRFBTIGE VAN DF. BLA~KE
tlligeniM in de rechtBgedingen wegens M A ~ OPGEHOrDES .
rehellie onder dt- krij!("wet, ~lechtR kn ,1001
""d d(' verdere clTknlatie van oproerige
I(ez<.gden !If !.rieven te "uorkomen, aall~l!'
zipn zulks bet!Cho.~wrl werd als 8charlelik
voor .Ie helangen vau de Kolonip. Er is
echter ,,_" "erlaugen VRn de zijde der
auv"itelten 0111 een cen~uur op ilO pers toe
te J.1Il8II6nop de volledige iuf"rmatie met
betrek kin~ tut de "IllJ!taDdil!'heelen en de
resnhakn van de g"dingen te weerho"den.

ZWASIELAND.

Pï..t('r i'\faritzburg, IS JU1l~.-J),. mi-
nister vlln verdedigi~ ....erken heeft
het vol!!endt" telegram naar de bevel vw·
rend .. officier over de Helpmak:a.ar re·
~"t"ll. j!t"zondeu: "Vóór _ve
troopeD olg-e:d.lWl'lttworden 7JOU ik gaa,me
,,-ille-n dat p:lj b<'<ll' aUe.rba.rle1ilart t-
dn.nkt nll.J1Jen", 'beot 'I!A)elVernP.1ll~t voor
de prompte {'n h<'reidWilige wijze, wa&r.
op zij lI.itjtel'1lkt 7Ajn bij h ..t ui.toef_n
..nn hun pi ",bt. De geh ...le Kolonie il<
trot- op baAr 7..o1lJ8ll. """-t"I F41I!lE'''''' als
RollandJ;l&, die het ~g .. van a.. blan..
ken hebben opgeboud".lI IIleIfureo~ d'.lI
jonjt"te tl"OE'bPI ig<" t.ijden.",. "Ig"os een hericht uit /-:m!xd.Nw, lt! de

"er-<,e uit"lag van eep vuorlopil-re algcmene
oplllello~ .al1 Zwagielan(1 jnist gepubli.
l't'ertl. Een npmt"tio}; Vt\1I de eigeodolDJj)'·o
der ~nropea"en ,,' er .,.0 nppervlakh' "aIl
elJige duize ..de mijlen iM lun. ,·oltooi.! en
,~'n ondel-zoek naar haken di~pllten znJ na
Septmnloer a.... v..ort~ezet "wortlt>n. He!
aantal dczt'r kwet'tie><i,. e.·hter gerilll;.

Grote ""ntnnen boere .. trekken Zw ... ie·
land I,inn.'n met 1.1111 J<Chapeneli komen
zelf~ van d... trelten lanl!" .Ie Oranjerivier.

Do, algeJlwne droogt._· 1,8('ft de jtewoflf!
w,'igronden .",ngelust en Zwuielan<l is (Ic
eoige pick .an Oo14elti TraLls,-al1J met
gr"en \\ interg"" •.

De k!l.ff"r~ I,ll)' en erul!tig, d."'h weFIt·
Z8II1l1. Het land \I ordt goe<I gepatr""'jeerd
door el>n veNt.erkte dienderDl.'\Cht ,'11 de
wt'rk7""LlTlh,.den gaan, e' ,'0 "b gewoonlik,
tin-or.

65 RF!BKLLFN HEBBE:\ ZICH OVJ!:R.
GEGEVF.N.

Duro ...n. 1S .Juni ... - Rant",r's ko1Tet!.
pondent t't' Jli1randhla., die jl';istel'E'f1teJe.
j'E1 ... f....rdCl'. rapport<>ert. dat tot op be.
Mn 6!i l'9bellE'n, hoofdzakelik bc>horende
tot Sigwmnda'!; men""". :Mc-b bebben
ov~v9n_

Het iJ;, ro ..t te veel tz;eaegd, nq>porteert
dP Irol'l'E!6pOndent. dat de 1II!bell ie sebeel
(>Onal is overtnt_terd, en da-t, ,iooHm ....
verdere onlu.rte.n met dB Wltui'etlen ver·
njZ€'ll. dit ~.al p1nats h..bben in """1 ml'U.
w~ nr ...... n ~heel ver>dli&nd za.! z.ijn
met dit-, nnt ..tnan door Bamba.ta en Si.
!tananda.

!EEN VROUW VAN .JAM.\ICA
f:F.KT ZEER GUNSTIG OVLtt
H,-\"BERJ.,AINS HO£.'lT GE-

N1l]ESMIDDEL.
liIevr. MIChael Hart I ech~ote VlWl
dJ sI,penntend61lt ,-an de RijtuIg Dienet
le Ki.on, Jama..tca, W8-.'<tbdië, zegt
dat ;pajChamberl.a.iu·s Roest gen_mid·
dA voor ~, grwp en ~~ ~
dnrende jaren gebroikt heeft, en bet
a}tOO'! _r heilzaAm gevonden heeft.
Zil booft onvoorwaard .. hk \'ertroll",en
er in, en ml Dooit zonder een bott ..1
erv= in bUis. zijn." Ovural verkrijg .
baa.r.- (Adv.)

E~h"wA. III Jnnie.-De ziekeu en vf!-
wl!n,len In !tet .. BRse" h""pitaal alhicr
téllen AA"'1\11. wu ..rondllr 17 tHet knl{eJ-
\Von(Jen. ZodrA de her1Jlelienolen ~,,'V .. r
zijn dat zij "ervoerd knnoen wnrrlen, zul·
len ZP naar het l!'''llverneilll'nhl hospitaa.l
te Dnrhan "'orden OVeT~bra<·"t. De
liclltin~ van de halve k"mll"lfllie PnrtmnNe
lichte int<tnterie. heeft Durh"u verlatl\D
"Ill zich hij he' rej!'iment te voegen.

T;>.nte Griet van Oom Pieter van soea
Kon ..ltiid :tOO "re_lik hoes.

Om haar lucht pijp zO!> vol lUIt vaD
Slym

WRt dik was. en taai net als 11jm,
zon dat deur .die hoest die on 'l'ron ...,

!'\om. @en kleuT al. Indigo blau".
}f""r WOODS, deur Up' ·PEPIlUfV~"T

STROOl'
Die ga! baar weer leveD ~ hoop.

VOOT H~t uit d. ::'.oagpiiJI .....
Wood,' <note

Pepu!D.UJlt o.a-idd.l. h. 84,

De Ed. heer DU TOIT stelde df tweede
lezing voor van bErtwetsootwCIJI tot wij-
ziging der wet up het tran8parteren v&IJ
eigeodonlmen. De vOOl'lltel1er geloofde,
dat !ri, (lie alecbtB zijp \·erstand wilde
lJruik:en, geen hezwur in deze wet wu
aen en niet ~n die '\Fet ZOI1objektlmltl,
Wat betrof de bewering, dat municipali.
teiten zich in bet iunen TM belasting



,,...,..,., .!
Het (~ beroep h~ ildqor Di.

JL S. Daneel van Qalvinia UO~Ii. ,

s...net StnM.
'.ian deze plaaf-ij ill den 12deo Juni

Ilbm_ gemeente gesticht met den naam
ftD "Strand:'

PIete.....,.. (Z.tpusk1'l).
Alhier il! beroepen Ds. J. l.. du Preez

.ao Nijhrtroom, tut op.olgl!r nu Ds. D. J.
Kriel, elle het l>eroep naar ErallIDUS beeft
aaageuoruen.

leaur4t.
Alhier i~ op deo Ll deu Juni suet l.'I"o<.te

meerderheid van steanoeu tot herder en
le81'llar beroepe u DH. J. N. Geldenhuys
.JII Bulnwayo.

lCeatcll, O.R.IC.
Naar deze nieuwe Gemeente, tUSllCheu

Bethlehem en Harrismith gelegen, i~
den 4dcu dezer beroepen de Eerw. Prop.
E. J. I'. Smit.

Wclll·rtu.
Alhier is tot tweeden leeraar beroepen

Ds. John Mllrrar VIU' M".sel Baai met
23 stenuuen ~iell 1!1 TOOr Ds. C. D.
Murmy, Bloonifoutein. Er waren 13
namen "p de uuruinatielijst.

1.&1.,0.1'1
Ouze leeraar WIlS ernstig krnuk doch,

hoewel n,,!; II' bed en zwrJi; i, hij wd, 1111

buiten gevaar. Hij had zware intlueuza,
lriug te ga"" uit Uil' ee-n l-egrafenis te
reiden. ell kree~ WeJ' intiannnatie in du
longen. r.tag "ij "poedig volkomen her-
steld zijn.
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bik Bul.
Deze jou ge gelU.,enle h""ft hel geluk

gehad dat reeds haar eerste beroep up een
leeraar \I'rrd lIi4relorad'L olie zich tut de
u..anllaJ'ne daarvan genaepelI ac-htte. DH_
s. 1'. Helm w"rrl "p W"eMdag namiddag,
den tiden dezer. in zijn uieuwen werkkring
'",ve8tigrl. Behalve den Consulent. Da.
van Liug'("u vnn Silllon~tu.d. waren tegen-
woordig Di. Stevtler, LiickJ'IJtr. McHregor
eu Roux ouder 'de oudere broeders, eo Di.
IJ. Bosman, I'. llart"haIlJ. Bramuier eli J.
du Plessig '1UI de jongere, benevens ook
de Broedera zcllrlelillgen J.~ Plc Villiere Bile Beans, de voomeamste TMl alle
IWoodsto<'k). J. P. de Yillie (Retreat) hui8m.idd9len beeft beslist, p;enezen gal
en D. J. de \"illier". !\adal s, Steytler kwalen, in<ligestie, verstopping, ~_
een gedeelte uit Gnds Woord 111.1 veorge- beien anaemia, "zenuweu", "t'I"ouwel:ijke
lezen, en Ds. Likkhoff in hl' rebed was kwa,l';n. zwakte, duizeligheid, rheums-
voorgegaan, beklom de (;oll~lIlent den t.i~, pijnen ill de rtig en rijde, insomnia,
knuse! en leverde de "eve8ti~illgsrede naar .verlies van eetlust, aangetaste lever,
aanleiding van Mark. I : Hi, 17, Xa het hoofdpijn, Iusteloosheid, puistjes en a'!'.
voorlezen van het formulier, eli liet plech- diere z .. eert.~, en andore kW"3.len, die
tige ant woord daarop, werd de voorga- een gezamelIjke oorsprong hebben ill de
stelde broeder lilt'! een welkomstwoord verstoorde werking van maag of lever.
door elkeeu der 1lA1I".,·~jge leeraren ge· Bij alle chemisten eu medicijn .erkoo-
groet. Ds. Helm beklom toen deo kansel pers ~en Ls; 7~d. per doos, Ss. lid .• ~r
Olll zijn donk nit te "preken jage ... allen, doos, die driemaal zooveel bent. Dne
die de gemoolllc diensten hadden bewezen, groote dosen lOs., of zes voor IBs. Bd.,
of hUD helallgstellillg hadden betoond. of postvrij van de Bil", Bean Fabr. Co.,
Wij bidden den broeder koe kraclll naar bet Breestraat 71, Kaapstad, tegen ont.
lichaam, en dell I)~er_vl,~digtn zegen Gods vangst vlm prijs. Wordt nooit. !oe veT,
Qjl het werk dat hij III God, lUW" le Kalk kocht" altijd in ~Ide dOOljas. Pas
Baai aanvaardt. op 'rOOr wU1'del_ D&IIlllabels.

Wat door Bile Beans
.wordt A-enezeD.

EE.'i MODER.'i m:."'~MIDDEL.
Dr. Sheldon's Xieuwe ontdekkiQg

voor hoest, koude en tering, bereikt de
kwaal tot aan de wortel en h6ftft een
blijvende gezing ten gt!Tolge.-{Ad ... )

KENNISGEVINGEN.
De· leZlCrs worden urut rr-nt onder,

staande kennu.geringen verwezen naar
OJl2lt> advertt'lfltie kolommen:-
APPLIKATIES gevraagd "oor de Joe·

trekkiog \'ao priocipaal voor 0011 goev,
school te Bonk!j(lrifl, ,Ii...lrikt Boshof,
O.R..K•. ~t onderwijzer ill de gocv.
school te Dealesville, in hetzelfde distrikt.

,ERKOPING (Publieke) van een "ri,
een paard, partij tuigen, hnisraad enz. te
Laingsburg, op Woec..dag. 4 -luhe lUI.

VERKOPING (Publit"ke) van hniliTud
en winkelgoederen, op Zaterdag 23 Junie.
te Hope6Jd. Ook zullen later erven 4, 5
eo 6, blok 0, pruTision"el opgevcild wor.
den.

HOOfDONDERWIJZER of prinl"Ï~
~. gevraagd \"001" de Unieedale publieke

1'c!IlIQL '
VERKOPlSG (Publieke) van Oek"o~.

like Strund woouhuiu-o te Gordun'8 baai,
op Zaterdag, 30 Junie a..ll.
ONDERWJ.lZERES [Geoefend gecerti-

ficeerd) gevraagd voor de G"ed~. Hoop
lIC1Dinari... hoge school vuur rue." J"", te
KaapstatI.

PRIJSVERMINDERL\'G mD "reeover-
ed nitre" v' ....r besmetting» doeleioden.
De .. Cape ExplDeivl,l. W..rkB, Ltd." P.k.
D):Jl&Jlliet fabriek, West Somerset, K.K.

HOOt'DO:"<IJERWI.JZER ~"vraagV =oor
de A3 publieke school te Upingtuu.

KI~DERGARTEN ONDERWIJ.ZE.
RES benodigd in de Monlagu publieke
IIChool.
TE KOOP gevraagd "tin stel .. Har.-ey's

genera of S.A. plants."
VAKANTE pLaatten T"or ."nderwij~

n de publieke school te Maratsbnrg, K.K.
VERKOPING (Publieke) van levende

have en kootbare 10_ goederen aan het
Graad Hotel te Somerset West, op Woene-
dag, 27 Junre a.s,

~~~~

Insolventies van de
weelt.

V"rkJ.aard eo afgt>MlK"'.Id. tu het kan,
toor mn de l1eest«.

l. VRJJWILLIGE OVERG.\\'EN.

Ka.&pstad·· Verb&&sd.

Charles Ediu'in ':\ixon., vau Kiug Wil.
liamsto' ...n 8 JURie. Baien £2,128 25.
ioe., last~ £3,120 Ss.

Hester Masdalona Potgiet ..r, Ta·n The
AlOO!J, distrikt Middelburg, K.K., 6
Junie. Baten £400, lasten £973 155.

William Zaclta.rias :I'horpe. 'V'IlIl Bosch..
Idoof, aid. Caledon, 9 Jnnie. . Bareu
.£215 10..., la.st.en £306 178. 2d.

Ignatius Stephanus nn Niek ..rlI:, van
Boschbokboell:, di..trikt Fi~obo'{l;e. 1
Junie. Baten £57 lOs .• ~asten £114.

Mahomet AHi, van Diep Rivisr, Knap-
se Afd., 11 Ju:rue. Baten £196 lh. M.,
lasten £381 146-. 2d.
Ja_ Patl"lick Beyle, Vrut Kaapstad.

11 Jome. Baten .£113 Bs. 1Od., !rasten
£423 lOs. 7d.

Raffle Barenblatt "nn·Son_t Wt'St
Bt.ra:nd, 13 Junie. Boten £250, loost.E-n
£915 Ss. ld.
Harold Ecfw&rd Rudolph Graham. 'VaU

Wljn~. Kaapse Afd., 12 Junie. Ba-
ten '£1,003 Iês .• lasten £2.14f1 !lso lIJd.

Eli.w.bet.h S_ MlIl)' Onaham, non
Wijnberg, Kaapse Mdr -, 12 Jnuie. Ba-
teu £930, t.",u.o £1,012 28. 40.

Hodgson, de Jong én ('<l.. (01trrstopher
Greener Hoogson, Art.tlltr de Jong nn
Grorge Ounuingham, !howde~nde ais).
van Kaapstad, 13 Junie. Baten. £2'11 35.
lid'., lasten £2,836 1&. 2d.

Caroh .. Jantjes, VILJl Marydalle, di.str.
Priesk.. 12. Junie. Baten £á91 ÓII., 1_
ten £943 19s.

Johannes Hendrik l\hrohand, 'nm
HoutlIJm 11 Junie. Baten £985 198.
3d., last..:n .£1,450 1611.

Theodor Pa·xinOo!, v..n Kaapstad, 13
Jonie. Bat_ eu 6 lOlt. 1od.. la.st.en
.«33 (B. 9d.

Matthew Benjamin Rudman. H.M.z.,
van Rben08ter Kop. distnllt Uitenhage,
1~ Junie. Ba.téll £35,:lasten £1!115s.
Emanuel I\>terMm 8mitbi. van Elliot,

13 Junie. Ba~n £506 Ss. 3d., losten
£'725 158. Id.
2. GEDWONGEX OYJilRGA ,~, B.A-

TEN ES LASTeX ONBEKEND.
Walter :Raglan HarrÏ60n. \"tin Parow,

Kaa.- Afd.,J 1 Junie.
John 8teWltTt Wallace, vau Sewlands,

KIWIfM8 Afd., 1 Junie.
Charles Gordon BeD, van Darling,

diistr. ·Malmeebury. 7 Junie.
Frans Karel Hoorhoff , Tan Steyn...

burg. 7 J4Inie. '
3 ONDER VOORLOPIGE GEDWON_
Gf:\I S:EKWFPl'lHm 01l.'PLA.ATS'I'

DE BOJo:DEL YAN:
C<>meb.. Hendrina Magdaleua Eliza..

beth Bllrnnro (geboren Gous). 'Van
Aberdeeo, op l.a.<>t van 't O.D.H., da.~o
31 M"i 1006, op verzoek vlln A.ntorue
BeFll&rdUe Keyter, van Aberdeen. .

Emt>st Edn- ......t Wate.r~ hot£'! eige-
naar. van Die-p R,j";er. haa.ptie Md"
dato 9 Junit> 1006, op veI"FAek van J. D.
Logan en 00., fin J. Sedg>\"Ick E!Il Co.,
beiden van Kuapo!\,ad.

Arthur BartholollleU". hnudelende ab
A. BartholDmew and SÓns, kruidenieren
tfl Gro&D('p.mt. Kaapse Afd .. op last \'"Iln
rechter Maasdo'"j). dato 13 Junie 1906.
op .....rzoo.k va-ll Bro",t La.r...nce en Co.,
V:1ll Kaapstad.

Moses Fletcher, "'an Zeepunt, ~
Afd!., op lut van recht('f Maasdorp,
dato 13 Jmue 1906, op t"e'"ZOE'k'van .}.
G. Steytlt>r en Co" ,-an Kaoapstnd.
ot, VOORLOPIGt~ ORD~::R VAN BE-

KWl<:8rRA TIE OPGhlHEVEN.
In de zaak ttl.!lS9n L&mbertu.s Petn18

Johlm.ne.- Phillips, bandt>len<l ab Lem-
mie ph ill iJl", \'1l"1 Paarl, eiser pll JJ&-
titiooorend .. kreditCl.lr. en .~n~ Et.
sche-! ~ Rhoodi... van Wellin"too,
distrikt Paarl, w ..rd d" roorlopi~ order
van SPkw_tratie. tOOjtekend op lil Mt>i
l~. door ~hter lfaasdorp. opgi'laeven
<'ID petitie afgeweze'll, op fast ""n he~
hOOAAtmlCht~bof, dato 7 .J unie 1900.

In die ""ak ~_n de 1I0u-bray mUlti-
cipal it.-:i t, eï...en eo J>("ti1i~ron.:le kr...
diteotlT8D. en Rachel White. Rotd>Jx.,h.
venroe...-d ..r, w..ro '<1&- Toorlopige ardoe.r
Tan ....1cw... tl'8til'. ~est8.1l op 10 April
1906 door roobter Maudorp, ~e.
T"n 811 ~.. fJ<'ti'i<> afll"W_, op lAat 1'lUI
hal hoo:,,"""l"'<'<"lrt,hof. d~to :!(i April·lOOB.

Van all. deelen Tan d" stad ·komt het
Elfde bericht. OnderlEOBk naar de m&-
niogte SIl~voUe uitwerki~ van
Doans Rugpijn Nieren Pillen tU Kaap-
atad heeft vele belangrijke gevallen &all
het licht gebracht. Onze lezen; hebben
goede geegernheden om. voordeel . te
trekkeo uit de ondervmding 'V&I1 vroeD-
deu eu buren. Geen betere p!"OOf kan
Terkreag8ll ....orden dau verzekering g0e-
lijk de volgende. op de 16de Maart,
1903 zeide 1\Ien'. p, Dixoo va.n 43,
Breah-.a.ter Co~ Kaapstad: --"Ik
ben drie-en ....eertig jaren oud, en leed
twaalf maandl!l1 aan nierenkwnal .en
pijn in den rog. De pijn was over lllJ]J1

gebeden rug, zoo da.t. ik niet. bqJc:k-.
kon en als ik !leder I~, kon ilk mrJ
geh:...t niet om~en. Omtrent een
llUUlnd .g..looElll., op advies van. een
vriend, probt-erd.. iIf pen doo..Jé l'8d1

Doans Rugpijn Nieren .Pillen. _Van Ik
dié pilll'n ruuu kreeg.k verhchtrng.
Yip dagen na ik daarmee begonnen
wa.. 'ond .......ond ik de grootste verbete-ra:.g in mijn toe.t&lld ...0.. pijn in mijn
rug verdw_u. ook mIJu handen ....arell
ru'(/; gezwollen eb ik ha.d al .~e te<?kens
,,.n water, iets dat. gewoonlllk het gor
Tolg is \"110 ni,,""n kwaal, m~'1' ~('rt
het gOOruik '"rul .Doa.n.s RugplJll "S leren
Pill..,. i~ het gezwel geheo"l weg, ell ,k
klm naa.r gewoonte mijn ,....rk vern~h-
ten" Op de 2().te Mei, 1905, (twee Jll-
reu· "1\ Iwee rn.a.a.nden na haar gen&-
7~Dj() 1.eide :M:""n>. Di"oo: ·_''8edert Ik
door DOaAS Rugpijn Nieren Pillen ,ge-
_tl -m. heb ik nog goon herhahng
V1Ul pijn I(ehad, n~ minder ongemak
in 't balrken ()ffi miJD hui"''' .....k ged~n
te krijg!>n. )fijn handf'!Jl of armen ZIJII
lIOfI; niet weer gezwollen gew~, IK
bil _ ~n betere gflZODdheld .e.r.
l.:wgeu. Al ... ik ~told ~. ~ ik
_ paa.r d'U5illBil"6 l>OMJtO R:1~PIJn"N .eren
Pineu ea die h~~Uen mIJ u·eer. Vro,,_
wen di .. dail pijn in de rng, lenden of
"":idcn lijden. aan duizeligheid. rhet1tl11l_
tieke plj_. urine ol'l"('9ftl.fJk:keo,.. J?:l"&'
1"<'61. ....inti .. , ",tnde~b ..id, lfOOfd-PIJtl,
flouwen di.. 1lI!'IUWl>C'htig. lichtgl'l""lta.kt
fOR kJtOM"ig zijn-- -vrouwen die nie~ ~uk.
k."O. "Ia.pen UI eten ku_en en die Wel·

llig l.a .. hen- woro..n g...radtm DoolI.,.
Ru"pijn N i....en Pitlen te proheor ..o.
Zij ...orden "" ..beAlt dOOII alle n.poth .....
bor", ..n wi1tkel.ion ol <lrrei:t "lUI d.. Fn...
__ Clel1Jm Co. r;8~, Kn:.",p-
.tad. (P K B_ IMl ""ja k Sd. per
liOOlijil.

;
a:

't b
'\l
T'

'c'

t•
"k

I!

...
<1
F.!
Il•li
"I"

"
~
"Il
s

n

•
• 1
lo
~
t
~
)

t

t
'hoger. '1

Het zij aan u bekend
maakt, dat een zeer
Trekpot .kan verkregen wor-
den, abeoluut grati8 en zon~
koeten, door bet gebruik
bet « Strundard " 1{erk

']

Thee;
Want 8Ch~ zijn ge-

maakt, waarbij de Winkeliers
in de bovengenoemde stedeneen \'aIl de Trek ·Potten abso-
luut gratis en vrij aan iedereen,
die 81bs. I."
IAlllATIEE

GEE:S HUISHOUDEN

behoort ooit lIODder een botte! Dr. Shel.den's MattDeties __ I te aijn; _
..erliebtend gaeo~el 'rOOr meden,
..e~serea, pijuen. rhumatlek,
lendepijn, en.. Overal Yerkrijgbaar. _
(Ad... )

TREE
tegE>lijk kopen, zullen geven.

"

AM
AANSTELLINGEN. DEZE ••

--(Uit de Ga~II~.)

Trekli/. VnllfkrecAte.·s :

M. Hollander, l"oor Fr-'serbu'J •
,J. L. Schal:kwilk, voor Fraserburg.
V. G. Fenner..Solomon, 'VOOr 8too-

lumstrom.
A I. Vddl:,mlelten :

P. H. D. StmiJes, voor wijk uo, S,
aId. Goroonia, woe L. G. Pauia&, af-
getreden.

H. Stanlel. voor wijken .no. 5 ell 6,
afd. Gordorua, vice C. E. Ince Jay, a.f-

get'~'K ..... 2 rl'P. ,.,. uorte, voor WIl'" no. , ... em
Zwnrtberg, aId.~ .

A. Smuts Brink, VooT wijk no. 1,
Znider Paarl, afd. Daarl, vice·J. J. le weder Tbee van uw WiJnt~merï!
ROW[, o%rledeu. """'_._1 . 'h da !JIbs
J. N. Wilsnach" 'rOOr wijk 110.8, ... de ~1e1; vraagt en n om .,. .

ald. Vrijburg, vice J. F. :Mont"'.. alp. van h~t "S~rd " Merktreden. _ :
I

i

lAlAlAllEE
.HOUT ..

X. F. HodlF"lu, voor ,,-ijk. o.o. 3, afd.
Fraserburg, nee A. HOid'g8on, _leden.

Vermiste Personen. .
De OUder.KoIoniale Sekretaris, de

'-r Noel JMlÏ8ch verZoeIrt al~n. die
~ informatie hebben on.trellt de 011.
IfaoroIgeade verml.te Pet"8OJlSI, mlb
med'e ~ delen &an 't kantoor van de
Koloniale Sekretaris, Kaapiltad.
1. Abram .IlendeI Schintdi!r Dimant

Df Didmant, wiens adres in 1899 1r1IS
Construction straat. Kaapstad.

2. Ovaghimian, Bogbos, waa inWOUEII"
van Conttt&otinople, 50 jaar geleden.
Kwam bier &au in Ju-.rie 1901.
3. Wmkman, AJtiaur George. lAatst

bekend adres; P.K. KoaJl'ltad. Mevr.
W. Brow:n. Booth Perth, Wcste-rn
Aut:rnw.. doet IllIITraag.

4. Vivie.rs, Annie Jacooo, .",rJiet Vos-
hurg in 1896 en ;going als dieu:rtmugd
lllLV N IIt.o·l in dienst ya n Doobty.
5. BMiI, j,John DanieIs. SO jaar oud,

tot onlangs lid van de C.M.B. Adres in
Engeland: Beehdurg, Shropshire.

En een Present
.~

TREK POT.

(Winkelie1'8, die
omtrent de voorziening
deze Terkpotten willen bebben,
wordt verzocht aanzoek te doen

Bu ••

'EILII. T. Simpson en C-o.

lEIE •. . z..~, VISSElUJEN.
Palt )'ba 856., KAAPSTAD,



f,

-'CIVIELE ZlntNO•
1\<;DAG, 12 .JUNJE.-n,RSTE AFDELING.

!

HEA "FORT WFST, ,

ZATEBDA~, l6 JUNIE. '

(Voor 'de boofdJoechter en rechten eir J.
BuehaoaD en BopIey.)

ST'GTl'ERHEnl SCHOOLRAAD konb'a
TtiïlPL'i.

,~ zaak ~of een appel op een be-
8liBain" VaD rechter x.asdorp op een motie
waarblJ de Sbltterheim Scboolralld werd

'I h.nl .. 'h"p ,w...-Idem•. dat er een: opgeroepen om redeBen op te ....ven Wa&l'·
~I'" .c-- '!l~,,-'tt"lcl voor herziening V'B:D. ..... -..1''-- ......6 e ....~L_ ~ ""';~ 0""" lil."" zou ge-ven worden
-,« '•• d.'1l1 IIlOgl.tMlan .., .-Ul_" _bl] de yerlrlezing van"ïeden yan d.
\r .' \ I.mn M.trthin09 Andries werd IIIChooIraad te IStutterbeim ou","-e++;'"werd
...... :._.~.1 ",t """ maand harde pad •...,
, .' ","!.'''"7A' handPlin!j; Het reSUJ;.. ,j.peappli..'I,ant,t&D8.r~ndent,was kan-
"', ,,', ,l.,' ,kl ....roordelijig niet;- ver· ctidaat b de iii
,',,1': 11.'1 ,i : 'It ,1} ver eaing en bij zeide dat
\ \,\, \".'r""h";t!:Mte ~titiH ...-a.reD al- I!I' ere 'ltfA' herel!. op .hem zouden, ge-

_•• l.. ' etemd hebben, dOch dIt werd hen gewei.
· .,.:,1".1 11«r-d tie za-. op grond dat &ij pen beiaaUng·

IU I:T1l' kontrn scIlAEFER wareo yolgeo. de bedoeling des'
,: "../.,' Z•• i. -en aktie, ingesteld ~. Jl:echter Maudo~ gaf vonni8 _r·
.. (',,<I\"I'r' Rurton. lit~ klm. bij de V18I' pen!OII8n al. eterngerecbtigden
,' .. 1.'." ,.;1 .Irukker ... a,n Kaapstad. te- --:erdll!l Yerklaard en "erldurJe de verlrie-
.' 1',.1 ';'h.l"fpl", ham~aar in post- sang ougeldig. Tegen dit vooniB Wal!
;""'" 'I. voor £l,)(). vooor 120.000 ,.. ., ... 1 aangetekend om uitlegging der wet
.' r.« }"",kaaTtPll, aaA vent'. 1ge1e- vut te ,teUen.Adv. JODell Aide dat bewolle", niet de

pclIIOnen waren die umprakelik waren
Yoor de belaatingeu 811 dat wanneer een
hew~r veryolg~ werd voor belasting dit
geIll~ledde 10 PJD. hoedanigbeid van tie
verplichte of wettige ag8llt van de eige-
naar •

"ir John Ruchmao wa van oordeel
dat bij bet pl88C1'IID der achoolradenwflt
rekening rbonden WIUI met bet feit dat
pel'1lOll~n, die op de plaata zelye WOllen
~ belaag zoud811 .nen ill de verlri~
zln~ dan een afwezige eigenaar.
. Adv. Jo_ 'liet bierop yolaeD dat de

etgenaar de mall WILl die de belBlltingeo
moest betal6!_l en de be<1~ng der wetge·
wa8 dat de eigenaar al. wul8prakelik voor
de lIGhooJraarlbelutiDg ~,nen mocht.

Reuhter Ho-pley noemde voorbeelden
VaD pllLntsen Ill, beaconlllidd te Kirnber-
Icy, \"ILM slecbta een eig~r i~ en stelde
de vr~ of deze, dan de enige sternge-
rechtigde was en verder ef bijv. bij de
Staudar,1 Bank waar de ,beHtierder be-
woocr wna, de Bank Corpotatie ill Londen
ynOr leden vau de I!Cboolraa.1 zou moeten
stemmen. ;

De hoefdeechter ,,'as vaQ ,_;evoeleo dat"~th~1 zo~rling W~ dat. ëen Plg.o-naar,
die ntet P Jn bel811tiDgelli het.aalrl had
mocht stemmen eo eea bewoner die wd
betaald had, niet.

Adv. Jones :reide dat, aLt de wetgeving
zowel eigenaars en bewoners had bedoeld
dit dan wel zou zijn lIitge<hukt.

Sir ~enry Jota Weel! 61'. op ~t de ganoc
n·estJe voo aanaprakehkhold voor 00·
lasringen geregeld was doen een uiteprnak
van het hootcir;ereclJtIIhof, 'waarbij uitge.
gemaakt wu-dat de belastingl.Jetaler de
~.1I was die belaatingsobuldig was en
dat bl] bet vervallen dese belastiog op hem
kon verhaald worden.
. Hij reide verder dat <l~ respondentea

niet waren 1'1lrscheoen. H~ g<lCl",ro,anrot
wenste een rechtslrondir uitlegging
\'&11 het woord bel~gbetaler en
hij zeide dat een bewoner bet
recht had bezwaren. in te die·'
OCtJ tegen de valnering 'liD het eigen-
Jom. Hieruit bleek vnldoende de bedoe-
ling der wetgeving. .

Bij bet wijzen van vonni1l zeide de
hoofd rechter dat de Ir~ic was of de
huurder of bewouer vad oen eigendom
die de afd. raad beialIting beta.ald had, ge~
rechtigd W"''' te .temmen bij etln verkie-
ring voor leden "oor de IChooirud binnen
de afd. area, eu of de personen die hun
• temmeu rtenderd haddeti, b'9kwaUficeerd
waren . ." niet. Onder )hela.~tingbet.aler
w~rd he~d iemall.l.ilIe bel&8ting in
ZI]n afdeliog moest betal~. VolgenH zijD
gevoelen W1IMde bewoner 'niet enkel agent
,l..ch wa~ aantIprakelik ..Ioor de belaltin·
gen. .

I \' oor recht .. r BljohlUWl-D.) Het VOOO;K van reobt~r MuMdorp wu
\ !exander ,\nd ..r...on· B,alsill<> ....... d to<'. derhalve korrekt eo het appel werd ver·

.. I.: ••n al. prokttrt"ur en uotari~ te WOrpeIl.

n\1-X.lH: .\FDELD<G.

SCHPOLRAAD.,\'.,or r,,,,ht...,. H<lple-y).

., I \ '.' 'I \ RTHDouS A...'I,"DRIF.B.

EENDEFON'l'JilIN, WIJK 6 C_U!..
N-ARVON. '

\", Hllrtot1 rl~T'SIC"b~n voor piger, en
\ .r il Z ql r-oor v.-.rw-.
i, '", I'l().·, "aren parl~jen OV~·

, .. ,. ' .. l.r t "oor boven~enoemd getOJ
,,', ",ri.'" 7.011 Ipvereli, orer 20 ver·

• 1.1' ,ndf'rwr-rpen.
\,,<. ml r ont..t.ond et een ~l,

"".,.,1. , n ~ aAntal lta,a.J1teln
, " • ' ..I'e rd \I.,n k\VlllJl toen oV'llreeD,
, '",'r "nmiddf'IJjk ~ derden
... " k.iar t ..n ,.OD aIlejre.-en, 'en dat

,-:,11 'WII betalen en de bnlans in
-. I"lllijnen 3() ~ 6O:,dapt. 113 de

"tI,.",-rltl,l!:. Fliwr leverde alle
','11 ,Jnrh ..erw. bleef in ~reCe ze

~atlllen ener algemene BOndBV~
doring, van de F.endef.onte;m tak, WIjk
no. 6, Carnal'YO!l, op de- l6de Mei 1906
te Pa.ardekra&lspoort, bij de heer J. i
Stoffberg. ló Leden ~enwoordiR'

1>aJIl' de voorzitter niet. IWln.WeTÁP;
was, nam de a.«Sist.ent· voorzi~r de
stoel in ("11 opende de vergadering met
gebed.

De notulen werden geI_ en goed-
gekeurd.

De h._. D. Krogel gal te kennen.,
dat het pbm bestaat, om een deput&tie
t~ ertouren naar Kuprtad, OIllW' aanlei·
ding van de algemene brandtiekte wet
en lM een. briel '\'OOI' IIIRD de nrpd&-
ring. N. er aver gatprokEb té bebben,
werd er algem_ voor gest.emd om éeD
deput.a.tie te zenden. '

V~d door D. Ktngel-W. Le.
roex: Daat het de derde maal i. dat
de voorsitter niet tegenwoordig is, acht
der V'~ring bet wen..'!8lik, de beer
.J. J. ~toffber.g aJS voorzitter te kie_.

De volf;ende vergadering wéi'd be-
paald op de 15de Au.gmtuA, te Krap-
fonteiu,

',. ',lh il I

\. ,I." ':Ptn'jI;NU-" wprd geboord ns,
'., ••I ....r. waarna d.. '¥..aak V'Prdaaji:d

. ,,' "" \\"""llsd~.

\\ 'IF:\'SD.\O. 13 Jt·~"IE.

\ .. ,.r >1., od. ~ir .Iohn Bucbart.Ml.)
III TRIIPnLTTA::" 'l'B.AM'W. MlJ. BYf.

K.\.\PBTADSF. R.-\."-D '1I!N
K~ \ P"'T'\ Ds:E GAS, LICHT

F\; ('OKIilS MIJ. BPT.

..
BIUTSTO~.

:\"otult'n ene. veJWUiering VThil de A.
,B. en B. V., taJC Spr_uwfontein ge-
honden xle 1200 Junie té G1msku'il.

De ",oorzitter heet.te de leden welko-m
en verzocht J. Viljoen met, gebed te
openen.. .

De notulen der vorige ver&adering
werden gelezen, goedgekenrd en gete·
kend,

Hét be6luit re dagvaal.l'dingen in het
HolllIDda werd ni~ld tot een vol-
gende vergadering.

Op voorstel Z. M. Blom ...rus-J. W .
S. 'Tan Heerden wordt .1. Viljoen, Z.
M. BI<Jtllel"lJB, .4. Blomerus .en S. C, du
PI.-i1!l als komitee benoemd om de l~

gels in benliening té nemen en yoor de
rolgende vcJt!;adering té I~

Voorstel J. Viljoen-Z. M. BlOOlenll1:
DaD" v~ering i" __n gf!>Voelen,dat
s8ll11en~, om de ,,'Ol dezer KoI(}.
nie in de ma;rtrt. t~ brengen., wen.
seJik is en verwacht, da.t baar leden de
vergadering, die st.-t gebooden te wqr·
den te Britstown (in vlJllba,nd daarmede)
zal bijwonen en een bEiIoorlik verslag
bij de voIgeude v~1Ig v.al indie-

II.' ",.rboor werd voortgerA!lt ID de
.,'.. v\)()l")!phrllCht door de M",tropo!i-
· , r,· If"""Y" :'\{ij. Bpt. 1~ de stads-
,'." i \'an Ka",pstad ..n Gaf;;, licht eo ko..
,., ""j. l...pt, ::"a. eru.t ietui!t ..n-verhoor

"I I"" ~..tuigeDÏs van WilliaD1 Arnott,
kflnnnl$.Sw tlenotne'll. ~zent en V'E'r-

"",lo, h..n hof totIDoDde~.

TWEF.J)E AFDÉLING._.
voor rdter Maasdorp ... n een jury.)
lEV.MAN vs. CENft.U.. NEWS

\1 ;~CY r.ro. _ ARGUS PB.Ji1\"fl)iG
.-\~D Pt'BL. <X»4P. LTD.

n,t was een aktie, voorgebTacht door
(h"rl.'~ William Zeem"", "publWleJ'll
I .. ' k ", Kaapstad. tegen de "Central
\, " Ajlt'\llC)' Ltd. en do> Cap& Argutl
p. ,"(i~ and PnbliRbing Co. Ltd .• voor
' ..• "I init. tell;en 00 eersté1verwf'>E>fder van
,~(1 aan 1000. \ln tegen beide ve....-eeTden
C~' ',I ~: ,.,..hadevergoeding voor Invaad-

: :11t> "ervDIjl;ing, ."dv. Gr<>er (bij ol.
,,'7:~hpi<t ..an ad ... A'L0::under) jteiu.stru-
· , ' ,I door .I .. beren Bjndhberg, wae 'Voor
'I~r. a..t.-. {'pington (mEit hem adv. Ho.
'. "', >\,"Ïllst...."",rd door ',le!wren van
1.111,," Bn.i".ine) was voor verweerders.
\,' ~"n lanjl: jl;0tuijl;en v..rhoor 'Werd

..n' 'ollak tot de voljl:eI·u.le dag uitge.

nen.
De volgende ve.rg~eri.ntg mr gs.ou •

den worden op de lllde,September 1906
te Ga.nskllil.

Na een bedanking u.n de heer v. d.
Merwe en Pretorius. ~t de VE'rgade-
~ ,!!let gebed door A. Bl.omerus.

.J. Vn.JOIDi,
Sekretaris.

·.·Id, DE WETENSCHAP
DO\;DERDAO, 14 .IF~rE. heeft een triomf behaald iu Dr. SbeJ~

don'. nieuwe ontdekkiDg voor h__
koude en tel'Ïni- AbsOluut v,';"'a';"
borglt On,.1 ",rkri~r.-{Ady,)
Overal nrluijKbur.-{Adv.)

! r,l~ti~N'll.
~:"n lalljt" Tf'E'k~ van voorlop~ nit.

"''''en ill ...... bond met vencmll....de
.,.,n, weTJ door 't .hq! ~evt'll. Ook

"\"11 mati .... PU pet iti .... behandeld.
III dp tw....dIP aldeli~ voor rechtR'

\I .."I.'V ,..erd oe zaak 7_11.11 koot ra
,', (",;,trJI "{'\H A.lte-u~ "'" ArgM Prin·
. '.: ,md PnbliiRhing Comp&ny voo~
. D.. 1-aAk nLll .."rwMdeT>' ,,'erd ~
,.,1 ~,J m ..t 00 ~.u~eni" van .John

fI. v,JPllrvck. rot onhJ.ngs opzichter bij
~''I:'" ('ompo<ny. D.... ·vt'H-lnarde daIt
.,,, •• 01 ...... n t",kort 'Ilia!' in 't aantal

. 'lw ...hladfm van ZePnian.
\I. {;r....r ..o adT. qpington eprslren

'.. I' 'r'I' '''''' . \t-n,a.rn.. tW- rechter in bet
, ,.. d~ '.aak op'lOlllde; De jury deed
."rr:mk, ,lat de v~der9 recht had..

. . " ~~h.ln""k1 ..n dat, !'<Ïser allee.n op
c~ If .... -1<1., dP lUUl~n som, Irou
. ".p,o"k n",k ..n.:f:i",,1' krf'l'g uit~
"', ,l..,,.. -oru. doch moeolt de kost en
. '.·r:'\t't1.
!l.,. ,.,,1' ,·..,...Ia"l[dP het hof.

~otulen vn,n de driemaandelikese ver·
gadering, gebonden te Fr1J.8erb1.l.l'g weg
..tatioo, op de 13de .Junie 1906, van de
K nierfolit.ein BOIIl.t.tak, met ·27 led611
tegenwoordig.

De heE'.' Peter Kruger opent met
gebed.

De sekretaris las de notnlen "ilO de
la.n.Urt.e vergadering, welke goedgekeurd
en getekend werden.

Daa.nm vr~ de voorL.itter de sek~
taris om verslBg VBn. 't onderwerp om·
trent de hoo£d"'6g va.n Fraserburg weg
station DlWW' Fl'888rbu:rg dorp., WaArOp
de _retarill een brief I." in antwoord
op de zijDe ...1Ul de landmete-r.genemal.

Op voorstel VlUl de beren A. S. Lot.z
ell C. MA:rnis, "'erd besloten dat de 9&-
lpeta.ri. weder aan de landmeter-g-
raai séhrij-ven FAt, ten einde nit t.e vinr
den wRar de plaats BlaaQ,., Drui g~
geil u.. .

De boor S, Luttig .Jr. VMI Pri.M Al-
bert gal toen eeu kort vel'8lag Tan het
wolkongres. gehouden te Port E1';'.a.
betAl, waarop de heer P. W. le Roux 'n
korte t~ hield tOt aaomoedigiog
_Il de ~boeren in OM -dietl'ikt.

Dp heer A. S. Lots stelde voor. d.a.t
"'ij ouzo ~,.oordigers in de Wet-
gevend<>t raad ~ zullen., onze r0-
gering ()fI) ondersteuning te ver.oeken
VOOII' de wolboeren -in OMe Kolonie, t.eo
einde htm merino I!Chapen te ""roet0-
ren.

De heer W. de Wet selrondeerde pn
algemeen ~en.

De "oIs-de heren U"9nian voorgesteld
aIR leden van !loze tak: W. va.n der
Weflthlli!in .J.alwbskraal, .Jan de
Wi.t v8l1 W' boach.

Th> vol vergru1ering zal ge-hou.
den wordeo op de l2de September a......

De beer L. .J. 1!lraS-11lU1!lsloot met ge-
bed.

Net.llen ",n de bestUtlTS"ergadering.
~ adat. de gewone v~ering ver'

daagd wa.~, kwamen de bestuurllled'lD
bije>en, ten eiode ~ellen VMl de
tWeEl nieuwe leden te overwegen, welke
twee ledt<n Oll~reden aangenomllJl.
wero",n, ,.-ruu-lIA de t-\VOO leden ingeroe-
pelt werden- Het Bond.lfonnulier werd
hlln \'oorgeleeen. da.t ,aj ond&:t~kende:J .
. Daarop vprdllllgde de voon!ltter deze
ver-gt>dering.

VOETBAL,'
SCHOOL CENSUS,
1:\ DE KAAPSE AFDELING.

f.EI:STE .H·DELI~(J.___.__.....
\1:I.l[1,\U. 15:.IL~It:.

De volgeode zijn de ,officiale cijfers
"'.tn de onl:ruql;s geihoud~ CeIUIUlI vlLn
blanke kinooren vanl schoolga&Dde
ouderdom (6-13) in de Kaapse afde-
ling:-

ONTVANGENDE ONDERWIJS.-Totaal jongen8 en meisjes: 13,669.
Tot.aal &aDtal ki~reD: trulDnelik

ti,869; VJ'OI,lwelik 6,806i.
Aan sekta.riese pub., scholen en

spoorwegscholen: tnIIPnelik 3,041 ;
n'O(Jwelik 2 638 .

AaD ~tari_ pub, ...molen ...n
8pet'i_1 onderricht: ni.a.n,n..lik, 874 ;
vrouwelikl 765.

Aan r.nV'flte echelen :. lIl&onelik, 578,
vrouwebk. 872.

.\lIn blan'ire zendi~boleu: mnnne-
lik, 700: Y'l'Ouwelik 714"

-'a.n niet~blanke r.ea<t.!ngsebolen :man·
lik. 5.3.1; vroowelik, ÓéS.

Tebui1!l: mannelik, 190; vrou.!elik.
vroIJwel-i-1t 251 '

Totaal 'oud:~,js on~va.ngend: man·
nel ik, 5,971; 'V'I'OU1I'1!liki, 5,868.

GEK~ O~DERWJJS ()NTV A~GEND.

,,' Cl"~ ht"r ~ir .lobo Buchaoan.)

1,': \1f:TI:I)I'()LlTA:-i TRAMWAY CO.
n:I'T .. kontra oK KA.APb'TADSE
'T U'~R.\AD E:-i ,DE KAAPh'TAD
. \' l.ll:IIT E~ C~Io:ES ~IY. BEPT.

i' ... < /. 'd', betreff ..ndE!een .ktie dour de
I' .,,;: \I'J. ingC8t."d~ voor IChadever·

. " !" _ ("IIK"vol~(. van; de ontploffing iD
'. '''';''\ <trailt in I,..t .....rige jaar werd

'>I .,·h.uldeld.
" II .JH!.' (met IU'm adv. Searl" en

, ) " .... 'oor ,·i""l1I.). en adv. Scbrei·
,.,' ,e'" ad\', ~Icttiregor) voor de

1,,'\ "li ad,', Beojamin (met hom
·'.,: .... 11) \'o.. r de U,.s ~Hj.
" ' .. Il. .Illta z-eide dat de tru Mij.

\

'I r," ".,11'.1 \\a~ hQOfdbuizcn &&0 te
t >'II t.·lkenM "'11"OceI' zij zulb

1""." du' v""r 1lI0eMt aanzoek doen hij
"I lIiJ ,...tUl ~iteen dat de ont.-
'c ,.'r,1 \',·roor7.8akt door het lekken

: C.I- "11 duor liet oiet behoorlik 1.-----------+------
'·n .....111 \u..t rif,.,I: Bet leggen van

. ,I,",r het ';O(ll Wall een ge?.a·
• I ",J.·IIIIJ<! \"an Iln:l"hnaamheid.
, ',r.'I',er '.e!(I~. dat men biN'

I' I m~1 "';11 ongO'lllk, vool'
',. .la"8f~"d ill geen enkel "p'

_, ,":w,,,.rdelik kon glll!te.ld worden.
'" rt·;'· ,lt· plidt1 van de stao.larnad
• " te \ p.ntil"ft'jn, bcbah'e lrit een
'''1.1''.'<:1)1;''1. wa.. het \·(l<.rgek~
I . ·"If, ill "e\"6I1til"erde riulen ont-
;., ,.,Iden plutHi gegT\'po.'o.
KI HplIJ8"lfn hlld luiMt zijn plei
_' \ \I'l~l:n lf -eo Iwt hof VE."rda.a.gde..

Niet VTijgMteld .
.\Muoede: }fllDltelik, 376; vrouwe.

lik 389.
."M.and v.an school:, lf'lIlDelik, M;

VTOlnvelik, ó9.
Ni ..-t gespecifi"et'rd ..il nllerlei-: llano

D.. lik, 3J9; VTOlIwelik, 338.
\"rijge,M(d.

Lichamelik gebrek: "l:Jannelik, 40 ;
IToowelik, 40.

Tijdet-ilre r.iekte: Mannelik, 41; vn\lI-
welik, 66.

'Boven Rtandaanl IV; '}fAn-nelik, SB;
vrouw.lik, 46. . .

Totul geen ondel'wl).~ ontvan,gend:
ManDelik, 898.; vrollw,l1k, 938. (

;
HET OROTE GENEESMIDDEL

,vooR!

INDl8ESTIE, HOOFOPIJI EI ALLE
lAABOISESTElDHEDEI.

!
Geeft dadelik "erlicb~ng. fAangeoaaJn

om in te U8IDIl1!

Wordt yerkocht bij .)1. Chemieteo eD
Winkeli~1'L

Prijzen 2/ ten 3/8.
Indien piaat8elik ni~ te verhijgeD,
IUlndt pomrïuel ~ II- of. SIS naar
Poetbua 1668~ iJ[aap8ta4.,

I 1·:r:[I~: Af·j)EI.I~\;·

,\ ,,,r I.,,·bler U"l'ley.)

i \ ,I ra: \\',\l~TEH HISTON.
'1.:,-\",' \' .l'''I~' vrot::~ ~'n IIrd"lr
I ·~d.lIlkin" van (j. W. Kotze t.ls

, , ;"',-t .... in de io..o"·ente bo-.eó:le.l
IL.: : .• ~11"hiel Bns,;()lI. van MaJmes-

,do 1.:: ..... 1l!1f"!l wer.d met henoeming
I~ i .\\i\lJl Il..: ellig ~TUt'tee.

mailto:iemall.l.ilIe
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