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UITVERKOOP~~~&:;- _EEN
PARTIJBI DIl!Dill! 1I!I!llOI!TBI OPtllROIIDWoam. 3.i.r.:t!':'~BiTo:n: •Hopefield. •

~__ ED wat oog v~er zal aange-

Partij 1.-39 Dames ~art Zijde BIollees, alle mate~, goede m~; gewone prijs ode D worden. .
1716 tot 29/6; Uitverkoope Prijs 'itt. . J. N. E. VERCUEIL,

Partij 2.-15 Dames Macintoshes, geaMOrteerde modes; waren 1916, Uitveri:.oops Trustee
Prijs ti" per stuk. M'Partij il -25 Dicht Vonwende Vuur Scheru.en (schilderij patronen). In twee' maten, almesbury,
19 lt 22, 7fd. per stuk; 27 lt BO,tl.t per stnk, om op te ruimen.' 15 Junie 1906.

Partij 4.-75 01-_ Lengten, p.880rteerde k euren, elke lengte bevat 7 yard. dubbele- J W STIOLINO AA.1 .. -
breedte, 4'ttt. I/tti, l{'t1i per stuk, om op te ruimen. . •• , --e ...:r..

Partij 5.-00 Boed en JI\8 Rakken, iu Eiken en Mahonie Boot,. met 7 of 10 peouen,
waard 1/· tot 1/6, om op te ruimen lid. per Btuk.

Partij 6 -UlO Paar Dames' Tan' Schoenen, met strap of veter in twee partijen;
gewone prijzen 816 en 1~16. Uitverkoop. PrijlillD4/11 en '/11. '.

Partij 7-17 (alleen) Mana Zware Tweed Pakken; gewone prij. 25'· tot 30/· ; om
te ruimen W" par pa!,:. -Partij 8.-59 paar Mans Zwart en' Tan' Veter Laarzen, gewone prijs 1416, Uitverkoop
Prijs om op til ruimen '/11. ~,

Partij 9.-18 (alleen) Dames Zware Tweed Drie-kwart Jusen, in een verscbeidea\lid
van gemengde kleuren; gewone prijs lt16, Uitverkoop8 Prijs, ./tt, .

Partij 10.-90 Honten Gordijn Stokken, in Eiken en Ma1lonie.Hont met Bouten uit-
einden, Ringen en Haken kompleet, L .tverkoop8 Prijs 1146 per stuL

Partij 11.-OmstreekB 160 Kanten Kragen,. Fichll8 en Stble~te8in verscheidene make-
lijen en l'atronen,.Uitverkoop Prijzen 0111 op te rutmen lid., tiJ, tI-. t/11,
1[11 per stuk. .

Partij 12.-~~ doz.-Drie.k.wart Diner Servetteu, zuiver Iers Linnen,lll, af., per Ibalf
dOZIJn.Partij 13 -59 Wit Linnen Damask Tafel Lakens, enigszins imperfekt, 26 yarda lang,
7il ; 3 yards lang 10/11. ---

if you want tO!be Up-
to-date for 1906.
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RUDGE-WHITWORTH, Ltd.,
DEPT. 11 '.0. ... ,. CAK _ i

Depot IJld Worksllop :-BUGUEItOT MEIIORIAL 1UlLbmGS.
lEEROM STREET, CAPE TOW. .

T~.".pblG AdNU I ......... ca....... •

50 MODELS £_7 to £_15 15s.

j: n EVE RNEil ElT V A II 0 E 0 R A II JER IV IER :K0 LOll E •
O'NDERWI..JS DEPARTEMJENiI".

AP P L I KAT lES worden uitgenodigd voor bet Ambt van Principaal
vali de UocyernementsSchool, te BanksdIift,distrikt Bollhof. Kandidaten
[Jl, dl'll het Matrikulatie Certifikaat, of een van gelijke waarde, bezitten.
Z,j moe ten ook een kursus van professionele opvoedin~ gehad hebben,
of ill ~ebreke daarvan, moeten zij ten minste twee Jaren suksesvolle
l'Il,II'T\'iuding in het onderwijs gehad bebben.

:-;alari~ £125 per jaar. Werkzaamh~en te beginnen op de 23ste
.l ulie 1906, of 7.0 spoedig mogelik daarna.

Applikatie vormen kunnen verkregen worden van bet Onderwijs
Departement, en deze, tezamen met certifikaten en laatste getuigschriften
',",rspronkelike en kopieën l, moeten het Departement niet later dan de
.jde J uIie 1906, bereiken.

GOEVERNEMEIIT VAN DE ORANJE RIVIER KOLONIE.
O'NDERWI..JS DEPARTEMENT.

APPLIKATIES worden gevraagd voor de betrekking van As-
.i-tent Onderwijzer in het Goevemements School te Dealesville, Dist,
B,.shof. Kandidaten, in het bezit zijntIe YIn. een provisioneel Certifikaat
van de Normale Scbool, Bloemfontein, of een ander eertifikaat, dat door
hl.t Departement da&mlee gelijk wordt ges!eld, en die overigens in alles
\'"ld"en, rollen gerechti~ zijn voor deze benoeming.

Salaris £ IO~ per jaar. Werkzaamhl-den te beginnen op de 23ste

,Jllli(' 1906.
Vormen van applikatie kunnen \"erkregen worden nl Il het Onder-

"Ijs Departement, en deze, tezamea met certifikaten r-n laatste getuig-
",.hritten (oorspronkelike en kopieën), moeten het Departement niet
later dan de 5de Julie 1906, bereiken.
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o.WelEd. beer W. E. HOO.REQ>e beren l'~'WêlBd..beir.:B-.· Y H... .rOND. . '.

KENNIS wordt 1 'bij deze ~ Moore en Zooo), Vootlitter.. ~ WelEd.heerT.A..J. toUW:
geve~ dat' 'twee Aandeel Certifi- De welllld. heer A. B. PETElIBBN, :M.D. De We1Bd..heir Q. JL VAN zn. (De
katen, NOli. 1181 en 1182, rer- L.W.B. . .' h~'V..nZ)'lenBI1ÏtlIIi1IIIé). JXelk cliat.riti
tegenwoord1gende elk Een HOD-, .. penonen die ~ de~~' tot hun ,Jhekuteoren,. Mede,. 1iDg, aie&k te .
derd Aandelen in bovengenoemde Exelmteoren ·of and!ll'llZina aan te smIleD,.k'IIDD8Il __ "'ateUen Ml JlDl'DiQ8reo . ~ ~ eeD ~et;till~"Ylé.i

W

" h bbe d k M~tschappij, onderllCheidende dig 0Il~ de .~tel~n ..~lt~~:' in Kaap.tad. ,. • tW lDak~

[), laatste biJ'r~q$el tot de Afrikaander .. - IJ e n van e ma ('M! , 3 7 '
d d Ol T 1 ,_--------------------... nummers 3,3 3 tot 33,472, en . .Aa1lZ08ke.a voor Leai2Qrea, onder Se~telt vau V,at- Voor ~lChtmgen.lcIli.rii'ré

1'1 ,k hovengemelde Windpompen een Z~lf-roe en e ie oest./! , 33,473 tot 33,572, geremstreérd' op 8'''''''''''' ·"-a de IO.''nAade.. rato·v.aa .1'tnrt.e,·nlleD. ...A........,''I:t_.. -- UIl :roUbas
1.I,t\ .III!,!(.II, dat het gevaarlik beklimmen van Wmdpomp Tooms onnodig M d I Cl_9_-_t.ft Z ~ _'" '1-' \UIIi8~ et..-

naam van ~. en e ~...., uur- durende de bez1ghelciaurea!Jl beha:adeWl« wordea _"""'Aftc .. --i:-..;.;.._._-----"'-"~~..._..;;.;..

.1,. t liJn. K'E'" ... ISG Ey I'" G fontein, verloren of gestolen is, en . et..--'-.N~-~f·III~h)f.III.tli
",m Wi",lpomp" zijn ster k ..,bonwd, .... koop M u"",,.vondig ., ., .'. .pp~bti. VOO, b........ ibn van UANDKAST BEWARING •...,.T-. - ... ,~

," "'j Irouden 0"' aan oovolom olie bi.-.d"bed.n to ""von. - AAN - ' Duf,lik.ten d_ E:!"'" is, lopend. van éÓD lot Yijf'........ 'HOFMEYR, .DU TOIT Boeren, Fruit-Kwekers en Anderen. ~,,¥;5?:;f1§'De ~ ....- ......-.--- ...,..............-. -"-, _... -,.iI-... ··....-
& co.~ .' dezes, zullen Duplikaat Certifi-

ELECTRISE,ACEmEEl III HJDRABUS£ ID.IUITUTE., DE " C'P' Expl~iv" W "')<" Limi<ed "-(De K .. p.. Ontplnl. ~:::: .:a;":.k.=~.AaD-fings W erken, B~perkt I-zijP nu bereid "Recovered Nitre" voor

Waal Straat 76. KAAP STAD. B~"ting d.",i.d .. " v~n;," ...... d. volg ..... ,.nniod"', op I....tarieven in spoorweg wagenl' aan hnn Fabriek geleverd:- I. P. MARAIS,Sekretaris,
£8 1!r.!. od. pet 2240 Il)!'. ID partijen van onder 1 ton

£ od 1 f
Afrikaanse Onderlinge Trust cn

.~ Os. ." " "n." "ton 0 meer.
£7 1(},;. Od." " """ ,,5 " " " Assurantie Maatschappij,Beperkt.

S"~.'E," £j O~. Od. " " "" " " 10" " ,. , .. 1 '• V Ir , .ua mesbul'1',
Alwok SALPETER ef! ZW A VEL ZUUR. 9de Junie 1906.

Verdcrtl hic7.0lIdrrhedell

lUK ROOt-GEEl DIlAAISUilE REUI.-6EEI St:BOOBSTEIEI 10018. Selmtal'i,.
lIETHOEZEII!IIIDEIII DlZEUITSTIUIIEl- Prijs 21s. pe. Stuk. PO~t Adres :-
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Jas.·Robertson & Co.
!lEBBEN NC IN VOORRAAD

" Bollnder" Zweedse "Cooking Stoves "
Koperen "Boilers" (Ketel-). Kunnen ook verkregen

worden, bereidt met Heet W RoterToestel.

GROTE YOORRAAD

ledikanten, Bedding, Kussens, enz.,
welke wij tegen lage prijzen aanbiedeu.

ENIGE AGENTEN VOOR

mot

Melotte Room AfscMlders,
di,. ~tt'ed" onovertroffen ziju ill de open mededingen m al de

voornaamste Centrums in Zuid Afrika.

279.Plein Straat, KAAPRTAD, Postbus

"WIESNER~~
PIANOS ...

DA A H. de tijd van ons AJ!:entllChaJ:l als de Enige Vertegenwoordigers
\"li ,Ic beroemde "WIESNER" PLANOS veM!treken is, en wij nog een
aant a] van due voorbanden hebben, die wij zo spoedig mogelik VBn de
ha:,,1 wensen te zetten, bieden wij deze prachtige instrumenten nu aaD
to", II een vennindering van 20 percent op de gewone prijzen.

De lO AFRIKAANDER" WINDPOMP staat nog boven.

Postbus 1230

H:OU DT uw KAMER WA~M
MET

De II PERFECTIOII
Hut Kieuwste op het gebiéd van Verwannings. Stove~.

J. D..CA~TWRIGHT & CO ••
., THE MANSION HOUSE,". KAAPSTAD~

. Ou, lJIlWrbItII KataIIPS, ml ., UII¥fIIe ...........

Departement Mag~zijnen.

LANG STRAAT 142, Kaapstad.'
-. I·

,

BUFFETTE~
vanaf 70/- tot '70~

Selll'llft Itlft••• blaJlfI' ta 111, ••• ""lr, "stYrll.

kltllDPIl verkregen worden

c

,g'

'J.'l'J
HOPEPlE.LD.

In de lMólre. Boedd"'ftIl
JAOQUE8 GIDEON KOTZE.

Ook zal 1'erkocht worden, Toor
re~ening van wie het moge aangaau,
Een AssortimeDt Winkel Goederen,
zoab Gemaakte Klederen, Hemden,
Koulen, . $tev,e\l!, Garen, "Drees
Stuffs," ed., eDZ.,. te veel om te

BELAIGRIJKE VERKOPING

Zeer Kostbare '&,t en Losse
Goederen,

aj\lllunll, '" Ultt UzIP, .
OM 1O.30·lJ RE PRECIBS.

DE onderge.tekende, van plao
zijnde een veran~eriog te makeo,
heeft besloten publiek te doen ver-
kopen:

L Zijn K'08l.~r Woon Erf Plet
de daaropstaand welin~rieht, suffi-
sant W oenhuis met een Timmermans
WiDkel annex, zijnde in de beste
staat van reparatie, gelegen aAn de
Hoofd Straat, Zuider PaarL Het
Erf is ongeveer 2t morgeD groot,
beplant met mka 6,000 Ameri-
kaanse Stokken beha.lve eeu hoe-
veelheid VruchtbomeD. Ook is er
een groot gedeelte pond dat zeer
gellChik.t ia voor Vee weide en
bakstenen.

II. LOSSE GOEDEREllf : 4 Paar-
den, 2 Ezels, 1 Tentkar bijkaoa
nieuw, 1 Wagen met stel, 2 Sohotse
Karren, 1 Buggy, 1 Kultiutor,
1 . K.lei Molen, 1 Groot
Vet Varken, Tuigen, Zadels, ell
wat nog verder z.l wordeD aange-
boden.

J. L. GRUNDELING.
i. I. DE..LUla, Cl.,
A&lalfen en Waardeerders.

\ .' '~~~~~~~~~~~Vool'de'~overledene ft __ il.t-

k1lteu.rea. .~::~~~~~~a:~~~~~~:t~~De bel~ ...,..."',,,-

goed, eD. . ' }';'. - :,.,,;"" ,,.~.. :,,t{.',-,: .:.;:
o 'p~- •• ·J··C'K,T,.:-·,"': ••• ;~ ,;" " '.

....... am' ..... q,~ ..~.. r__ ·, •. ..-~~.

, .. tU:alll~~...>; ..~;::.,', '<;. t'\iJjif~~.~.~ . ,..
" •• Toa".'i:. " .W ••".... , . '.'

HOEX YAN ADDEIt~K*,.~.~ ...'W:A"",.~RAAT.
(I"........:~II(.~)· .Ó: .-,,'

K.A:A·Pr"iTA:D· •.

Verloren Aandeel
Certifikaten.__ .

lffiNN IS GEVIN G
African Mutual Trust and Assu-

.rance Company, Limit8lt.
t .

- -.
'-an de ~::::::::::::::::::::::::::::::::::=;;:::::::.

',,:_. ,"

Qeaehikt v.oor Z'W8.&l'. en .êi~Ji~E~
proef zal u overtmgeD.

d. K:~
KNIP DIT UI &. CO."

AGENTEN,
Strandstraat 88, KAAPSTAD.

Do> ............. solid bOIMId voor
llo . ..-t ~ _ ...........

Schrlj! 'OlD _dcrbodeD .... poat~'" lTt

IBaIA-ro·
P.K.DYNAMIETFABRIE~

West Sqmerset, K.K.

"
.1

I



R.\l:'CH.-Hed8D schonk ODa de
Here een fri88ll dDclrter.
De daakbare ouders,

J. F. R.H'CH.
R. H. RAVCH.

Gl.'b. Loubeer.

W erbaambeden ~~nen in
Julie kwaartaal. .

J. P. BURGER', V.n.M:, "'..
De Rust,

Dist. Oudtshoorn.
~,

\' rodenburg,
IS Jtmie 19O1!.

HUWELIKSB~RICHT.
P. J. LE ROUX._-----_.- _._---- .

MARAIS-NEL.-0'l Dtnsd&g,. 19 I Sekretaris, W.V.K.V.
dezer, in de Ned. Gere . Kerk, te \\ el, , Boven Vallei,
Iingtou. Maria W. Marais, docbte r van: Wellington,
Da. G. F. Marais,Wellington, me~ ProP'j
O. V. Nel, vanureytown, .NatAl. 16 Junie 1906.

BENODIGD
ONDBRWIJ ZERES voor

A3 Hex Rivier School, gelegen
ongeveer,twee mijl van Hex Rivier
Station. Kennis van Hollands, APPLIKATlES mei
Muziek en Handwerk vereist. . katen en GetuigscbriftéD worden
Solf. een aanbeveliDg. S.taris £75 voor de POIlt van Hoofd
per jaar en Muziekgelden. Logies lJnl<lell'Wllzervoor bovengenoemde
£7 per kwartaal. Werbaamheden School. Applikaties zullen ïnge.
met Oktober kwan.aI te beginnen. wacht worden' tot de 3Otote Junie

A pulikaties met de nodige ge- 1906, dOOJ,i:ie ond~keode.
tuigschruten van be.kwaamheid en Salaris £200 per }IIar.
gedrag zullen door de ondergete- WerkzaamhedeD te beginnen 16
kende tot de 3de .Julie 1906, worden Julie 1906.
ontvangen. . F. POGGENPOEL,
M. G. POTGIETER, V.D.M. Voorz. Sch. Kom.

De Doorns, Upington,
7 Junie 1906. 13 Junie 1906. ...
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Uitgegeven en die postvrij toegezonden worden.
l(antoOfU~en van ,9 Y.ni. I tot 6 n.m.; Zaterdaga .:,Yan 9 Y.m~ totKENNISGEVING ~ .e

,---------- -_._-----BENODIGD
EEN Gecertificeerde Ondarwij-

zeres voor een P. F. School, Pal-
mietfontein, Diet. Beaufort West.
Applikaties naar de ondergete-
kende, vergezeld van getuig-
schriften, certifikaten van goed
zedelik gedrag, zullen ingewacht
worden tot de 30ste Junie 1906.

Iemand die Godvreez.eod issal de
voorkeur hebben. Salaris £50 per
jaar met vrij logies en inwoning.

C. D. VEVIER,
Palmietfontein,

P.K. Rietvlcy,
Fraserburg Road.

KENNISGEVING geacbiedt
hiermede in termen van Sektie 152
TaD Wet ~o. 40 VaD 1889, dat deze
Raad voorAemeDs is Zijn Excellen-
cie de Goeverneur te verzoeken het
volgende Pad te sluiten viz :-

"Pad, lopende van Toll Punt
waar het uit bet groot pad draait
tot ?p I~D- van Vaalfontein ~
h:Jipkraal, een distantie vaDomtreDt
600 yards." .

Personen die objekteren tegeD
genoemde" Sluiting ft ~ordeo ver-
zocht zulke objecties achri£telik in
te zenden aan de ondergetekende
binnen drie .maanden vanaf deze
datum. '

N.S.LOUW,
Sekretaris afds. Raad·

,.--.., .........,._..._.. '''''p-. V~
É',IOeP -~~..-A li. . ~ eD W ...
.. ·_"",.liIiJi_.,allisráiddehlll altoo. .in bet b!IiI, .iD ~
-~.---. ·~.II ...... rtCn .. ~_~·
:..p.nri,~ a.~ MD MIl 'Qa .... crib'. lI.IeI!I4

.r ~ ..... wonk ~ geeo lIadeIiCW dro-
Jlidjea !.... ~ te be.,....

'.' -Ó, 'D.r bI&'" UÓIIPDaam iu iD' te ~ ..u.o ...... ~;
'~hDO~ .. ltebbeo • 1I:iadereD ta doa imIemen, eD cj '~.
~MDWijlliqeo ... doer- viDdén lIMIt elke bottel. '-.oor".

*. ,.. 111..-neo' 't'lIIl' BOIIiIt; .KGade, Kroep. .Z~ ....,......
~ ... ~ .Er m~ .. DaCht baaeo'~dat hel W.:-
.Jeora ya. .." lind mocht.n!ddeo; du,rom. ~ 111& _ ..... :+
.&ijl) 1i.J&OOtt .. bott.I.hlj de bud te·houd..-l' .

SHEI.DON'S NlEUW ·ONTDEKKING-:"

GEDURENDE DE UITVERKOOP,
DIE NU AAN DE GANG IS, ZIJN

KOO'PdES
IN ALLE DEPARTEMENTEN.

AFDELINGSRAID CILVIIII. x 0 JIll TO .... ;JlDti E'.SE ERT •

SLUITING VAN PAD. THEODORE SANDJ~N,
P LE Il"ST RAAT" 1·,a'5.,,·~A.APST"A~. -,"I

VOOR "BABY":

Nieuw Amerikaanse Mode Dag-
• J apon, met breede " Yolk" van
Borduursel en Doorgetrokken
Nainsook,

2 11.

Komplete Uitrustingen even
( -oedkoop. BENODIGD

Zendt 0111 " Baby" Hoekske, bij EEN Gecertificeerde Onderwijzer
voor een A3 School ol> de plaats
Kllpheuvel in het Dlstrikt Van
Rhijnsdorp. Salari" £50 per jaar
met vrij logies. Hollands en Engels
vereist. Kennis van Muziek een
aanbeeeling. Werk te beginnen 10I:=======::=================: mogelik met Julie-Sept. Kwartaal.

• Applikaties met getwgschritten te
worden ingezonden niet later dan
30 .Junie 1906, aan

Ds. R. H. T. v. D. :\IEULEN,
Van Rhijnsdorp.

STUTTAFORDS,
KAAPSTAD.

Afdelings Raads Kantoor,
Calvinia, .~

26 Mei 1906.

KENNISGEVING
CACAO Uniondal Publieke School. IFDELINGS~11D CILVINU.

BENODIGD
DR.

~ . .
,.. KOKST. KOUDE. Ta.IIIG '......... ,"iII!... ,:.~'I. de smakeUkste

In ~ Gebruik de
VERLEGGING VAN PAD.

EEN Hoofd Onderwijzer of KENNISGEVING geschiedt
Principaal voor de bovengenoemde hiermede in Termen van Sektie 152
School, diejuist in eeu Eerste-klasse van Wet No. 40 VBn1889, dat deze ------- .....---- -- - . __ , ....._.__ ...........__

~=:u:&:~·;,i:·.: ..eneent"'G:..::.-="':z~!:h~oci,OMHEINING I OMHEINING I ~OMH£IN1NG·:I·f fWerkzaamheden te beginnen na volgende Pad te verleggen, viz :_ _
de September vakantie, wanDeer de Pad, lopende van Blauwpoort
School in de Nieuwe Gebouwen zal' door kamp van de heer J. H.Louw
geopend worden. tot Ka.reeboscbfontein te verleggen

Kennis van Hollands zal een een distantie van omtrent 900 yards,
sterke aanbeveling zijn, en appli- op een pWlt. van bet kamphek te
katies,met volledige biezonderheden Vondelin~onteiD met de draad af
betreffende kwalifikaties en onder- tot bij ae hoek-baken van Rooi-
vinding, vergezeld van Getnig- fontein, w.'ar het aan VaalfoDtein
schriften,moeten de ondergetekende sluit, vandaar met een rechte lijf!
niet later dan Maandag, de 16de dwars tot in het Oude Pad, en om
J.ulie 1906, bereiken. bet Oude Pad te sluiten.

Personen die obje~ren tegen
JACOBUS A. L. DE WAAr~, genoemde verlegging en slui .

Sekretaris, worden verzocht zulke
Scbool Komité. achriftelik in te zenden aan de

ondergetekende binnen Drie Maan-
den vanaf deze datum,

N. S. LOUW,
Sekretaris, Afds. Raad.

Afdelings Raads Kantoor,
Ca})'~ia, 26 Mei 1906.

Dit Is Juist hetgeen gij nodig
hebt (jf"

Cyclone Patent 'Ge-
kruld Stalen "Pickets"

en Lussen.

Glad Gegalvaniseerd
IJzerdraád.

~ '.Impaneura l'OO1' Z.A. I LENSVELT, WISDOM a. co., r.......,
Poá BtUIW, 8traod..traM H. V ....... WGId.eD PtiI.

franko gesood ..

Het" DISA" MERK staat gelijk met Goede Kwaliteit.
•

Uniondale,
13 Junie 1906. ALLB SOORTEN OMKJUJilINoa JIIf,AT.RIAA.I. .,. N ".

Oelllustreel'de ltataloguaaen ..,o~ ~ ~vpofJt; ~1l4~n~> .' r" .
"THE CJCLII£ UJ( I: fEB(;·"r~'(.iB.":

, • _;' "- - ~" ;>'", ~~~, r ~ - , ~.e... ~" ...'1 _. f )
POSTBUS 1687.' BUI~GRAQJt:T's'fR.uT, ~TAD ..

,,- ~ .';

BENODIGD
ONOERWIJZER of <htder-

wijzeres voor de Derde - Klas
Publieke School te Ken Elm,
ander half uur VId1 Maclear .•

Engels, Hollands, en Muziek
(Instrumentaal en Tonic-SolIa)
vereist.

Werk te beginnen September
kwartaal.

Salaris £i2 per jaar en Hij
logies met kans op verhoging. .

Applikaties met kopieën van eer-
tifikaten en getuigschriften zullen
door de ondergetekende ontvangen
wordeD tot op 4 Julie 1906.

J. J. MALHERBE,
Prokureur,

llaclear.

SOIERSET WEST STRIND
IUNICIPALITIIT,Boter, Margarine, Zalm, KaM, eus., enz.; VTaagt deze A,rtikelen overal onder

bovengeaoemd merk. . .
Voqrradig hij alle voornaamste Kruideniers, d~r gebeel het Land.
Wij zijn Agenten voor Dreeselhuys' beroemde Sigaren:

~ r.,......, II _L ., __ t r.

H _"ta .. ,.. 10 Ilo .1Ier .. 1 -Z1J ziJl .

...........I hit,.. WIll" ...,.... Ilo ..... tallartt "'JuL
PIl_PTt vm,-DIII. DI AlKVIIAATHIID1E1AlWltrnD. . .

\'OORGE;'..;n-:LDfJ HAltDE WF:G
.x.UH OORDO~S B..UT.

..... : Pl'Of. D,. J. r. MARAIS, Mnr. CHIlISTIAAN ._,"'ft"" ....
Mev... Pl'Of_ MULLER, Mej. KATIE
(.. kreta...... ).

Kj<~.\:'\JS wordt bij deze gegm-en, dat
het het \·OOI'I1 emen is vun de JtIUl-d een
HM'de W,,!!: tussen het, Strand .RpOOl'-
\'reg St,ation en Goroun's Baai te ma-
ken.

D.. g~de Weg ;ml be,giunen op ee-~
punt W6.8.rde "'eg van bet Station en
de Hoofd\'reg samenlopen aan tie wes-
t.elike gJ~ns va... het Station terreia,
en vauduar- lopen in een euid-oostelik e
richt il1@; OVer de noord-oestelike grens
van het Blok, gemef4k-t Z, Neethling'''
Rump, vandaar la~rs de "'lldItel1ke gran ..
wn P"n-eel A, ,tfget.rokken gedool te
VIIn "Groote ,. eMV'a<:htit~", vandaar
in eeu re<chte lijn Lm.gs Perceel D, ar-
gum.kk.êu gedoolte vnn "Groo~ Ver-
WR('hting," va.oouar langs de Zuid-
westelike gren.s va.n "Oust.rouw" naar
Gonlowi Baai.

De gre!lZeD. vaD, 00 de richting we.l-
ke de gezegde Weg zal nemen, zijn dui_
delik nJ,gernerl!:t 8!11 ,·Il8t.gesteld door
witte· vla.ggetjtM dle geplant zijn.

De eigenaren vlln de bovenge~
eigendommen die enig bezwaar tegen
de W~ hebben. worden bij deze ver-
l:ocbt zodanige kla.chten en grieven bij
de ondergetekende in te leveren, bia-
nen een maan~ vanaf da.twn CJe...

Op last,

Á. ZACH. DE BEER,
Stods1derk.

J. D. MARQUARD & Co. (IN HET GROOTILLW.)
~:: lt. ...... __ ••• ,~. ....... ,........ tt. """"'tMwt ...........,

HET doel nD deie Inrichting is, een Cbr.i.stelik Tehuis te .r~
B<:~.ffenaan ~onge Dames, die de lessen &lUl het Vietoria OoHege
~Jw~en, of die verder onderricht ontvangen in speciale vakken.ta l

MUZiek, Tekenen, Moderne Talen (Engels, HoUaDda, Fraps, Duits)
nelschrift, Machineschrift, eDZ. • "

Ook wordt speciaal onderricht gegeven in Koken, Maken van
Kleren, Opmaken van Hoeden, Naaiwerk, enz.
. Deze leuen kunnen ook worden b9gewooDd door Dame., die elders
lDwonen, en worden gegeven op de genefe.libte uren. .

De nieuwe Harmonie, zo IIChooD gelegen op bet Terras lan~ de
Jonkershoekweg, en op een zeer kleine afstand VaD Kerk, College' en
Conservatorium, wOrdt reeds bewoond. ,

Men doe tijdig aam:oek bij -de Principale. .

Maclear,
Il Junie 1906.Laat "AFRICURA " U gelond maken.

DE kleine ongesteldheden dt.'tl levens,. welke, indie" er niet op .gelet wordt,
tot eTD~tige ziekten aanleiding g,even, ZIJn d,e welke olltstaan UIt een trage
West4.Dd van de Maag, Lever en Ingewanden. Dit leidt lot langzame vergif-
tiging ,'8n het \Jestel.

..AFRICURA" LEVER TONE (LIlIr ...... 1•••1)
10 on~ijk Mn alle andere Gelle~~middele". Het ie "8n Zuid .~fr;kaan88

Kruiden gemaakt, lIlet wctenschappehke zorg samellget'wld. en we ZIJn er zeker
"an dat flet de zeker.te genezing is. voi,r ~e gewone ongesreldht><len aaD..de
u,vet, Maag ell lugewandell. lIet IMeen bene"Rttuddel dat d~ze ~>elangnJke
Organen tot volkomen aktieviteit terug brengt en de reBultaten ZIJn hllJvend.

..... ,II II~ au VIllITOI'PIIlI, "ManE, IAUCHTtIHIID, TUUHDD
, YU Ilo UVD, lIOOf'DI'UII, 't ZUUII IJ Ilo MAAI,

of euige gelijke un)!;eilteldheden, raden. w~j II ... I\,FRfCrRA" LrVER TONE:
re gell>ruiken !Uet dieu \"eret8n.I('. dat IJ'" Geld wrugbetaald zal worden, tenzIJ
het rrliddel he.,.",Ii~e",1 !Jlijkt te zijn.

IS DAT "IET .""LIK 7

luetf III......... H AFRICURA" Maat8chiJ.,
V"'rIj"'" l1li1 AUI CllDIIITII _ ... 11Ulll1. 1ruIt-1...... K.K.

APPLIKA TIES
WORDEN gevraagd voor de

be. rekking van Sekretaris, Pénning-
meester en Bijwonin~ Beambte
voor de Garie8 Scbool Raad, afde-
ling Namaq ualand, tegen eeD
Salaris van £60 per annum. Ap-
plikaties moeten ingezoDden wor-
den voor 1 Augustus, aan
Ds.J.A. VAN ZIJL VILJOEN,

Garies.

Koat 1ft inwoning: .&10 ...... Kw ....... ,. vooraH -bttaII .... r,
• &1'1......... '·

- ·.I~ -'t, .
HOVEKER. &: 'VCr08JWSB:B,

KEIUCITRAATClmAAL lIL 110, PIITO_ ., 724,

Xsa:.V;ERSOHElNEN,
, \";kodl~;; I!<:h'I~,e1IPD....., ......... u............. Vier eh vijftig leerreden van' Predikanten der Ned. in bundel.e : ",.Jt~. 6}d.,

Ged. Kerken- in Zuid .Afrika, .Prija 716, POlitvrij 8/- - ; betlchatii~e. x.i. el~ ;

. • geechoren, ',.-j.. I•...,''''Een !Junde!' die bij uitnemendheid tot yoorleze.o geschikt ia, Ds. W. J. SNIJ IIAN.II .. bokvellen, 12fil.: hf'~ k"j:g"'.
.01 ... u, Een bUlldelleerredenen, Prijs 4/-, POlitvrij ./3. . ~~IIIiI!I~M~~ •• '-'.iii~"~ ;IIpringbokvellen. :'!. '."Ik.

ne Gereformeerde richting voor jonge lidmaten, door DI. W. J. Bm/Il AN,Prii. 2/.. :,~~;!:W~ii~ji~Ve~rk~Odlten de?" week~'"
tegen 7 fd.. 1,,,,,,1 a,h:;<lP, _De Strev&!'8veteenigi'ngbeschouwd vu Gerefonneerd Standpunt, door Dr: J D. sa". :.1_ IJlwl,:a.. T-()it, 9d. . I ...

I'd •. _rt 3fd. .Bij getallen, venninde· e pn18. -Wij verkochten partl.,pn ~gea...... :-
Wat een jongen bebport te weten 2/-

ft ti jongen man behoort te weten ..... • 3/-
ti " aanstaande eelltgeo<ftlt behoort te 'wet8D 4/-
" " !nan van 'l) jaar behoort te weten 2)6

ti jonge melBje behoort te weten _. llt-
" jonge vrouw behoort te weten ... 3/_

" ft jonggehnwde vrouw behoort te weteu "/~
" " vrottW van 'l) jaar behoort w wct«l ~u..

Vraag C.talogull. ..I ............. WIr ......... ,..,.._ ... '1111IJ ''''

APPLII{ATIES
WORDEN gevraagd voor een

Hoofd ODderwijzer voor de AlII
Publieke School te Nieuwoudtville.

Salaris £200 p.a.
Werkza.amhedeó· te

Januarie lOOi.
Alle applikaties moeten inge-

zonden worden voor de 16de
AugustUs a.s., aan de ondergete-
kende. TENDERS

~ fabllJ Ralllstlte" HagelPalfull,
: WORDEN QE8RUIKT DOOR DI ..,.. .

~·SPORTS~IED~N.
.. '"i " J. C. KRIJNA UW,

VJ'lla8'" 1IV' Handelaar erom of aohrUft UA ::" Sek. N. School Raad.

JAMlS SEARIGHT eD CO., B8pt~ .!::.TC:O .. _Ni~_~j:_~!V_F~_.__
: ,

beginnen
Hunicipaliteits K.antoor,

Somerset West Atrand,
15 Junie 1906.

WORDEN ingewacht voor de
voltooiing van het nieuwe School-
gebouw te Nieuwoudtville.

Alle biezoDderhed· D te bekomen
bij de ondergetekeDde.
Tenders moeten in handen zijD

voor de 15dc Augutus &.8.

J. C. KRIJNAUW,
Sek. N. School Raad.

Nieuwoudtville,
15 Ju.nie 1906.

_TE KOOP.
100,000 Geënte Wingerd
Stokken op Metallica.

W. H. LATEGAN,
Constantia View.

DE heren S.uRIGlIT u Co., hot ~oopate Verlroophuia ba ..
~ YOOr .Ammunitie.
, 8~.· Tw,"" worden geg9v-en IWI H..ndelaren "'oor M......~eDl1, 'ao3 Goo-rememen" mOIlelonHagel P~ I
4_._ .. _ ..f. -....,,-__._..--- .

-_ - __ . . _ _ _4 _
~." --
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~lIti... ~
Parlementsleden,

DIE vele hunner vrienden WeD8eD

te ontQloeten, zullen het, tijdeDI
hun verblijf te KAapstad, de moeite
waard VjÏnden kennis te DeDl'JD TaD

de ce~trale ligging van het
GRAND HOTEL; vlak tegen-
over het spoorweg station, twee
minuten van het Parlementsge-
bouw en in de nabijheid van alle
publieke kantoren -

GEEN "CABS.",KLIMMEN
ONNODIG.

Zintlelikheid, Huiselik verkeer en
Gemakken gewaarborgd.

::\IATIGE PRIJZEN.

Speciale termen tijdens de Sessie.
Verzekert u van plaatsen en

wendt u tot de geniale bestierder,

HARTLEY TILLOTSON,
de Welbekende Boerenvriend

PROTECTIE I
KENN-r-S-G-E-VING.

PROTECTIE I

JAMES SANDERSON,
11ll.llIUe, la lolonlale Tul.e.

FurikUt, La.le, In Lade,Hud.lw,
WENST zijn vele CIienten en

het Publiek in bel algemeen te in-
formeren,dat bij voornemens isGeen
Verhoging in zijn Prijzen te
maken, maar dat zij Dezelfde zullen
blijven, als vóór het Kieuwe Tarief,
dus geeft zijn Clienten de g-elegen-
heid om direkt vau de Fabrikant
te kopen, en de Koloniale Indus-
triën te ondersteunen.

Fabriek: WOODSTOCK.

Tillen overal in Zuid

lo J. DRUIFF, Gezichtkundige,
IDDEIL£T ITWT 11 D, KAAPSTAD.

DE OlEl WOIDElIlBATlS IEIEUID.
Sped.Utett In he. ,...... " op .oor.

echrttt ..an de Qovarta.

............... ,... ...-,_ 011-.~-
lOG EEl IERlENOllG
" MOLASSINE" MEEL,
Hel Werel.l Iwr'lelIlde Voedsel voor
Paarden. Vee, St.';ldpen eli ':J.rkeIHlJ,

De Elixer \:~.IlI'ierlik J.e'~ell~
NIe( minder dan 6i Eerst&-Prija Win-

n."." bij de Tentoon,i.elliog te
Roseb_k werden g ....oed met

Molassin.! Mee! ~
MolasaiDe, he1i Genoegen V&Jlde Groom

en de V rnugde va.n de Z uive »>&-
reider~

MOLABS1~E geef1. a.a.n 't Paard een
goede ka.ndit.ie en mOOJe vormen. met
venneerderende volhar<linglrvermogan
en wefkkrncbt .. Melkkoei.m, gevoed met
MeI.á&sine leveren """" verm_rde~
yall ló percent' op in melk en botervet.

. Kalveren gtooi"en er sterk van. Voedt
Schapen en Varke.... met Mola.ssine en
n.rzekert u Y&D de Hoogste Prijzen.

Gebruikt door alMI voorna&lJlSte M u-
nicipahteiten, Veefokkers. Rijtuig Ver-
huurders. Wedren .Wlen en Eigenaan
va.n levende have in 't algemee.n.

Tegen Tarief Toor Z. A. Produ.kten.
Verkrijgbaar bij alle Produlrt.&n Han.

tWuen.

Bnig,16 Aqenten roOT d_ G-roath4nd.l:

HARTLEY & CO.,
Langstraat t26, 1<aapstad

KENNISGEVING
Applikatie", ~e('ertificeerd, met

kopieën van ~etuigs(:hriften Voor de
hetrekking a.ls Tweede Assistente
voor A2 Publieke S<.:hool te Bre-
dasdorp, zal door de ondergetekende
ont\'an~en worden tot op Zaterdag,
de ide J utiI.' 1906. Werkzll1lmheden
te beginn('D met Oktober kwartaal
1906. Salaris £90 ~r jaar.

J. FRED. EK~;TEEN,
Sekretari",

Kantoor van SI:I1001 Raad,
Breda;.dorp, J.t Junie 1906.

Afrika.

lOGEN VERANDEREN,

lAAR

DE KWALITEIT

VAN

DELiCIEUSE

VERANDERT

NOOIT,

ALTI,JD

DE

BESTE.

DRINKTBENODIGD
EEK Blanke Onderwijzeres

l!:ei5kinderen te onderwijzen op
boere plaats.

Holla.nd!', Engels, :\1uziek en
Handwerk vereist.

Salari~ Zes-en-<Iertig pond
jaar en vrij lo~i('s.

De ~('hool te heginnen
AlIgU~tllS. •

.~ .- "

INKOMENDE M',iJ:lir
RECHTEN _"".,."' ,,,-

Eeu Po.t Lan UIl Duro ul
u", ~de opIetteoheid eD yol-
doening yenekeNli all eeD per..
IOOnlik heIOek DUr Kaapltad.

UITGn .. 8 vu

" Zaid AfribanllChe Bruiloftalied,"
door NIco HorlUna, 1/-

" Between the Chaina "
door M..ulI..t.W..t.TlllOna, 2/-

"Saka Boni Sonlci·"
door ÁJ'BIJ:..t.NDIB 2/-

u Cango Vall8"
door NulO HOFII.ITU 2/-

NOTEER .ADRES I

DARTER EN ZOONS,
H.......... U.,........,,.
Adderley Straat,

tegenover D.R. Kerk,
KAAPSTAD.

VELD'.
CRÊME •
CARAMELS,

•

QEFA ........ D DOOII

AFRICAN SWEETS LTD.,

ALLEEN

III N EGTA R.1, J, DA UTB,
(janua\'laktc,

P.K. Verlatendam, Hopetown.

VERKOPINGEN.
J. B. \'A~ DRCTEX, ArSLAGER~

28 Junil'.- :\Iatzap, driemaandelikse vee.
verkoping.

30 Juni". - p""tmIL.burg, .lripmaandelikllE'
vIX'verk"piug' eu verkoping "ao t .....ee
plaa!.'len~ ,

23 .Itinit'.-Wor"""ter. vsst;:oed.
P. J. P. MAR!IB, M'SLAGER

:lI .lllllj,·.- TIIJI'-'gh. I",,·..nd .. ha\'<' ell I''''''e
gl~(lf·r'~ll.

10,000 Installaties in Gebruik
Het EENVOUDIGST,

VEILIGST,
GOEDKOOPST.

" SPAARZAAM"
VerlIchtings •
Systeem. •

Voor ~unicipaliteiten, Kontrak-
tcurs, Kerken, Sr-holen, Zalen,
:.\Iagazijnen, Private Huizen,
Melkerijen, Hotels, Biljart
Kamers,enz,

Pl'ljsopgaven Vl'lj.

IcJtrIJft om Katalogul.

'fHEE,
Daar zij onovertrefbaar is

wat aangaat haar

P. c. .)f~\ IL\ [S REX. ~\F:-.L\G ER.
29.IllIlie.-l>arliog, afdeling )f<LIr"et!lHlry.

en·en. v;....t~ eo l<>tlg'led.
A. J. MARAI~, AFSLAGER.

4 .)nlie~-Lai"g"l,nrp:. erf ~!l losgoed.
J. P. CELLIE:as, A.J'8LA.GEB..

'17 .Juuie~- S"nwr""t W tMt. leno.te han'
en j,-&"eKo...,lereD.
J. W. STIGLl:-tG, .U'SL.-\.(;ER.

23 Jllnie.-ll"peti~kl: V.I.•t· ~u 1''''Koed.
PAUL D. CLGVER, U'SLAGD.

30 Juaie.-iJ"rd0u. !lw. va.rgoed.
KRIGE.\ M.\RKOTTER. AFSLAGERS
27 _J\lnie.~'>telleDbo!!ch.een villa.
A. B, DE VTLLlERB .t CO., A.J'8LA-

GERB.
:18 Jouie.-Zuider Paarl, " ....t· en loagoe4.

J. W. , T. COIlOllY (l.A.)
Beperkt,

Bree Strut 57, 58 e.. 581 ;
Strand SlPut 84,

KAAPSTAD.
Pulli.. till. ,TIIIt .. n tUI. T........

KWALITEIT,
WAARDE

-EN-

;' ALGEMEIE

THEE
DE ZUID-AFRIKAAN

VERENIGD MET

ONS T,AND.

UITSTElENDHEID.

DONDERDAG, 21 JUNIE, 1906.

WANT ZIJ BLI,JFT

om
een

!,er

vergelijkingeD en I;evolgtrekkingcn. Kaapatad. tO .Iuni j9()fi.
wa.aruit men een duidelik hegrip kan Aan de Edit.ellr.

• Mij,:,heer,-Onder Artikellli (c) "lUI de
Ron.ututle .....end Ik ,le "olgende naIJlen
te publiceren Voor in"':'hrijving onl'vangen
gedurende de drie mll"nden n .. afloop VillI
ons laatste Kongres.

DiatriktOOstllllr PriDl<Albert II n;el"~~
I~~n LO ,J. H. EKterhuizco, en W .. 1. EMter.
huilen. .1. D. Malan, .1. C. Wilanach.
St.illing G. Low. M. A. de Vriea .1. zn.
(Wijklltak Prins Albert) J. H. Venter ,I.
,). ,J. Verwij, .1. Mi.nnie, C. van Eck
(wiji:stak Paarde fontein.

Distrikt Be8tuur RhenOHterberg' nieuwe
leden 2(;. L. St.eijtler, C.• Iu Toit (tak ~o 1.)

Verder heb Ik ontvangen een statistiek
verslag van het Distrikt Be8tuur Willo ......
more 7 takken 254 leden met naamlijsten
BD een vetBlag van de tak Groot ZwMt-
berg, Prins Albert met I I I ledelI BD naam-
lijst. Daar bet onmoa61ik ia om ,le
namen der leden van Wifl"wmore en tak
Groot Zwart~r~, Prins Albert te !,ubJi-
ce~n .....rwijs Ik belangbebbenden
arttkei 16 (B) van..de kon8tit.lItie en zal op
aanvraag gereed ZIJDafechrf ften der naam.
lijsten toe te zenden &all heu die aall de
vereisten vau hEItartik.el voldoen.

De uwe,
• N. Ji'. DE WAAL,

Sekretatj. Centraal Beatuur A. Bond.

De begrotingsrede.
,

Laatstleden Dinsdag middag leverde de
het'r WUTI)S. de thl'Saurier.generaaJ, Il:Ïjn
,lt·rde jaarlikse begrotingsrede, waarin een
overzicht wordt gegeven van de tinan,.jële
loeRtand VaD de Kolonie. Deze rede .....88
I)ngetwijfeld een grote verbetering op de
tWElf' vorige. De heer WAI.TO~ belUloD-
deld,· zijn on<ierwerp met veel n,eer zelf-
v,·rtrouwen eli duidelikhcid. Ongelukkig
mist hij de gaTe om zijn informatie te
doen .pl'f'ken, dllt wij zeggen. hij maakt

vom'en van d.· .... >r~ of aehteruitgang der
Kolonie. Het debat werd verdaagt! t{)t
a.R. lolaandag en dan zullen .le tillancieën
van het land. andermaal het vl)ordelll heb-
Ioen van de kritiek van de heer M~RRIllAN

cell kritiek die gebaseerd i. op rijpe'
ervnring en grondige studie.

In 190'2 .tellllle het pulement een lening
van £1,t60,OOO voor spoot'wI'gmateriaal,
vernield CfIf versleten gedurende de oorlog.
Daar dit een lopellde. uitgaaf wa&, oor-
deelde rueD te"",ht. dat '1 verkeerd !lOll

zijn deze leniog bij de p"rmanente schuld
van de Kolonie te voegen, en lIIen hesI~t
deze WOl in yijf jart'o uit de gewone in.
kOlll8tf'n terug te ""talen. !lit hetekenl
<'en sorn van £252.000 per jaar. De heer
W 41.'1'0' hP.eft echter geen kans gezien OOI
deze welllit te Voerell, en da.'lrolll laat "ij
deze 11011:1 eenvoudig weg uit zijn raming
vali de inkomsten en uitga\"t~n van ol
lopende en 't volgende financiële vaar.
Dit feil die ne men dus iD 't oog tt· hou\len.
waar .....e t&n~ overgaan 0'11 de cijfers van
<.lethesaurier.genel1Wll te ge,·en.

Voor 't lopen<le financiële jaar, eindl'
gende 30 Junie, 1906, znJlen de inkom8te~
en uitgaven zijn, yolgen! raming van de
h""r W .. I.T,)s :_ I

I:>iKmfST.
:llg"moon
~Iwl()rwegell

£4,297.000
:i,!I72.000

Totaal £R,i69,OOO
nTUAAF.

!dg~IIl~.en
~ro, .rwPg~n

£4 50!) 000
3;759;000

Totaal £8,265,000
Dit 1,..1 pen bal&nM van £4,000 op de

;m,.te J linie, 1906, mits de raming van de
the_aurier~genel1Wll "-OOr de maanden Mei
"11 JUllie kuTtl,kt it.

We komen au tot het yolgendfl Iinan.

•

, .TotJál
Indien duz8 bereboing ,

lal er das in 't. vtllfende,;..... éea _'lihiiIJ'~

van .£1'20,260djo. N-' liMia de . 181".iI!Qb•.2(!~~
meee inkom.-. eo 'uitgaaf ~ dáq ...
er een berumd turplo..yen U2,6S0 .qD
op die der IJpeorwegeD '£77,700. ~
W..t.LTONheeft ecbter aiet ~ of
de £262,000 voor spoorwegmateriul bij de
uitga ven der llpool",egen voor 1906- 7
heeft b"llvoegd,

De supplemcotaire begrotiDg
echter nog voor 't parlement gelegd
den, w&an!Chijnlik zal die met een
£50,000 of £60,000 heen gaan, zodat er
-an 't beraamde surplue niet meer dau de
helft Eal overhlijven. We hotwijftleu het
echter, of de thesaurier-generaal £8,943,500
in 't volgende fiuauciêle jaar zal ontvaDgen.
Het eft'eltt van bet nieuwe tolverbond en
(!espoorweg-konventieop'c1e inkom8tsn van
de schatkist il! een onsekerefaktor. Bo-
veudien werden in de laatste maanden veel
meer gooderen ingevoerd dan onder nor-

male omstandigheden, omdat de importeer-
dera, een ..erhoging l'8Il de invoerbelaRtin-
gen verwachtende, zorgden voor een
grote voorraad, wa,nop de vorige belas-
ting DOg betaald werd. Dit hC<!ft de
inkomst l)ij rle douane lIatuUl'lik aanzienlik
vermeerderd sedert de tolkonferentie in
Maart.

De landxchuld bedraagt. tana de 80m
van £48,;23,000. Deze som wordt ver.
deeld in .....al DIeDnoemt: winetgeveede en
niet-wiodtgeven<.le -chuld. Met andere woor-
den, een gedeelte waarvoor de Kolonie
waarde kan tonen in de vonu van speor-
wegen, bruggen, havenwerken, ena.: eli
een a nder gedeelte dat in rook en .lImp
i. verdwenen, y.oal.. in oorlogllonkosteu,
mi ..lokte '-proeiïo)..'1!werken, enz. De
respektievs sommen zijn:

Will.lgevende schuld ... '£:l6,8:l4,400
Niet-win ..tg-evende schuld J 1.8!18,600 ,1IUIJl!fleeJr,--uc belangstellinjl in en tee-

onze arme blall'bo op het
door de beer F. 8. Malan,

•V., zijn bepaald navolg_waardi,t.
Het geeft mij due groat genoegen u mede
,te delen, dAt (laze p1uteelilre Jongelieden
IVereniA loesloten heeft OIn op Vrijdag
.vond, 13 Juhe lI&DItaande (met nacht-
~aal) een mtWkale aVODd te bebben.lfoegangslcaartjea zulleD verkocht \\''Orden

l(JOr18. ellt en de opbrengwt .ia ,-*"rud
oor de scboleD te ICakamu, ODze
ominee, die veel belangstelt in de ver.

é,niging en iu die zaak, stond goedwillig
triJdag avond voor Dachtmaal voor dat
4oe1 af. Wij hopen grote OOOent.eUDÏDg

Ë
het publiek Villi Beaufort West te

)geD, eu vertfou",ea dat bet'lelfde ook
randere verenigiugoo gedu.a zal wor-
.

Or. ~l~(ll'lLl"}':';-Br·RG. editetll· van 'Daar nw pla&tmlimte beperkt is, zal ik
"De Yolkatem", is na l'en afwezigheid de zaak liever bij uw aanbeveling laten eo
,...." vijf maanden, iWn.~ weder in Pr ... 1niets meer over zegge~. M.a&ndag morgen werd onder pre<idiolll
t oria terug. • r Uw O.W. Dienaar, Vllll de beer Fred. Ho.rst in de Ynrlrzaal

W.\PF.X~,-SOOe,1: het begin der \"ll- 1 VIUl bet Theatre Restaurllnt de eerste Kon
rige week. 7.0 schrijft "de ?..out.p:ansber- ,'j' C, H. GROVE, ~ {ereotie VIUl de onl:f: opgerichte fedt>-

, d h ~ t k - Sekretaris. ra"'e v·~ gell·~.; e draDkL-nd.I--.-ger' , we" ..u op ..t magl a ~ an- Be.a' W 'u _ ~.... ua ,""'"'
toor alhi ..r (PiElten.bnrg), druk ,,"opens : urort· est, in de KaaplroJon.ie geopend.
uitgereik!ti 8i01U boeren. De geweren, die I 18 Junie 1906. Eeu groot aantal ledeu, afgevaardigden
wij te me.u ~, y,o heet. het. y~, f en parletll,8lltsleden waren tegtnwoordig.
zijn "!llar.tini &nry's" en "'el spilllter. ~.:en krallSJ'~ het In zijn welkolllltadl'ell zeid., de voorzit·
nieuwe, nog nimmer tel-oren ge-bruikte ter bet DOdig te achten de rerleoen te ''er.

g..we,'en. van br .er H~_,'ftRI klareo V6D de oprichting V&Odit nie."ve
EERW. PROPONENT C. W. NEL Ï8 I d PI . lichaam. Hoewel de Kaapeladse eo W.

eergisteren ill het huwelik bev\.'f!-! U . 68Sl8. Provincie gelicentieerde drankhandelaren
tig-d te Wellingtolf met mej. Marais -; a.ociatie goed werk ho.d verricht, ,,-erd
VIOU die plaats. GÏ8ter middag zijn ~roeder Frans du Pl~e i.eeu joqgere de dringende behDefte gevoeld om
d~. en me,·. Nel per lItoolllhoot VMl Kaap· van~ de waardige a1om~de Ban. meer uitgebreid scllP.ma van or~anisa-
6tad voor Xat.nl ,·ertrokken. alwaar 't ( d-ouderling JO.hannes -du Pl-a, "an tie op te' trekken, De kleinhandelaren
jonge et'htpaar bij ,le ouders "IlO de brui- StfYDllburg), en W&II eeI1 geUouw diakeJ;l, W&leD de grooWlUldelaren lP.'0te dank ver.
degolD hUil wittebroodsdagen zal door· ~mg werker, eeu man déii .gebeds en lIChuldigd 0". bon lteUD bIj on8 pogen tOI
brelJgen. d~ geloofs, een lllan van getn)C1whcid, Hij Dllu...'ere aaoaI,uiting. Deze pogiO~D

wfrd in de bloei de8IeTeu. afgemaaid- waren bijna geheel in vervulling gekomen.
INTERNATJ()XAAL VUEDflEL VOOR 81~hts cirka 35 jaar oud Da ~'D'kortlltoa- en toen ~ maanden ,eJeden besloten

LEVEN DE HA VE. Voor l'uanI,'n, wui· dig ziekbed Y&II nauwelib een week op de .werd de werkzaamheden over de gehele
lell. koeien. kull-eren, scll&pen, varkens, vróege morgen V&D Jó Juuie lJ_ De goloDie Dit te breiden, wt:td de !.eer !to.
pluiUlvee enz,,' is een uitstekend voed!!Cl, sclok wae a1e'n dondenr.lag 'voor de be- ,bert Diebóo afgeJ'lW'digd om het w.lfk
het"'elk garandeert dat aHe l&tende haTe tr+kingen ea bebncilm. Bétaind ea vao amalgamatie te beginnen. De m_
7....1 verbeteren. De prijs i~ zn geri", dat acr zal hij gemist eo betreurd bevredigende retl!uJtaten zijn verlLtegeo,
er " 11I"len voor ld. kUOlleu \Tll1"8(.'haft ni, a'lleen door de'met r"edlt be!:IrtJ.f.cte~ea bet programma behelst tam kde ~~
wordelI. Schrijft om hiezonderhedeu en '\10", uwe en 4 weesje&, door de oude ~I(lherming onzer rechten en het bevorderen
pracutige geillu@t-reerde k"taiogu_ó naar enl~noeder, die hem uitkozen tot hun ODzer beI&DPD, het nagaan der verhand,..
A. lIixon, postbuij 1.371 of llollt8traat 26,3.;~r in de oude ~ v~ wie hij liDgen iD 't palrlelnllilt eu de maatregelen
te Kaapsiad. ., voor jaren lang de ·toegeWijde, be •. daarin ingevoerd, die de belangen '"aD de
~{HER ~lE\WS rIT HET BAR- lIti de zorg ~ ook yan broe- handel raken, met 't doel van tijd tut tijd

BAREN LAND.--In <le per I.á.a.tBte , zuat.ers eD vtieDlfen, 'Irerbraad eo!Je- titappen te nemeo die noodzakelik mog""
mail uilt. El;t1'Op& wJtva~ bladen Je,. melinte, Doch liank dj de.genade Gode, gMeIt! women."
zen we, dat veil' DuÏlt8e predikant.sn '~behoeven Diet te tMOreO al. diegeneu Spreker lltond daanla stil bij de I,,-!Sitie
in KoerlOliOd (RIIIlla.nd,), dreigbrieven die geen hoP.': hebben." Zel&. in Gjn de handel inneemt. Op aIle mogelike
hebben gekcegen, 'manIl hun werd me- IaaI.8t:e ogeabbkkeD bleef hij moedig staao- wijze werd de &llonialti brande..-ijnl ......
degedeeKl., dat men aHe dominee.s ten. de te midden van pijn en lIlD&rt, ea dankte van reger:ingI.ege gesteuDd en \·oor.dJt.t~
plat·ten lande rou OOodschieten. Ds. z:o. oude .~ader" vOOt' de cb,illielike op~voe- teD ~p de meem gunlltigBte voorwsardeu
Grohn te 'Erw'alllen is reeds door op- ding. HIJ nam van 'f'I'ou", lIn kind af. 'flmItrekt op aterIle dranken, die wellicht
..talldelingen veTIll(J(>t"(l,ds. Seeberg te ICbeid, sprak hUil ieder een "woord van nooit eeD markt zoÏJden vinden. ter,,~,jl
Doblt'u i. gewond. v:ermaning en trooet toe, en gaf 4e kerk- invocnlerl van dran~n met een I"men,

DI'; VFiRKIEZll'iOlilX 1:-1 B'JiiLGJK boeken ouder zijn IorgtlYeT evlitl beu- IIpOrigebeluung werdlm ber: .....~rd. "'eJke
~~Dl' op 27. :l-Iei l'aa:tsMeden in België di~ al1l in gezonde dagen. • • meerdere onlrotlten vobr de klelDhalldelaAf

pl~ ....1t8 gehad hebbende vt'dkiezingoo Vaarwel dier,*", btIoederl ,Tot 'weder· teu.gevulge had, _<ler grotere k.",r.en
mor het parlemomt aldaar. hebben in deiIB in de h~ God-d) ~'U. voor de verbruiker.
de polit.ieke t.ot'lStAud VlUl dat land wei- ED ....at zal ik tot de treurende ~u ....e I... kte Rpreker het """r de
nig 'verRudering gebt3cilt, De lDeer- of tot de door diepe w&teJ:.8Dpleide'grij:r.e '.GlraotltanclehLIJn zó oa.Jdige "trap"81.el..el.
derheid dE'!' Ka.thol.ieken werd 'Van 20 vader zeggen? Donker la, II 000. weg. UIl de motie enige dagen II'rle.
!'t"!Utne.n tenlggebrn.cltt. op 12 ~. stem- N::.fïtOO1\Hij iB de getr~uW'e, de OD\,-er.!lD'-deo door de heer HocudaJl inll'"dit."d,
men, doordo.t· -l zetels voor die pal'tij der ,ke, uie lief beeft met "00II' eeuWige' . het Btri, a1~ zijn gen...l"" ult~
"erloftn gingen, ...elke '!en ~aoede zijn liefde."' .' •• k de· D"'lk'wetten zodanig "">e1.elJ
gekdinen aan ile -verenigde Liberale en • "D ifeameDdeerd worden, dat de gelioellli,,'nJe

4, '"". , flaodelaar beechenu.d werdt tegeo helDemokrat,i_ partijelI. ...... ~ __
'traplitelllel, dAt door naturellen die li.·hZ ... \ .~TUD]NT~.-Aan Zuid AfTi- uitgeven ala pregistreerden< kiezer> w ..rdt

koonse studenten die SUll een dl'r HQI- SWEI.J.ENDAlrt. in pc-abiJk gebracht.
la'ld..e Fniversite_t.en "·en.<ren te "t.ud.,.. pe kwestie ,!,aD gehele prohibitie w ...

ren. wordt. grn.t.is inlichtingen ven;trelrt· (Van 0Il7.6 Korm.flOIldent.)' lAl}. spreker, weder voor het l'arlcmellt Il"~
®Or het béstnm' der HrudeDten--aldeling bncllt, ",Urdoor niot allen de rilwe kaffer
Leiden der Xederlllllds 9;uid >~friktmll- L~ ' ...... .~ k

\' .. cl I 1 Wr' L__ De sek:ret&rotoaevan de n!uat8elik1l·G:. J. Y&II ....... ret:lllt''''''''''LU wordt 0111 .!nU)·te
sc erel1lglUg,.e leer -". .,.o ..... ~, Vereni";n ... kon "-t~..A_ .•.• Lnd _ "I'uk kopeD,. m&:It. ooit de 1Jesc.·:h&afde na.lurel enHu.nrlem.merstraa.t. 58, Leiden, Holland. .,......, - ~- ou _u., k1ettol'_- die ale eerd k
Zij die inli('htingen 'rnI'lange:n, worden ~eralag van de oo!aógs gebon~.D '1'ee' .~, . gete,glstr e )"""r fr{'~
\"{',.zocht ro II i t v 0 e rig m o.g ef 1k M.eet.ing breven. Het oleok echter d~ alii boekt.c:aae. ~ .'
mede ta delen wM; I!.ij wensen, hnn leef- de oDKosten af~tmlcki:n werdl'~ er ~,Nadat de &g1II11davoor de nten nil'
"d Ik ··~"·ft .. eed be. slechts cirka £7 rou o\'er WI!JIêQ VOOr WU v~éi!teld, verdaagde. UIen t"t ,I,

~olJ • \Vt" e get.mt;~,n en Zil r" Zending w~uil te ·Kaa_'h.l., dUll yolgeade.o cbIg.haaJden, _. ~
sloot mea om dM! V-aD 4" ontOllten uit

HUWELIK. - F.en korrespoDdent uit k811van de VerenigiDg te. ~eI:l Oln ietll
Sl:eIlonoo><eh meldt dst op dIJ ISde IDeM voor het.goeife werk te flêb~, •
dezer in de N. G. Ketk to Kaaptttad waf'W vele leden en be&OOJtef'1l :~A._ iD
de plechtige huwetiks voltrekking plaats de zaal . ' . _
vond [tUMen de heer Mal,lie lIiorden vaD .op de:lOtlte prox. ~a(lhien wij
Riet.OOk Oost cm mej. May Krige van DltlUWe leraar, ek du ~l'o{t, .tnaar
Stellenbosch. Ds. Both. legde de band. ~ighedoo .$Ullen "le ~v:=

het White HOUAe Hotel werd 21 JoJie '__L-",~'
Pt· h d ,. I' cl _\_ag,.,-~, .~. ~.t'._..".,., .rece le ge 011 en en "wamen ve e vrum eo OOUWJ<Dl1lHe8VWI Ge. ,,~~ .iI

buo gd,kwen.en aanbieden. De gebruike- bezig met het RDiiti:y\<i-eri vau, ~ ~.
like toosten werden uit,lr;etlproken en be- Men hoopt ec;hter om' .u.'lIW êo' in
aotwootd waama het jong,,· paar na.Ár rde. ce Il bben óó de 20ste . .
Kluut Balli vertrok, ·a(...'aar 1:e hun' f· e ~ "" _r ; onge1ukltW

JS er echter "reel ldhbeleD 0". dit itiwen-b700 ..welten zullell doorbrengelI, dig herb9uw.n, dat wtJ 0I,l.UJl8ê-
'OOK LEZENflW.MRJ)lG vooR RaAmheid veI'9OJ'Z,Qld' ~. - ~ ...... .- .._

V'I!R.EN ON,ZJJlR BJo1\14B1'EN.-Toen Zover 'wij=
~ de Y'r.ijltaatse gocmftenr het ge!:IeeJeo' ~OIIte.itedAMI
!hooie- kiavie",,~ VN) de tálffitvol:le buu ~e~gel~OOj'iij~.-ii:I
B<M:m.'lU, di RavE>lli had 3a~:; ~tiiep t'ell Qp#c.bte_ "'foil bét onj:atij!l.'lll!"""""c,:,L.
Z.t<,lIS.--L".IO verh.·ul1t de \, nend -ID. toI'I'éibOn'~.:. - .
geestdrift uit: . "Vaa All al &f!:n zal ik 'J'eI'1:e1de ITW')"ll!l'l'tlIII!l()Ddel~t
nooÏ't me<.>r mijn piano _n:ra-keu.." .De. __ geledeqdroe-dat

f
.

"Yolkstem" Or~.Z. E. hulde YOOr ,, __ ,~ dan ,dl"(
die et'rii4t.e Etkenning van ·zijrL o~t, tweede kLU! ·publieke '•.tJl.JIJol.1uHlleidlelberc
en hoo~ dO.t het n.mta.l amateurs in d~ geleett:1 wordt, Alti dl&<
.\,nbteI46 Ii:Tinpn van Tra;ru;VlIal trijn behoren de oudenl daar. ~teen onaer'áljlilr:l'nitv<M1l'i1l
''OO.rbce19 zullen volg-, en ~ngel'a! ~_ te doen.
gebl~k8ll onbekwaamheid zich met. prij- In~onze.school gut ~bet oil
7A!D.8\\:uniige t-cheidenheid zullen .te- HoIlaMt een .,mig
rugtrek:k8ll. Wij hOPeD h~ met ge. 0118ge~ komitee ooder
neemd blad, doch hopen tevens, oot eel. H-<lB1Iteler niet gellne .
'OOk velen OMer ,sta.at,. ambteuwen dat wordt bet HoDenda 1I9Ilb!alis nn
voorbeoeld ZUJlên ToitIIm; hmr besehei.- tweede $lA1Idaard. t«-~ ~ ~.Ia.1:ie
denheid PlOI.l aJldtn bepaald niEIt mis- klaitIeES~' echte\:.lI1fIéItal
pJ.a.atst zijn. in bet ~81ad ~ " ~• ~
----l-- V . .., t' Il, Iezér.. wllt IIIOUden de, --- ~--~.~_.----~--_.- Bog~1e oud.srs ~ héhbea ,indien
Gii J.ag ...... di.. door boeeh en rie~ gl!hoord hadden, da~ -In.. ~ iD
G ft loopen om het wild te .eh~t BolJauds geleerd, werd I "

M""'i daar denr ligt ~n koll aall ttik
ZoP dat jur naar jul __ lriig.

Neem Woow liju PR-.un sUooP
nf;i bevrijd V&ll elh kOll.

I

£13 8 6
A. I). LUCKHOFF.

Dorea», Br_trut,
Kaapfttad. 19 .Junle 1906_

Parlillltsl' PralQIS.
0'

Kaapetad, w.te Juuie, 1906.
Die 18SMiebegin 80 lanlutaam Ilaar die

middel te gl&&lI, en die werk begin nou
meer te vorder. Die tol verbond is IIOUoit
die pad uit, eo dit i8f'net die besproei inga
akte wat'n laag disku8lie sal verw ..k.
Die begroting 111'&8 voor '9 eelekt komitee
en dil !!Ill die diHkUlllie in die huis veel
verkort. Dit is een van ~ie slaperigste
Be8Bies wat ek DOg gesien het. Ek hoop
Det IJUI sal goei e werk doen.

• • •
1lie goevernement. Wllrk sal ,yan &.8.

Douderdag al voorkeur llê op die dag van
die wee'. Maar die moeiee wilt al op die
papier atWlo sal nog voorkeur hê, Dit il!
nie meer .... billik. .Aan die einde van <lie
IIitting W&8 'n ulO.ie van neef Viljoen voer
0111 'n undersoek in te stel naar die werkillg
van Groot Constantia en EIsen burg. Die
regering lê toon dat die ex-expert Dubois
dreig om 'n akIlie teen hul te bring vir
•kadevergoedinl( omdAt hul hem ontslaan
her, en ,iaarom \1'&8 hul teen die eerste
ondersoek,

de
pal
ver
!:>el• Ma.a.n~ werd 'Onder t'o.Ol'Wting van

dr. Ab<lIlJl'llhman Qen dnltroezoch.~ ver-
gadering gehoudell in 't. Not.i.onaal The-
Il.ter,•W il liamHtI1lA1ot,.ter <bes.prek:i ng der
kweStie V1LD Ohin_ .~. De vwr-
zitter wees op het. doel oor ver~
n.i. bet. protei!tenm tegoen de Chi_
.... beid. Eel'lfil hadden de &and m~
ten ...a.nge(htoltgen op meerdere ver-
plieh!t.e W"~d en Iat~r op geboekte ar,
beid. Hij eiindigde mert. te Zl!@igen,dat
door <le' Chine~n het 11IDd uit te ~tten,
men een. zodarugte ~ Wil krijgen
dat ...lIen Z011'el zij die hier gehol:en wn-
ren, géld;'urditn en bbnk.en, ala zij, me ,
zich ""Kor olijvend hadden Ilee~zet, .
hier gelukkiig zouden !kunnen leven, De
heer DonoVlW IIteIde voor: "Da~tde~
v..rgndenog prote!lten> tegen de veert-
durende aAlM\'ezigheid va.n Chinezen ~
de Rand. Hun verblijf aldaar is tegen
de ....il VWl 't v-oIk, een bedreiging voor
de welvaart. van 't Ja.n~ een veenede-
rillfl: VlID de ..rbeid en "'echts hun ge>-
hele repa.t~na.tie zal de. bevolking vml
Zuid ..Hnb kun.neu ben-ed~en." Dr.
Fonyth sekondieerde. de7..e motie en
st&lde voor de resolutie te zenden ann
lard EIgiIL (Sekretaris van Staat, VOQr
de Kolon.jeën), Beide resoluties werden

U. J. :\EL.
Seltretari&.

P.B. ti Cape TilDes" ..,n" Souh Africau.
Ne_ ': gelieY ..n oyer te nemen.

Jl.<
eie
Ik
he
too

.EERSTE DAG.

Voor de scholen te
Kakamas.

• • •

•

£41l.723,OOO
DeY'" cijfer. groeien jaarliks aan. Het
Zou interessant geweest zijn, indien de
heer WA1.T"~ had aangetooud met hoeveel
millioeu de niet- w in~tgevende schuld VAn
de Kolonie werd vermeerderd ten gevolge
vun de jongste oorlog. en hoe veel de
Kolonie nog kan lenen onder de lening»
akten read. door hel parlement be-
krachtigd .

En dil brvngt On8 op een ander punt,
\VaawlIl werd iu de begrotingvede niet
gezegd. hoe ..ed d.· leuingsakten zullen
bedragen. die de regering nog in deze
sessie Voor 't parlement zal leggen? Het
i. een gewoonte g-ew"raen 0111 ruet deze
leninge bill. te \\ lichten tot de laatete week
van de sessie, warweer er weinig tijd is Om
de uk en grondig tt: be8preken. DIt iH
rlldikaal verkeerd. Geen ~egrotingsrude
is volledig Wilder deze iDlorlllatie. en 't i.
in 't pullliek belang, dat Zt' zo spoedig
mogelik gepubliceerd zaJ ,,·orden.

Na 'n diskussie waarin erop gewese
werd, dat dit al te veel 'n gewoonte word
om beeprekinga in die parlement af te
keur, werd die voorstel aangenome souder
Groot ConJlt&ntia erbij. Maar dit werd
uie gedaan. voordat die regering gerMI het
in antwoord op '0 vrug van neef MalaD,
dat hul nou nie van plan is 0111 weer 'II
expert aan te stel, vóórdat die parlement 'n
kans sal h~ om die aaak te ondersoek,

• •
Pêrd Walton het gister middag ayn be-

grotingarede gele ver . Dit W&8 beter dan
die vorige jare, maar dit sal nog laDg neem
voordat hy 'D helder beeld v&o die finan-
siële toeetaod van die Kolonie kan gr. Hy
het infnrmaaie genoeg, maar dit is stuk
stuk: wat ontbreek ie die verbeeldings-
krag om al die infonnaaie Buam te smelt,
sodat dit 8ekere begill18le eli algemene
gevolgtrekkinge aantoon. Urn dit te doen
iR 'a kuns-die man .....at die kuns verstaat
is nie pêrd IValton.

•

GEMENGD NIEUWS. Gelicentieerde
drankhandelaren.

•
Omtrent syn syfe1'll wil ek nie' veel sê

nie. Ek diDk hy is bang vir 'n diamant
beluting en riaarom atel hy Myn gewone
inkornat.e hoger dan geoorloofd is denr ,lie
feite. Dit iMSYIl ou manier. En .lan laat
hy'n ""In "an £262,000 vir spoorweg
materiaal, wat moot terugbetaald wordl,
buiten rekening en slo dan, lIIet Myn baad
np ~yll bOI1l.: ik het die jaar 'D surplus Van
£',000 en verw. aan.etaa:nde jaar 'II sur-
plus van .£ItO,OOO. Mag dit maar waar
uit kom.

ALLERLEI
Professor Hofmeyr's besluit.
Professor Hofmeyr heeft aan de Scriba

der SlynOt'lebericht dat hij besloten heeft
aall bet eiu<le vali dit studiejaar zijn be-
diening neer Il' leggen. Hou .....el hij de
nodige lichanms· "" geeetcHkrachten heeft
om zijn profetU!Orale arbeid voort te <letten,
zo heeft hij het toch, van wege rijn hoge
oudfITdom. ter wille van de K weekscltool,
geraden geacht. uit de bediening te treden
eer gebrek aan de lIodigt· krachten hem
dit gebiedt.

IV e honden oos ervan overtuil,.-d, ,lat
deze aankondiging door de gehel~ ~. G.
Kerk meI. een zeer gemengd gevoel zal
wordeD \"emomen. Aan de ene kaut met
eel' ",,,,voel vlln die? leed wezen, bij de
geduchte dat de Kweek!IChool zijD voor.
tretfelike dieIIsten zal moeten lDi...'en. en
aan de andere kallt 1111'1 een gevoel Vlln
innige dankbaarheid, dat hij ""'ang gc.
spaanl werd aan 't boofd van di" inriehling
te .taan. eli dat zijn licllAAlIls, en get'"tee.
krachten het voomitzicht op eeu geze.
gende en ....e1ver<lien.le rU8ttijd nog een
.....aarschijnlikheid maken.

Van middag WilS die groenspan besig
met twee goevernement! billetjee. Die
eerste i. mel betrekking tot vi.. Die de-
bat het getoon dat dit nodig is om die
bestaande wet te veraud....... ma ..r dat die
bil van die regering nie in al die behoefte
voorzien.

• • •
Die Ilnder bil is om die iIIlIlligrasie vso

ongewenste persone te amC'ndeer-maar
Kraai wil dit np 'n ongewenlltt manier
doell. Hy wil aan die mini.ter autokra-
tietie mag gé, dog hy ie bang OOI te Hê
wat hy eigenlik wi.l M.

• • •
Neef Dayel het die land 'n diene bewys

deur die .andag te bepaal by die grote
uitgaaf verbou de aan die rondgaande
·ho,·e. Die auditeur-generaal het daar 1l&D-
m"rking op gemaak en ek glo dat die di8.
kll88Ïe daaroor veel goed aal doen. Die
Seur wat weer Ip.l&ker \\;1 word het b'e-
probeer 0111 die huia Vall die spoor te brïllg
deur die regter.. te verdedig. Maar uie-
mand het die regter. aangevaL

• • •
Simson het in dieselfde gee~ gepraat,

b'>ewel hy moes erken dat di<l uitgllaf vir
huillhuur j!'lad te hoog .....81!. Die regte "an
di .. heInstIllg hetalers moot nie uit die
oog verlore word. en ek hoop die regering
....I stappe neelII OlD 'n herhalin!; van die'
skaIIdaal ill die toekomB le verhóed.

Centraal Bestuur Afri-
kaander Bond.

• • •
IA,kaan is ill duorn in die ay van die ]).0

Beers. GiHter hot hy hul ingeklim met
betrekking tvt die Indwe sleenkoollyn, en
die Veertienstrome lyn. Dit is die moeite
w"rt! om die _k nallkeurig te volg, want
&8 ,he kok eli syn maat rIlsie kry, dan
hoor jy waar die WOI"llgebly het.

• • •
Morje sal die mOllie omtrent die Hol.

landse taal behandel word.
JAN KIESER.

STADSNIEUWS.
De onderzoekiDgB boot .. Mllni:lIa" i.

gisteren in de SiruonBbaai flaugekomen en
rapporteerde dat er geen "pllor meer te
villden i. van de m,lerboot ,. ,Iohn Patter.
8On. •

TWEBDE DAU.

Bij de burg_ter ·is ingekomen 'u
bijdrage l"Il<II£5 V'1Jl Carolina MocheUa,
ten Iieboeve VBIl .het HOIipi taal.baJ fonds
voor 1906, welke gift. met dank wordt
erkend.

In de vorige week werden in de Kaapse
afdelj,~ vier gevallell "all pokken ont.
dekt-nl. drie io. Kaaptltad "U e<,o in Clare.
mont. Twoo p&tienten waren k1enrlingen
On tw~ blankeD. Bovendien wer.len in eie
week de volgende besmetteliktjziekten aan-
gegeyen: diphthentia 2. sch:l-rlakenkoorta
3, ingewaDdskoorta t, ea tuberlc:lIloeeS 9 (t
Europeanen en 7 kleurli~.

I

Maandag nllcht werd .Ie brandweer aj-
hier opgeroepen voor een brand, welke
Will< uitgel.roken in \le &<..ell CaJ,inetm.~
kerij ol' de \v oodstock8e grens, gren.wnde
aan enige l)uizen op Kaapstadae grood.
Ho .. fdambtênah M.itt;heU wu rnet zijn
ntanschapf'en het eer,,' op het Ierrein aall-
wmg, eo mocht door het kracbtige op-
treden er io .Iageu de brand tot bet ene
,::-eOOllw te heperken. De sterke znidoo!ite!"
die op dat ugen!.lik w<'lei.mllakte de taak
<ier brandweerlieden uiet iichb>J. on de ge-
hele Htraat wus in rook gehuld_ 'De Wood-
8tock8e l>flLndweer imniddeJ. aaogernkt,
hleef enige tijd achter, OIdat dR Kaapoe
hui.~waart.. W&H gegaan.

Open.brief! aan Oudleer-
lingen en aan Leden
onzer Kerk.

'r=-:Geliefden in denl Heer!
Gij hebt W8ll11lCl,jjn!ikVernOUl?". dat ik

besloten beb met hht Illode van dit stndie.
jaar mij ... bediening neer. te leggenl on gij
waagt .~IJ wat ,laartoe de aanleidiog
mocht ZlIU geweest. fit 'lOtwoord dat ik
tot dit heslltit kwam zowel iu 't belang lFan
de theologtese "tud~nteD, a18 van mijn "P-
voltr"r. 't Is .....~r, ik. ben .nog in Jt
bezll van de .I~ nodilfe Iiehaarns-
en geeateskracht ,om IDljn werk met
vrucl~t te doen: r~aar il ben in mijll
t.ael1bg><tc Jaar, zo<lat te enig-er tijd dit
een unmogelikheid worden kaD waardoor
de arbeid, die un de IItndente~ moet ge_
IIClueden. zeer ZOIt komell te lijden, Eli
door nu reeds de Scriba der Svnode met
mijn besluit bekend te maken maak ik
!Jet m~gelik, .dal tloor zijn v~gtijdige
henoellllllg mlJu opvolger .)ver enige

Voor 0br0tU.e ~
WoocJ.' Grot. ~ OO nll ..

.... J... '-'i
I
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Telegrammen

Lonrlell :lO IU IJle -I)., 1\"I<ln,..I, Ilu"e"ks lIdi p3l<_eerde gl,t~n n '" h, t hU'8 Jer
10,,1, de ,lenie lez,ng

Londea, 19 Juule..-
ni\ KrOOIIIItad ueem' d.
IU&trlmID ell werk:liedeo
wel alt< onder de "uldateQ
voor eeD herhaling Yall de
reil. Venterldngen eD
~omen eo de be1.0II"

- naer JrfaiIuol.!6iWia·---.
na 't p;ei.IitJI:Iba.p
goe""'eD.

De ,béichu1~ wegde getnip er
&lUl toe, zeoide dat de swuiea geDaderd1\_ door het ~d, op
~ Dinizu!o, met bet Doel hUD
leJlll beu-elfen.de de ~d te
kenoen, en dat zij &leb ten ~ daar-
van haMn. verkllI&I!tl yeI'Il.er. dat bet
voo~ hoofd der BMoet:- b0od-
schappen bad geBOnden _ Di:nir;olu.
hem vragende waarom hij toekeek ter-
WlJI Bambat& tOOb t.:al dode vocht. 'DiDl-
rulu bad geantwoord, dat hi) seer ftI'-
~rnd W811 op Bambata "'eg>&ns het over.
Ijlen der zaken, t..erwlp die a.ndere hOof-
den de ~oorg~ opeta.nd he<!praken.
En bovendleJl bad I>inmr1u-r.o Vtll:tetd4!
de beschul~~e tijd ge)ed,.n ZIjn
hoofdi:nduna naar SiltaJl.8nda geeonden
met bet bericht, dat deze Batnba.ta "f'{)O;
een tdJd geen hulp ZOU verleoen.

Een ander6 naturel konstabel, voor
,... vervolgmg opgerof'lP6D, verlclaarde
dal bescbuoldlgde ham verzocht had lMeh
mot ZIJll opperhoofd te Mll5hatWllIUls, op
de gr"nzen van dit distrikt,ID verbmdmg
{.e st.ellen,en diens steun te v_enell
GetulgE' vertelde t-chnldigde later dit
te hebbeo gedaan, waarvoor d<_.ze
bedankte.

GetUlgen. _rd ook gegev.,n door
.,..u bla.nke beam bte rn het dept. voer
natnreUen zaken, &I\Jl Wle wat; opgedra-
gen een gesprek af te luisterea. nadat
de wak door de naturellen getmg. wall

~rapporteerd
De \x>schuldi@lde verklaa.rde voor bet

hof dat hij Zleh daar OOvond op lao;t
van Zipt hoofd en, die hll moest- gehoor-
samen RIl w.. rd 1..1 strafzltltÏnjt ver-
wezen.

I r II l\t:\{ICHTE~ )-OYERZEES.

\"" Hl '''II}'.lIt"u "H·"I gtsteren loellt!.t
()Dtvaugetl lat er rit. \ !lorgl\n.nd~ na~lIt tn
ver,rl,e"icDe dlMtllkten \lUl de koloRle
ZBI hte re~ell" f,(t \ f\ll. n \\ tfl n

,Ir, ll\DEH\\ I.J~
, 1\ I

EEN BESLUIT"n..'i DE DoEMA.

Londeo, 19 ,lunie.-De RUllI!iet<e Doema
~eeft eeupanllt bealotoo om et¥D landehke
..emrmssre aan te ateUeu.

(

1 1 - I1t~l tUUt nd~tUeDt
! ~I u tit.' vI~llre, met

I • IJ lt'-rw tij' nlll alti voor
" \ 1I1I!'1)\ II B&lIner
" !I'U 341 stemmen VERSTANDHOUDING TCSSE:-i E~GE

LA~n E~ RIJSLA~m ONMoQELIK .. DE TIJD VE~EN VAN OVER-
GA\U'$.

ot> Ed hp('!' STRACHAX '''1'Ot'1! dEO
Komml~ ....:l:n Publidre Werk ..n. of
hiJ E'<'nm."l*kteuT .ROden zal. rue In sa-
ml'llWNkin'l!: met .... n bt'ambte Ta .. bet

• 11 Jl lil! t \a.a.rU& het
'I ,-\ (..11 ,q,I~1I B..nner-

f ,I. uu,l, r v ')S Bill
-Londen, 19 .Junie.-Nleuw8bladen van

alle nebtingen WIjzen op dti onmogelik·
helt] van een Auglo-Ru8lUe8e ",er..tandhou-
ding, "egen.. do moordeusrijen die plaats
hehloeo te Blëloetock '

Nbndbla, 19 Juoie.-De tijd na de
overgaven der rebell$ verviel beden. Een
t&il\elik groot _tal pt .ch over, doch
bet is onmogelik het aaIltal te bepaieD
daar de opgaveu nu :"01. Barker, kol:
MacKay en anderen oog niet in zijn
gekomeo.

KoL Mackenzie heeft geen definitief
plu ~ voor de berntting VaD
operalielI. V001 hangt af VaD de iDlichtingen
welke ou verwacht wordeD er. van de boe-
danigheid vsn de meuw e opi!taud te
MapumUlO.

De Ed: heer
befitredMl UUJt,ie ~
pieren ter Wel III)ttdeD

00trekk.i1lt!: hebbend Gp ~~:C~
~ale kommÏIti1e!1 en dA
l!pC!Cia1e~tl8.

De Ed Mer WlLY.OT ~~ ,
.. De. _Ed h_ LOG.\N gal daarop kea-
wa ZlJll v~1 t4J zullen inbrengeIl op
tie volgQllde \'el1gadeflog vaD de Rand

K'ENNISGEVINGEN.
De Ed. bee<!' DV TOIT: Te ,,"I!eo

PROTEST VAN HOOFD AA:SVOER- vragen, w&nneeC' de oplJ&ve, hande!en.
DERS DEH TROEPEN. &. over de IrompeD!!ll>t;te6l$eD-. !l1I toe-~ I~ge het ~J VlUl 31

Mei -laat.tleden, ter tn.fel ~I worden
gelegd?

De Ed. bI)6I' WCR.Ui: om voor te
~Uen, dat. 00Il opg8lVe ter ufel ZAl
\\'orden 1tEIIegd, aantooende de pee
u~esta'ektbead land IJl de K~koloni.,met IIltzooderiug van het. l"a.t11rellen I..__ le.

£{'Ibied, d&t door de reger-mg afguon.-
dard 18 ,"OOr ..pec\8.le doelelodeu, bêtzlj
lkl'oonl1lUden ol laond door de teSertJ)g
van pnvate mgenaat's verkregen. III
elk geTOl uiteenuJt*end.

1(110)De nlllYll en dEI Il,..
(b) Het dIx-I, waarvoor bet

spronkelik bestemd is
(c) HfOt doel, " .....T'V<J()r het. nu .wordt

gebruikt.(d) De 1DkOl~ e-n daanlIt voortgEl-

vioeid
(e) De koopsom, ID ~('IV1I1land IJ! .113011..

gelroclJt,De opp-ve ;t;aJ echter dEI navolgende
_'8 m.rt moeten Illsltliteo· (1) It.i!I'-
spl'OOlnglID, (2) stedelike a.rëaA; (3) .t-
l(ebakeode bossen, (4) aUe open hgee-
(le kroonmodoo, (5) alte land, werkf'lik
gebt1ukt, '9'QOr de pennaJH!lote weg van
de KAa.pse Goevernement.& 8p1lO"'.n

De Ed. heer PRJ1II'ORJUS Te vragen

Durban, 19 JUllle.-Renters korre"P0o' of de regenng gevot~ gegeven heeft.
dellt te Krantzkop de tegenwoordige aa.n ""11 beslUlt van dit billS van 22 Mei
sltuaue herZleo hebbende, ?:egt, dat de 1906. namehk dat overnl WOM znlkt;
meerderheld vao bet volk !!Chl/nt te Jen. mogelik IS, 10 alle vervenilng1lpll\atJsen
ken, dat het a.lrtteVe gedee te viln de la.ngs de spooM\egen, m gevlYlg6m_

l

rebellie nn over 18 en dat er slecht.. een krt>nkr.mnig ..n ge;jt,lCht08U, hOl'pltalen:
klem gedeelte vao overbhjft. .. Dit kan ...nz, KoIom"al vers vl_ behocrtlt te
Zijn," gaat hij verder, "toch 18 hetunaar al warden gebrmkt. alsook KolODlnal v-.
te dultlebk voor hem die ZIChdieper 10 de der en Inl'erne \'OOr de KaAipSl" poht~e
zaa-k IDdenkt, dat het grote rugevecht oog en troepeo, alsmede brood, gel:Ja~d,en
DIet beeft plaat. gebad. Tot heden if! de van mll!e1 , ....... Koloruaal .koreo. Zo lil,
opstand van garwg ernatlp;e aard geweeRi., tat 'Wl"ioke hoogte?
en de grote meerderheid "er oatotellen zijo De Ed heer GR .\,\ FF Om voor te
waar half overtuigd van de macht eD ,stellen, dat coo "Nil ve ter tafel worde
.uperrDatw '''0 de blanke mao. De geleg,l, nanton ..nde.
HoUands, hoeren verklaren openhk dat het (!\) Het &&n.WI pel'8Ol1

eo
, veTvol[td

zeer te betreuren 18, dat Iedere hoofdman onder de Br_chiMe W .... gedurf'nde
v..o tWI}felachtlge loya.litelt Diet ~b)k het laar, elndlgarW.e 31 December 1905
werden geeteld met de rebelleo b,) het (b) Hét) ,umtal personen schllidig bp..

be~lIl. Er waren vele WI)fe}a&n! die "'Ilndeo..
..Jechta wachtten op een omkeer van ZAk8ll (c) Het bedrlll1; aan boete opge.\egd
en dat ,laze li",'eo onAktief lIUllen blijvoo De F.d bee<!' KoHLER' De K()11U!Us-
of zelf. \,..or altijd p_lef UIIeta dat sanM Vl\>nSpoorwegen te VTIIPl, of het
bhlkell zal _ts ..luJd tevore~ ~8 gebellrd." hem bekend is, dat eT t~ Paarl geen

nformatle '8 ontvaogen van de kom- schIllIplek i..op het plwtl
onn

voor op-
l1Iand..ut te Stanger. dat gi8ter aVHnd een goaod .. t,remeu, en ~en 91' g0l'>n
wmkel te Thrm,.,.... Poet werd aangeyaUeo. boveogTODdse brug 15, roiziger'&, waar-
De elgt'naar werd gedood en aanvoerder "!I.der VIUIk vrouwen eo JOoge kiode, en
R.)bbms en 7.skere heer Howe werden ZIpt, helt station moeten. _stekEIlgewund voor d .. anukcm.st vtm de t",eill, en ln

De be,slvoerend., officier te Mapumulo d .. regen mwen ..t:nrul en in naHe
telegrafeert dat een groot leger gewapend" "lederen TeH':en? .A h,ed hoela,Df; hij
rebeUen een konVOOIwllgeDll a&oVlel eo ze voorneme"" I" deze tot>SIb8nd VRO za,.

hedell ochtend "roeg nIlbi) OtilU&t. \ren te laten 'V'OOrtdnre
n
P

RIVier, 7 ulI)1 van Mapumulo, omsiogelde. De 1M beer DU TOIT' om voor .te
Sergeaot Knoz werd gewond eo soldaat stenen. dat tlit h1ll8 weder zi]n gevoe-

H Powell \\ ordt ganust len r.n 1 beve5.ttgP.1> mZltke de mening,_ 1 'utogeo;proken In de rel'lOlutie bf'tTeffen-

DE MOEILIKHEDE:S ~uG NIET de df' mwer van A~iRten op 26 .'pnl
.,eHTER DE RnJ 1904, en nog eens 7.ijn sterke tesen-

_ ..t and tegen ee.n YJOdalluge lmoer Ml

D

b l' 1I!1spreken. 9)0; berekend & ',Ijn IIChll-
ur an, I 'I uOle -De Noordehke dl... dehk voor enf' 1<.10_0 van d .. \x>vnl-

tnktcn se.erve lnlepen l<I)n gedemoblli. kmg van ZIloI<l Hrikn
seerd Ho"£'\ aall" oortler I IJ" drukw hi) De 1"..d heer CL \As..~ENR TO' vr-
het toespreken tot de manschappen ala gen of or emge jtl'Onden tO. Gord'onin
"'1)0 OpHlIe uil dut de m081hkhedeo oo~ ..n de K.ll3h4IJ'lI verkocht zijn DlIn mMt·
,"~l ..chter tie rug waren en lelde, dat "') b _."I. Holl ..nd. en Eugels III "pu lan,1 "tlder ~ appllen, en a.oder

pn
.
Zo

ja., voor w",k

I d
doel P VoortJ< of het goeverneme'-' van

l fU v "g, zou eu stllol\nals ,'<'n mau tegeo- doqer de VI)lUId. plan 's om de onopgeme<ten gron en te
Hoofd aanvoer. Ier AndersolI "prak 10 Ist.-n opml'ten ..n op hlll}ke VO()r<>adl'-

geh)ke bewoorilid"pn den u8J1 boeren mt te geven, eo zo j3,,,~ "",*. de vOOl'Wflarden I1l1n P
De Ed hr LOG.\N oin voor te stell_

d" t. daar r.ekere pap1&TeIl ter tafel
v.ln dit hUlS g<l4egd, met betrekk nJ!
t.,t he'ta I logen aan pe1'S00en. aanjteSl;"lJ
op spocHtle kommlJ!SICS ..u als deskn"l,li-
g"l1 1ft verSl"hillende goevernement>! ,1e-
p.lrtemen.ten, (UUl,tolleu, eeo Ult.g1lve .....r.n
pllbheke fond5en. met betr'ekk:ng t ....
vel'<"ffeD1~, ve~JUgen en 'f{'IC-
k .."rten Mn looen van bet. parlmcllt ""
:wde ....n, beooomd op :IlOdan·_..e ~peclai"
komm1ss1"" znlks _ de meJuog V3;n
dit hUlS ""n reden '8 voor eMl8tige be-
zw>t1"ln
Wt<:RKELOZ~ TY. VIIGEIlOH\f
Dp FA h..er KoHLER vroeg, of de

reg~ !Ian dIt hUl" wl "I!lall mede-
d"t ..u de u1l\verkinj!: van be' p!nntll(ill
van .<omlntge "erltelor.en op. 'k pl,,"t~
\ l)g...oonm .." "elke ~Klijn ",ij-vlm
plan IS te v~en roet Wrekk.IDf!; tot
genoemd.. boe.repldts en p"rsooeD ~

De- PROKGB;E(lR-GRNmAAL ant-
"oordde, dat ..en ~" l'1U'l ,het ~ ..I
perBOIlen, dl'" np de pl_ts Vi)g"boom
\Verkmam \Vn1'en. ree3s ~en ,...8"
Df' pro«nt'ml~ "'Ill" goed ge..laagd. Ye-
II'll der al'beide ... hadden hnn werk met
Inst gedaRn, en hadden een oeif9ng ge-
kregen om op boereplaatlien te werken
Du' lieden hadden ~ kn_ jZ8kl'egeI1
om hun pclS.be te verbf'teren Het ,,'liS
ochrt.er t\V1 ife\acht.11!: of zij beter .. arbei-
ders voor boe.ffln Z01Id.-n IlIUnaken ,lltll
p;ekleurdBn bt-wev,110 ,hadd_ te :Mln
Het aa.ntnl der peN'Ollen. dl ... tan...-op
dp plaats Vti~..ooom ltlbeiddf'-D, bedroeg
mlDd.<'f ""'11 honderd

~ \Tnnll~Ll<l"l VOOR DE RAND.
De 'Fh h...,r POWELL vroeg, ....at ge-

d.an.n kan worc14!on "oor ioboorl!ngen op
liun "eg nllM d.. R,a,oo voor wen, m,.
,..-:t:kp bes:'hntW:tgpn en beler~ &emaJJi-
kon langs tipOOlvegen, zoels .wbevolen
"<JOr M heer Don31d ~tl'3cfl-an In 7.ijn
i!~u'g"tlJ."l \00' het ~alt:L1rpJlell Zaken
KOllUlc •

])I" KOMMISSARIS VOOR PlTB.I ...
WY.RKF.N R.nt....oordde. dolt biJ vec'On-
n...rirtelde, dnt (W> V'l'IIl1;EII' beoobuttl~
aan ,h, ~t ...tJ<''' ..n ....dings b<>doel(Je."'De
"'IZ""''lt \'00' roup; ID ket ~bnlk JD dat
oflZu,h' ...,.. .."'1 a\" m~lik - De re·
I("nnll; er-pod" (I\! ooOdza,ke1ikbeid, ,n.
boorltJljl;fi'n aan te moe<ltp;oo om tut te
p;nan ,,~rlt"l1 AIlt>~ wat nodig \VIIS, I'.OU

~.lllD worn ..n
RR rG TE S'n-;\'TLF.RVlL'LE

TW1':'1 beer Hl:-R~DALL vroeg of de
kOlllm~~s.n~ d.- nod~ stappen za} n&-
m"" om ....Il 1,.,.loft~ te v..Tvullezo, eDlge
Jaren ,rf'lt>rlen ru..n de lD\Voners van bt'tl
dD1'p ..n dL..tnkt 8tl'ytlervll'le gedlla.n.
0111 een hntg a:Iru.Ar OWl' de Groot lti-
'J1f'1' tfi' hou".,.. .• 1...... 7.1J nbloolullt nodig
~~ tot d,' beselwrm= van '-eon ell le-
yendl' ha ....

J)(> K()MMTR8\RIS antwoordde da.t
,M> z-v,k ile aandat'bt V1ln de ~enng-
Jt'. o<:>k- Vt\ll von~ regenn~--bad er-
IIl.nt:d Tot nog we. echter ....M de
plaats, wanr de brug ge~d r.mL wor-
dpo nOlZ lDf't p;ekot..en .M<m h.a.d ge-
raamd. &t .......bouten 1rr~ £.,>,500 IIOB

ko.4pu, 1",1'"IJl de kostA'n vall ....n Rta..
1<>11brll11 0- £8.200 ll~rna.tmli Wa1'f'lD Er
\V...cl IR de 00j!;r0tiD{/. been voonoenmp;
VOOT zod'a-nige br.ag gemaakt

BRrGGJilN

WOE.~D.'G, 00 JUNIE, 1006.

De SPEAKER opende met gtlhed te
2 \lnr 11 m.

Peiittes werden gevra~ en mg~~
,herui door ,ie h_ sIr J<lbn Frost (9)
(vt ...bod _ drIl:nb'e-rKOOP nJm naturel.
len), ...r W Thotna (2). (~ dran"·
verkoop MOD oa.tu .....nen), :Men'tman

(f,skali' afdeling VlCt<ma Wfo-Bl). Woo"
(verbod d'r8:nky~P aan o~.t"r('U(!!Q),
d .. Wa ..l. cr RehreUler

Kennlllgevmgeo van mot- \l'erden
Inll,...woo,l do<>r tiP h ..ren B1.sm<'l (....t'kOOP VlII1 ~ en hoonti"'-'), dI'. \'.1
JOOD, C .1 K~e ( knrT~'"
.rl_.nAod,,1 monopol .. \. dr \'"tl,.....n
(goed"reo ~ocbt door de :\g<'1lt-Ge-
ul't'aal\, MaIJ.

n-wtl.r van lh &h"t
id. le regelltig het

r !-l..;ellop", \l\h"lltltup;.~
DE Bt:RGEUOORLOG DREWT

OPNIEUW.\ ",III \lEFK \OOR
'\ \ \ \ \\ r.R\ï'H ..

Londen, I:) JUllIe.-rlt St, Peter~burg
wordt lleselDd, dat dil lDaatsdllal'pehke eli
eltoDunllese toekomst somber lijkt, lo \ er-
bamI rod de politieke verWlkkehngcn die
In de Iaa....te tijd w eder blijken. Er ,. een
Ilrote \\erkstaltirr~ t>eweg.Dg over bet ganse
land op tunw geut, en deze bedreigt zelfs
de ho.. tdstad Agttators wer~tI allerwege
en de grootate vrees wordt ge' oeld, voo;
het ge' III er een grotere breuk zal untataan
t usseu de I{eg.-n ng eli de Doema

Durban, 19 Jwue.-Een vergadenog
...an de plaat.li1re milttalre reeerveu werd
hier heden avond gehouden WB&I' de hoofd
aanvoerde( aankODdigd. dat bi] de
oef.eDl.geo van de eerste ~rvetJ'oepen
wu doen ophoudeD &la _I protsJt tegen
het Dlet. oitrelken vali _penen aan de
reserve troepen. De ""apens wvdell pu
uItgereikt en oefeningeo sullen door-
gaan.

Hoofd aanv~rder Chiazzari lei, dllt bi}
sijn bedankiDf. bad IDgedlend om dezelfde
reden, maar ZIj werd DIet &8ngenomen.

III dlt\\ ~ rd lIP oen
1\ ""I (I he~t"r), ...ees

"Uil" 'U het lag"r-
"IelI \ an hel tegen

\ \ .... 1.11\\ en tn~ vun u uu
r ,I" Wlt\\aldrsrand
III de njk~regellng

,I J \ \1f1~ duol hduunen,
c I II \ zl" ti. A""Oll&ue,

4 ~~ !~II ~V\: tt laten, lUltH

i lj" \ ' ...l-hl~tt!id werd. en
• lid lat ol, natur ellen
I' t.t;"t .1udelJ

.,

----
D~ W AR~ OORZAAK DEH MOORDE
~ARI.lE~ ZAL WELDRA BLlJKE!'i

\ ,\ \ \ \ II E I RlJK~·
\ I f ~H.:\I

Looden tu JUDIe-De loodse bench
ten <lv~r de moordenarijen te Biêlostock
met de gruwehke blcwnderhedell vun de
vermmkmg der h)ken, bebben pas de
~1_,lIe N"l,ollale VerJllMlering bereikt, en
.erool7.l\akten de verdagto..; '''0 de zimug

lo. a..r men \ erneem t hae ft S" Edward
Ore\, sekretan .. vuor BlIlleula"d><e Zaken
san SIr, Arthur Nicoleon, de BrItse ,.:eZl\nt
te St I etersbllrg, 0111 volledige inlic htin-
g"I' get!<""I.

- I
Kel>rsne), 19 ,JlIme.-Er wordt gerap'

porteerd dat de rebellen n" h un nederlaag
cloor de ~atalse u nlle" rmtert) de Tugela
weer overtrokkeIl Zoeloeland IU. Ndblo-
vuka TmaUlM ia het rebellen hoofd, dat io
de lokaue woont naast dIe van Gobi·
zembe. '

_ I r I""tern \ oud deelt le
l':~ 1hUi"; 1Iletic, dat het
I 1I11"" 'au Iulie zou

~t \~ h~1 t--.t sesste lf! bet
r. It \\ or den )..."'O~ nd.

ORANJERIVIER
KOLONIE. -Rl':BELLE~ WEEH TERUG :SAAR

ZOELOELAND.. 'l 'I Jj""'"'f,ml',,' wordt getelcgraff'Crt
,lat lord ::-;elhorlle!.edell "andaar naar Tha-
I'a :\ I"I zal \, rtrekkon MorielI ZAlhij
te LIL'" I,ralld ""nko"leo Aanst M.,and ..g
zal hIJ te l'alm)',I, <lp IJlIl",hg te Wepenor
op D"n.lerdllg te M,detcng eR Vrijdag te
1)8\\ el~dorp Zl)n en zal ..p Zon,lag weer
III1JlJ' BI..elllf<lntelO terug keren Op de
\ olg-"lnole dag ZI,I bl) de Brehner '" holen
opellen eu Ol' ,le daarop voll!ende Dm!ldag
0&11<Pretoria vertrekken

UPl>'T~~O OP::-ilEt;W t;ITOE·
BROKE:S.

I ) ,III. ~ De Eol T Agar
I) d.... )t)UgMt.e Id"rt ..mt Il'

ot' ltd _.;'t"kvz.t'1l werd \ ,,)Ur

I.Ot.k ontzt!tel.1 \\ cgen~
_",Iur,-"ol. de elektIe ,,·hl

SPORTS

Louden, I" J 'I1IH -lie 'Ho\ III Ascol"
...edn'TlIlen werden heden III tegeowo{}rd"'·
beId ,all de kOlllng ge"p"Dd, "

Ik ult81ag \\B>; -

Goud, Il \. """ Ihe White KflIght,
Aclulles,:! 11alDllIerkol', I;

'\'''''01 pn)s Pradella I Outbreak:2
S.lhpetre ~ Eergtstel ell \I ILl! de .tad BpJhj,h.'!1 ID

fee~tdos I.,) gelegenhel<l vali de Opelllflg
der water ....erken .Jd.... r door .Ie Goe-

Ir. lf" \LEE::l \IE~H \\~
II "I:: sULO:\ n;'\

I' ) !lle.-I~ heu Haldalle.
lil ~ta&t vOtlr Unrlog, 1I~·ft
I \,,, ,le IlItgt!te \an oedl!l~
II" IJlt dt: ~orl )l,N res-'fVt D~ IUlIl

1•• I'Jd Z Il .... "nlen ~e-t,l.J\kl
.rl- pl.... l, I,ebbo nd omlerz,oek
1,1t r gee" g' \ aar Ue>lllU\t

HUl'WDIE'\S'T VOUH WIJLE~ DL
HEEl: SEDDU:\ verueur

LHodeo, 19 Jl1nlt:~-Te~ eie \allll!.: na-
g"d ..cI,[elllS \ all "'Ijlen de h,,<, Seddon
werd hed"n Illld.lag III bl P,u"- KatI"
Ilma.! eeu rOllwdlCJU'" ,.;ehou.it!ll Ik. K\~
mog en dt' Pnns \ LU \\ a1e~ \\ areH ~ el

tegen" ,)()rd,~d, ten\l)1 lottl Elglrl, d,' heer
Alf .. d LI ttelton. ,le he. r \\ ",<on
OLunlllll als •• ,k lord Om.l" .... en lor,l Rall
furl \. vnx->gere ~I..evel neur.... van'" S leu N-

i'_lalld a&l'''' eZlg \\ aren I le ,hen-t" LR

zeer ,"drllkw~kk6nd

NATAL.\"I.IK\\:\"E \LEEti I"SPEI\
TIE B[LL

1rl 11UI,-llt \ra:;)l1n,.:tlln
_ ..... \11 I dat het LUI lbnu,,' kOTllltf

1'"Jer \ er\egtllWlhlrdlgt'"rs, ht eft
l.1I de e11'l \ all Presuil'nt

'" Il,t Je \ lee- 1"'peUle Btil
• I....l\f \ .orZtllm..: lUak,o.l \ooT

\ lil appo 1 Jp dt' geret ht ...ho\ eo, t.

\t-.H" Il

De haven te Dur;Ill!' h 1<1~laandag een
loedrl)v,g .,lRZH~!I Sedert Zondl\g llIorgen
'" aren er 10 .... liepen eu Iloten tan~eko-

BESl'ROElI~GS\I,'ERI\ I~
..t srR"l.,IE V..11 II" r t.'''<ry "<lrdt Ile,"cld. ,I..t de

~~d" ~d aId .ar beZIg " door het guevor
n€'ln.!ut gellla\ htl~d tt: we,rden een lemng
V,lG £1101.~1 "'''' te glall, wnartegen 01<1
loel....nngl.etalel~ ,,,,oclloue 'exceptIe "pge·
\\oq.PIt heelt De m..d D,1l1lrlleo>volgem.
een vo'k.d~1"\Ult \an de \ll1rgerol met et li

HDbevrethgcrlll re"ult lilt
Een prl\ ale ver~a.de! lng \~m rl "d...hercn

lOttrd ~l.lArHlai! ll11ddag g&twlldell W"ILI'.

met reu llltzollde.llIg. de ra..d-heren over
eenk\\8111en .li tt· tredetl

Lond"n :.!O IUUle-Dc regen "" v III
gl Inenel~!'4t lH.~eft beslHten nm et IJ ,lam tt
do<-o OOllwell ,,~,-r d~ '~lIrrllmhndge
&ivIer. ID ~Ieu" ZIlI!I \\ ,le. ".U\Tt)<lor
.en lueer va.n t\~lUtlg \Il,rkante mijlen IU
"ppen lakte 1'&1 \\ <lTd.D gl,,'unud De
ko""l t"n \ iln (h l "tjrk. 71111.11 I.. tl rag-en
!.I, ,00 !l'JO

l \ ) \ ~,

!I I~II 1'1 I, II,e - De .lag""l.q~n
til n 'Il RilHltlhtlS .ile deel

I \ a..au II \ \ oQt tuanueu vre~ ZI Jil rutt
ti. dl 1'1 loQl ...tng g' k lillen Ilel ~t!\ Ilg

I ,IiIL 'A [\8 Jat l.tat8~uu >i IIld ...llilp \lIet
.._\_Ila(hg-de .. ()<Jr~tl \ ell tld,.Lr I. 11.\~1I1 1110"""t
.. rden "'::t?-letpt

PE \ REDE 1\UZE1(

101101,n, .!11 JUllie -IQ een to.·.praak te
L\1:\h.~\r-lI, \'1] gtlngenht_!lrl van eeu feest
",aal. sprak de Ilu,tse k.lzer zIJn bh Jd
~ hap lit 0\ er d(> rell~aehtlge vuorllttgi-lllg
nUl d. OUlt... h.LlloIcI~\ loot. Z'Jn en,te
wens W z,. Idt hlJ, \\ a!ol."reLle Il hij lJ Ld
l,,,.I, d.t le "nel" '0<" l)IlIl~lnlld ZOIl l.ltJ
\ t Jl ... h)rt~·st.a.an

I" Itel \ttlal. !'nrlellvl'! gaf de "qar
\ OU ge keuIlls ..m ..oor te Ku·llen Dat het
(Joe\ eruoluellt de kWl'ttt1~ 10 overwe~og
ZUIl nelllen aall het elUiI der tegen" oordtge
!;L_le de landeu \ all de naturellen, \\l"r
hoofden rebel he h ...lJe" gepleeg.1 aan de
Kr ..on te d,,~u tooko,"en en ,e ..erpachl
znlleu \\ orden \ Dor Europese ukkuvatle,
IIH! de eue \ norw·a LJtie ~an ludialre
hezeltlll~

',EZF.Lo.;r;KII IJ\ EI: BETElU. I\\I\;
T1WLr; \.\:\ ll1l:\r,ZE:\

1 'ti i~(I. lIJ JlIIlle -(,ltit. rlll1dd.\~ IdS lt""
."r \\ ,",,,,n churdJllilII !.et lagrrt.uls JL

dO". 'tdmgell va.o lu t k mltf, dat oDlao~
J .tl ~nDlShl1rg ut, om wJtldelen te

r ~llldl voor trt ten.' kontrule vali ,I,
",jll)e--.ek>elle~OfI de IUI)UeA Hl) \Ir
... .tlf le daL de n)k ...rqlefillg; de a&nl~

1 !]~ \ all liet k.~llIllt, tut ht::'l a.anbrt IIgeo
lil drud omheullugetl of dl RaliII lItrek

" Il..! \ lUl (h \\ IT" (l~rfi,r Ind are-Ho DlCt kon
~ IKeun n \I--en'1eu" \\ areu de a.aob-e

II~PO t.'f 11("( k,))llIt .!,·da trI

rl

K()LII:\P.U, III WELlI,S \1[1 I
\ \\(;E'\il\lE:\ GIst\ ren ,\ en! mt 1/'JrdzlJllrg J;e8elDcl

da: DIIIIZIIIIl. I"duu." d:U,¥8 te "oren
,eli h<-Ie.u.lheld. hezoek brachten aan dl'
go~veflleur ellieden weer het go~\ t!rn"
ltltUU l1UI~ bezoekeu 011\ de g ~vernenr de
1H1I1l~tervoor u,lturellell zaken en de kUIII-
IHrl.uaLallt \ O~Ir Zoclool.~lId te lIntllloeten

De h,>of.1 111<1l1l1aKlillllnalla le>;de eeo
verkla'lllg af \\ elke (rlwhk het gelil le
tntervlt 11\\ I[) bet\l.lg flail! Morgen zul
het mt' nlCI\\\ voorty.:ezet \\ord, n

WEEl( I~ GEVECHT MET DE
\'I.JAND.

m.scHEIDII'\(, Dr;R:\ \ I' I(LI LE:\

~I [III~ :\LH. \\OUlWr.\; II\EI:
L Hl '\ EZt,\ h. \\ t::s rI r;

Loodcn, 20 IllnIe _::lH U, "I ... Dlik.
ligt \ aardlJ~de III III t parlt meul \ o,)r the
~ \ln,..t of Dealt . presuk .. rde liP I ~n ver
h"d, ring van dp Il.adllQ..le leden ,les p&rle
!HeutM \\ aar eeu rei'oioOhltle werd gepll.l'1St erd.
en.>p a,aOlir1u~ende ,lat d"llretHJ \ t raut-
\\Vt)rtleilk !I(....tllur Mn I rRn8\:Q.al zal \\Or
lCfI lOt. Kekend, VI. Il lrllorgt.!l1 zu\l~n \\; onlen
~erkn ~ell \ltor .le \~henltln~ der oattl

rellell

RHODESIA.

lid, Jl l't lnJll~ -t~tn dll't1ta[!~ \all

~~ eilleut""hdeu h ".1 hetitltl . en petitie
,lil .....!r Il I clllli'! di HAlllIt r1l14(1 aall, ~e

keod lo\)r 1 lt:) lt!'d~fJ "'" Lar II t r bIJ de ft

~lnDg()pa.ltlg-~inHI~etlW rit m ..lrcngere
Hl L.Atrt!\(el~n te tI~ III,--n Illt~'.. h~tn kkulg: tul
de Ih,[jtklllnezeIl

In 'Lot-..oord Ul' de pt:\,"e ze.eI.
, ,nIe M,n,:;!" I' ".t IC ,''"., 1I111n~ g.
I Ihili t.."( rfie \' e(1 ,tkwf,;" \ an Jl r-=i'At natJe
I' ddal1l1tte korn kt ",a.~. d, Zt tlll~t.lwIJfe!d

t' dt ben,)elthjl dt"r p ~t nllg /.1)11 terug
__ \ P I I n il! II het IltKil~ lIl(H_ III hhJkt->l1,

II d politlok der reg-erll.g betreffende
\ rTuetigen \ au d, Lhln~!"Ie \rDeHls
1111-1.hKer \Ioorden lltt"t-"ugezet T. n

le \ erkho",de SIT Ilenn, <lat hIJ I"n
\.: lI\ereeu"'le'lllde lll~t de Ildulhng: der

""'l''1t.'\lle In het' ert}< nielen \ an eeD stel
l \ lil .\rbeld dc\t I.nder zlIl ke ,~erllerlereD

n ...tandT,t:itetlen hlt-"et voortbe~taAll III

li- Jl JU wel ke I1J1allg'1'l C~II d~el clt ~

I .... \ \S :. \\1 rJ 11

I er~~terell werd Vdll /)«11 bOil geseInd
dal hel best tlur ,~n de DIlrImase Illnd
ho"w \·erenlglnf.i bo_·,loten heeft huo teD
l<lou.telhng d,t Jaa. nwt te doen plMt><
bel,bell ,\< geus de olllll:lte" 10 ~ .. tlll

I',etermantzburg, I!) JuUle -De be ..el
voerende ufficler te Mapumu)o rap1",rteerde
heden avond te &'25 dat deze troepen lO

aanra)tlng k \\ ameo met de vijand, dIe 400
" bOOman ~terk was. ZI) 11!lgden ztch in
11IDder~1 lnaar haddeo geen sukse" Dit
werk JU'lrd!! auderhalf UlU.

VI)ftlg rebellen werden gedooJ terwijl
er geen noodlottige genJlen waren aan
oo ...e zIjde. De vl}aDd helrt,ond hoofdzake-
hk uit NdhluvlIkll", TlmuDI's en ltltami'e

0.; [, "1\1 nl ITE:\

I ",leo 211 IIIII'e-lIet .' "CII\n
RHS1'! \terl1ok ZUt Idf\~ 11.1,:.~nd \an LI\ cr
1"",1 uaM K.. ,pstad. ~b.·ellta". \Ig ,,,haal
t.: n {l. ,::;t I.ondell

UIt (1".1, w<lrdt ge""Il" d..t er M,lall'
daj( cell 1lI"nMtel vdrgadenllJ!' !l:('houden
"c' d, "'aar I.eeloten werd niet teg~tI du
wet op d.."nauU:n cu edelgesteeoten te
OppIIH~r~o dv\ li et n komitee vaD lDWI)Uel8

werd gelu.trlleerd I"rlcre poglllg a..n te
v.: enden \1111 voorv. aarden van de Ion.at
re,;el eli het verkrijgen , ..n gravers p'.,.
lIutteli ge\\ljZlIl:d le kTl)gen

lIlen~en

<lE~EI~!\AL 8TEPnENSO~ SPREEKT
ZI JN TEVB.EDE~BEID l'lT.REUTER-BERICHTE •.

Mantzlonrg, 19 JUDle.- Genema) StJevh-
ell80U I" teruggekeerd van Nkandhla, waar
hl) gedurende de laal.>!te waand geweest lA
urn de operaties IR het veld te beet.~deren.
Hl) drukte zIJn volle t.evrodenheJd Uli over
de !llamar waarop kol MackenZIe de opo-
ratJes geleld had. Hij maakte het goever-
nelDcot zIJn kompliment over zulk een
krallli-: OffiLIer aan het hoofd van zaken te
hebb"n en cmdigde !liet te zeggen, ,lat lu)
er niets op tegen 1:0', bebben Olll, IlldIen
het nodl~ WM. onder zijn komlllalldo te

,taIUI.
De generaal was ook zeer tevreden over

kol. Royston. In 't blezonder Vlei hem ,le
blllton~ewooe populamt.elt "111 deze offiCier
lOet ZIJDID&llSCbappeo 'u het oog, hetwelk
hl) llIet alleen toeschreef aan de lulrtthke
wijze w'k..rop hIJ te hunnen gene ve
werkte maar ook vó'or het feit dat hIJ nIets
van ~]Il mlUlRChappen vergde hetwelk hiJ
~elf DIet ZOII WIllen doen.

Er I" elllg ge""lul ontstillln tUMSen ellltle
der offiCIerelI I., Jd,' operat,es

K A.APKOLONIE.
LIt 1I'z/IIU<i'I" "ordt bencht dóll de

AfnkaaHse KIIstkuIlrt8 upmell\\ IS ultge
broken I' {'IllZlOg" ,nR 2ó 1lIIJI,'0 vl\n
B1l1a\\a\o Het (, .e'\ernement dOf t eon
00.\ rwek In de>le ,", ..k

De 1.<),,1" '. ,he \ (Ln'\ atal TJaar A 'I' ,,,'

I, /1 ZIJ II ~ezund. o. 1HJII ~! \\ \)u8 J(:I \' LDg~-

n. 11.waM\ oor de Dr Boor, \1.. Ib'chapp')
llt>eft dVt reen gekl\lUen. wel k te vlllden
1)11' :\atal lilt ZlJU lletehglzeld te hplpen
\\ t!gt'U'" df' U\ erbevl/lk1llg ... III (le gt. vange-
II I"",.;en (.t>co rt'bej ge' \1J,...enc I~ nf zal
"aaru tllJnllk gezllud~tI \\oldell uaar de
dlámaJltvel,Jeo Tuen Maanua.jl te LOllrru';'J tJa) 'loei( de

Ill'er Sen bums. de kootr ..ktellr ..oor de
CmuelllZI waletplJl' h)D ,le bodem \110 een
d,epe mlgra\ ,og onderzocht, gleed er
ell'lle I".~e aanl, a!. dat het gevolg had
Jat hl) geheel I.egrlven werd en .dleen dl'
krUID vali Z'JD h ,,'fd nog ZIl hth ...\( Wil"
Elllge werkhe<i,·n k wamen hem "chter
blJtl)ds to, !.nlp en ", ..rd hl), hoewel UIL·
~eput, 'an een WH\sedood ~lr6t1.

Uet "I.oorw~ ,Iepo.ltement aldaar heeft
)'lIst 60 .talen • truck- \ rl kregen van de
K.l&r"'tad~ l,aVf nkOIIlIJlIS,..IC voor ..tA5 per

"tuk
1):\ j{ r:sT \'E(tWEK[\I'~:\DE

BEH1CHTE:\

MOZAMBIQUE.! I Il 19 IUfllP. -Er tI" een oproer l1\t

" IL In II\!t I\.'\a.ng dU!lt'lkt Vln de
_ \ fll,t" ,t \ elp fahnekell ZlJU ge
11 ... \ 11 de ! Illlk ..gent \\ erd ver

I

TRANSVAAL.'1\[)I:Lt,1 L1\(, 1l~:H \l"RIlK
K\\:\"r. K\\r;~I[E

'laaodag \\epl uit J ./II(llIlYb.,,,, gesell'"
lat de ï. A Z,,,nl8l;en t, d, rtlt.t' eell reso
11Itl~ pa.8"e<:rde van hartdlke ")111

patille en diepe v..:rOlll\\ lard'lI'lDII: bIJ !.et
bi,. Ihad oll,ler hu" bro>dtr' II \\' Ik lange·
n hl "ordt 'jL I(usillm!

Il I I 1il J IlO lf' -I \t regef\n~ \ an
\ ",... rI" ft f ..... l t n het IJ;olll&1I1 t)P-

k" 11~)i lt \l~f Ira" k[)nftT~ntle te

,.1 '-'II,-r. \lll,>I.llI' \1:[111';"
Betreffende het lI,euwe t· It,me! !.eef(

11) I IIIH _I lt St Pttt r~bHrg d.~i "I Itlt d~ 1(1I8"e"" \11I1I.ter \ '!Il",,,nwe<.lth '" I"wrlln&óll"l h"PPI)te I IIJIIII/l ;(I)I(rq tw zonrlerll~deTl g'e2'even
vali hl t 1O.... erre< ht W· Ikl ZIJ hehhf'o
BlOt t(l1l lIetaleu I)" (ef! verZt ndHlg van) .!\'
kJ",ten ter \\ l\ardf' \ In £ 1 l"l.!' Het III

voerrecht .mler I" I u I.. tar" f k" .1111 "I'
.L I ~fl ,nKf'Vt'1 r t.'n het "1Jk:tll1lend~ In'" ~ r
ro-<ht oudpr het nwu"" I"rle! behep °l'
£ll~!,hetwelk eon vermeent. ring a.unV)ilot

v 1(10\" r .1. 100l'rnellt

NATALSE TROEBELEN.Itt"flt lil I... Z-lkell t"t.'U \ Irkl11H.lri

Jl den I. ~11 dt:' Pr!l\ 1J11 lalt gne\ er-
~Ann wet D tdrllk \\-.)rttt ~e\\e/l u
1,....kel,khcHI u'" ,le strtk!!le Moll'

\ IJ 1111~II lilln ph. htel1 eon\Hurt.
!,_ •.t!.tld dat die \\anprdchk
I klt'lll lIlt ... {t'1l \\()rden ge-

k.ra( htH.,"""\'" rf'l·re'itelll.3tJt.-ti.
J. 1"'.. \ ~ Hint rJt 11 I.IJ!) ~emaakt

f rl _ dt-'p:l.rt lIlenl \ Hl 11t1!ttm

Duru ..", tO lume -Dc telegrahelle ge·
meenschap tu.""U Stanger et) )i.lpllmllio 18

nog met hersteld
IJI~tera."l)lId laat, na .-en sameukomst van

de llllhtle aanvoerden der r_rye Iroepen.
olltvmg de ho"fd,,,,nveer<le, Clnazzurl be
",.1 II~) man ",n de roserqe troepeu klaar
te houden vour onullddelhk!> dien~t.

De aanvoerden! glDgen geduI ende dl'
vrooge ,,,,hteod uren Beren rond, en wek·
ten de manO('n op \ IJftlg V,HI heo ver
trokken heden "cbteod met de Zoel"eland
tr~tn ~og VI)ftlg zollen heden nwid:\g
vertrekken.

Wetgevende Vergade-
ring.

(REUTER.-BERlCHTEN)

nl:\IZt LI 't' l'IH':-iA~ 01' \\ EU
'\A \'t M "HI ['ZBlI~G

Dm Ilall, l!o1. JunIe _Uwlznlu·s llidull<l8
ell dun gl' lig K'\ amen Iller hedell
a,v ,od pt1r o,;:,p.Of IUlli van Eshowe De
I'"I'll) welk, W\l.< ,. rg~z.eld vau dne
lIalnrelien k'lIl.l~I.le •. n_ ID e6l'l'te kills
kOllll'lIrtlmelllell en v.,rtr"k l'lJu .. onwlddel
hk "eer per Il'''.! lrem naar Mant~bllrg,
wn'" ZIJ l' II kouferent,Je znllell hpbben met
clt a-ntltorlb::HeU

( ::, KO"\1"EdU<j:\Tli': De hoot I
\ Bhguauk-, .I'kr ..ta"" ,an de C S
l'me, geeft k.. n.rus. dat de konferentie
der Ch .....t..llke Strevers Cill" In ver
bi,na mM, de "ed G.... K..rk, gl"holltlt>n
1-aJ"or<letl tE> RkJronfontell1 "!UI 28 .1u-
me tat 1 ,lult It.enmsgen.;g g8S<'h ..~dt
hiermede, dnlt <I" &l'OoI'\.. ,gkaa.rtlcs g..1
dtg z1I1Ien ""Jn voor d.. te< t1gre.~ t 0' t

1 h .J II I '''. op ae Kaapse GOf''''e.rot'
m..ut" i"p<lOr\\'eg<'tl, op <le :'o/t'!\'I Cupe
Central" -.po<>I'\\...gen, NI "I' iii.. C<>n
I r •.J ",,,,dl \tri ..nu R, .. I\T"''''''' 1)0....
\l'rleup nil; " ..rd op V!'oI"7.oek ,'n 1\ .lP
,(0)I"T.ltt .. r ....r.t op de I (hl .. d ..z<>r t,o<'·
I.!.,..:aan

\ \n I 'fIlIlHt',,}PI! ,/ \\' Jd el! ;lsterell ge
~ mJ ,lal .je n(\'tlf(~I rilt. hCR(.I'\Jldl~d w t..'"

\ ,all .Ie Ill'" .rJ op Ij"" \_IlTke be,tl< rde1f'~
\ \11 t." 11 Ill)ft~1 ,~Bla.lI\\ hunk 111 Krngcr ...
d..rp p,.tnkl s. hIlIdIg I",,.ooden \c er 1en
ter .Iood ... ·,01 velol."leeld--I .t p ... t .. I • Il r II' komt ..,n <t'\'f'ffir
,lp merled.ellOjl: OVl'r oot ,oorloplp; ollr
.j..""",k van .Ie To~ ia,ff..., ~~n.aI.
"" 'UI" .. rug" t lid ~1eJ'Pn liIdanr JI.""'lr
r"",eerd werd, b<-schnlchgd ...an opm."
!fH! D.. "oonlaam~te il:"tll.~ wa.- ...,11
7",.,100 pohhf' korl.tabo·l. 'n rllenst ,an .1"
di_tnlct .. na.tuI'<'l!..n komm....saTls. • ...n
".P de ~hn1<iI!:'lt> bEokeuod zou heblw<n
1).. bP<chnldljl:<ko wns toenm.la1~ IUllljl:1?-
hOlld..n doch ",as ru..t und .. r ........qt no'
aanhondlDIt ,tawl .n vprhand m..1 e<'ll
onl"Plt"lma~ ID "IJl' p,'L~.doch U.tfor
". nl <I", arlt'" ,1lIIO ""n rt... urtonl"'lt ..n op
..""",..kt ltear 00 aan""z,ltbeld ,.an ,w.
bff- In het distrikt

"~. "" br<lool~ bH ..r kOll"t.a.\x>l.
v..rt ..ltlt> AAn hf't bof dal h"l!!cbuld4!;dfi'.
t .jd<-n-' a;..1'l' )'alIhoUlbJlIt hem gf'V!j!:d
iutd .1.,...1 tI' yorm<'n van ""'J\ jZezant
.chap VI\JI 10 P.e",on<>n. door het TOUjl:lL.
land opperhoofd ~ "",.lnAS" op order van
DllUl'uln ll"mnden. tf'1l elJ .. L> d<_. op-
pt'rhoofcWn 10 <l.. Tra.n>'V11AIt" pol....u
O'1'"r hun he~I<l\Olh"h"ld om nan Nm

VOO? H~t uit d. ~ -
Wooda' Grote

Pepermunt o-e--VLW. le. M.

11\ II II r\; I'f. 1.1 sl~."t
!Ir EJ:

11 11l1Ie-I,I ...tPltlldJ,,-g \~~~

1 I r'f>ll I hu-Tue tll l"l'U Haldle Itl
_ t II ~ i lUllItlal ht .11'd. JOlleulTlot.>r

~ I lt ti"," L'\Jt:1I lU Ru~lanll, eli
..\ Et \ {rtl li re' pill l1lf't hf't

t 4 ~!l--' \:\[1 I ho ZOl: k vU,n tit" nnt~
...d t.at1~ te I!lli.:~n \IIJ <lt

r .!t r\Tll! !>('trefTcode h.-.ter" he
\ LIl haar ,lik ~lr Ert\\.:\r,t
Il liJ I \\ ()otl I ,Il t.rnp. llat hIJ ,~e
pn"" ot(ltl':ot Illt"t kllil ulakpn

l,t fll.t " .. r' ln~ 7.' 11 },.lJ"
I tuit ti' \ ...L.t~n de rege

t \: \01 ,,~)r tic ,1.)llt g't."III \(lkt

n\fl Ier n

Malltzburg 1'" lome _ll'Dl7ulll' .udn
n '" kWlLmen 11)(·t de tlI",1 treIll ""Il heden
"vond ,,-,,0 lI)" erden IUbeh ....ld door
I.eall,btell van I" I n,'lilrelll'n ?..aken <le
l'art

f
>tlWllt (n VO,)r tie nacht lugek war-

tJerd

bEl,R\tE:SIS VA:S LCn
~\ARSDE:\

\ I,
Durhan I'" lutJIe-Lull Marsden ..an

de R.') ,tOll" rUIterI] d,e Zaterdag In het
jl;oevernt'menll' hospItaaio'" deed .. erd
,uet volle Ol' hta,re eer np de Jo,..I.. be
gr6afpllUlt. ter rulf<lP Io""lel.1 Het liJK
", r<l n.lar de begraafplaat, verv'. rd op
et>11 kAnon wagen "an een der k.t\llonuen Voor Bla.ffead. B-' "ij ~ ba a.

oacht,Wood.' G"tOte Pe~ a__ ....
a.I. 'b. Il>

I I'ot (,r.ln"l .lp ".Nlt
"2' :\.nn lruanwdheld Vl\.n bof1't

r f \ U'lt II n I\lPtc:-tTl lUC' haat
f\ f'rd .nrns r.no i'la.p al~ t"('n ARl

I ~ 7 n U ,,"ronw lfl du" nood
1 .. li:l 11+ haar 0\1 Jt\llUI Vlall dood.
, .:' hem "OOM PllPl!lU(lll<r

I id. 1 tnf n IU
d pint) r i It w('er a&em kon bat\l

..o\.\r llJD I\D



voor s1teneIi-1" '. dam! .
, T •

I ----

00 Fdit~ur. '
Mijnheer.-Algemeen grote veront-

wMJd'" heerst hier bij .Deu. die meA
OI1t~OVtlt' de ~ dool' _
t_ ~n VUl) de W~yeu.de Verga-
dering !l&nge1lomen bi'; de yenle-ling op
de motie van de ed. D,*, &uet.. AJge.
mooe t~l('urstdling heenst Iller, daar on..
lie ledeO ..-is getooad hebben, dat. ~
u.i('t bedreven leiders zijn. doch de ki .....
..,.. h~~b...n nog Altijd op IULO stem ver-
troll'"l' Doch omdat rij ook rechtstreeks
tegen btm partij g....temd hebben en nog
_r h\1:eIl de zin en bellUlgen ,.un hun
kiezel18. heeft men ook dat vertroU"'eu
~hed yerlONIl.

Wat moet, wat kMl "" gedaan 'Inl!'-
den? !le kiesafdeling van Swellendam
is een van de mE'E!8t ·Afrikaans h",:r.inde
ctistnkteu iu OIlS ,land'. en t.och moet
zij n11 bescbamd ..kan tegenover fiUdo>_
re. mlll<ler bevoórrechte dlStr.Jct.m,
wIer Fe<km w .. ten de belangeo VIW hun
wze-I'l< eu purtij te beb.ortlgen. Wanr
Djn lU> l't'<1enNI te zook.en, dle tot dtoze
Terk...,,,,h> 6tap aanleidmg !I;~vcm ht>1>-
ben? Heoer ed iteur, ZeIrer IllPt bi) 01MlO
ki_fdeltug. Wij k.ufllltm tot ....,mand
lID mets a.nden> gaan dan oot 01).Zl> twee
Iedeu aEleen. ZlJ moeten door een of
and .. r.. van de mooie N!genngsbt>loft",u
zIJn lI;.. uulueIlt'<>erd ge,vonlen. die Wlj
g<p<ludlt Imdd ..u, dat sle~ht., ~II
w .. rd<1Uom d.. k,BZer>;'nn hun partij te
w,..n bodaren. Docb nu z"en WlJ. dut mj
~ er ..oor word .... beloond. ZI} ,klo-n
aI.S .... 11 mau, die 0011 .. ark e n op hok
beeft "Il ~ .... ft het al b<>t beste ; dox-h
hij Ztll !wel ,pot.'(ti" ernlJl worst maJr,'n
Zoab Ik reed~ g..".>!o\d heb, hadd e n InJ
~eht, dat tlte bo>laft(lll ."'0 ,·...-k.,.,.·de
indrnk of ~oede zouden mak en op 111<'11_
_. dlie lllt't bo>tl'r "·,,ten, doch fOOI
..,.. bMt ooit kiloIllWIll denken, ..Lot
zelf s , ,I" t....... \ert~ell\\ oordigers VMI

~reU"lldam rn die ,tnk zouden kom .. n'
WaM ZIjn nu al bun moore .J ..kt re 0.-_
!often. di .. ZIJ te!.kenm,..l" h...rholald 11,·1>-
ben, ..n ..amp zij naar het parl<>m<.nt
gezond .. , "r ..l",n. na.rn~"k dat 7.,j 7.u1-
J..o ,tWQI of vaU"" I.lj hlln "",,'tl}. om
niet tlE"n.' tt' ~r~k"" vnn J.. b.-L,nJl,.n
van hun kltl""r •. h"" 7.IJ bt>loofll I";bo.,,,
di., ill' ZIJl leu t>eI,~ rtijCt'n. :-.-u b..h""" ZIJ
niet (U!et>n t"ll;..n dit'. mH.. r ook I M'ht_
~ks ~"n hE>t J.:f'lhel.. Aflllrll3Jl99
e"'ment. g~ ....,u. Zij slrElt'fcleo u,.,t ..oor
""",ht hill~p,d. epr E'n on<IiBrlllll': r..,>-
Jl"'Cl voor' e!kandE'f'" ,-..cht .. :!. .1" ,te
oud.- I('o",,'_ jiSl'Ot .. ~u_....tf'n r<Ul Ol>-

~

Yoorr!ld$-s, die bIJ OIlS volk hooey:e--
t .... , ~ door ben g9Dlla-
t. ~r nit·! daW'Iik. ''1>n g"'rll"p

op. ((...,ft aan de zu~!er kolonll'len 7.<'lf-
~. 7lC><.Ist wil OJlZR )!e7.amenhk .. be-
laa~n kunnen behal'llj!t'n door m..tdAi
rap..:la.ndszon ..u, di.. door Il..t volk da.ar-

r tOI! .."lI..n gE'lrozen warden? of wdl ..u
• . a;.,g.t wij ..Isd'an nOjl; lIlaar moet"" __
...-riiiikt l!;aaD ouder w('tJtpu v"" N')I;prlllp

IIDnllDee6? M~t('n WIJ ~..r-.ta .. n, dat ziJ
die wil~!Jl{maken RI, dp \\ettf'n d ..r l\{e_
den en P ..T7RTl. oll'V..n ..nd,·rlik "n ollh ...r-
I'OPPP li , direkt tot on".. ~OIbadR 0 f ua-
deel?
• Neen\ m kan h..t n;"'t .lD\an. WI} If'''''n
m _n )OD)! Innd. da.t cl.> st"ltn "'''n ZIJn
lielhf'bbt>ns 7..ee1- oo<l,)! h.... fl ..... ~E'7.1..n
er W'l'eJ" njand."n "'JU. dJ... (t.a.'''Op
Ioertl'n. ~rom I. },.pt m,,1 1D0llelik voor
ons, l!'den teJ,ehb ..lI. di" dadehk "hall(l~
np". ZE>lf:> voor sclulduwf'll '''n I·<'genll.~,
1Ieloften.

W,lt I(1lan 01\7... t........IPdru nu u"..n?
Oaa.n zij t.ot hun parI IJ t ..rull ..n zuil.;,
zij E'I' blijve!} of l'(aall zij dOPn. zoal, 7.lj

hun ..rE'WOO"'~~ ..vpn bPbben hi} de
elektiE'. "'ruin...,.. z'j I"t, doen zoud>'o
tep:..u di.. beLulj!;en V"aJ\ hnll Ul~trJkt. of
part.}l

M..t n{)()l!JIciItlllf!:, n\\' <l.... d,.
.J R. ('O'l"Zl':E
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de ledieD, tri~ea
de voort:itter en D. Retief.

Lid A. B. de Villienl, P. J.IIII. wordt toe
agerend voorsineribeóuem,d. '

De notuleo. 1'a;Q?E' lite "'Radering
werden gelezen en; ,keurd..
Het veNlag 'I'1II1! e th.anrifll'l! toont eeD

een batig t!aldo gnIOt $1,174128. 2d •
Staat vv uchte¥aUige belastingen over

1903 .£207 7~. eG Andere -ia...... groot
£21 17_. 6<l.; .- --,

\' olledige lijst tan achtel"l!t&l1ige belas-
tinggelden wordt] tel' tafel gelegd en na
,",k"""le, wordt 111' eeu ltolDmi&!ie
><taaude uit leden; P. C. le ROIJJ[ en D. G.
M.a1an, met de ~<lkretari8 (voor Paarl en
Fmnschboek) en 'lid P. A. Vlotnllln, pro-
kureur J. (l. &hoé"er~ met de l!Cl1.-retari..
("!HOr Wllllingtlln en de aDdere wijken)
:lUu.gt!"mld 11111 ~.lI'e te I'ClI'iflercn, en
indien n"dl~, on"et1"'IJld stappen te nemen
ter invordering.

Staal van honjell..lvting ontvangen over
MeI _lot 0l' ,L,tIlDJ!,£OO511•• nog uitetaande
£;1810". 1

Weginspekteur« rapport gelezen en aan-
genIIIlJt'o. '

be a.mdael,t vllOlde iDgenieur w.>rrlt ge_
ve-ti I(d Ol' de IIngeiten8te Kt,,,,t van "I~ -or-
krIllslOg le Siru..ndi)IIIIl,en "I' dl' \\ ater-
loop dll"r het nIlol, gelegeu aan de 3f mijl-
paal.
0.. heer .J. H. R~lIw legt een petitie

Ier tufei. vu..r een lIieuwe begrnafplaat.. te
Daljos ..phut.

Leden \'l"tulnn ep Malan worden al_ een
klJmml.oI,...it: J,en"elll~, OIJI het terrein te in-
.pekteren. ell iuet de volgende .-erglUlering
ral'puct te geven.

De heel A. J ·J"tlbert ten behoeve "'ID
nVler;)eve~I~\"oners. van Hugo~rivit."J (KJ.
Druken-tein ) dod .aruoek tot ondersten-
tHUg vun ,..tappen te worden genomen. OUl
-chade te "oorkull!cn die mocht untfttaAn
d••'r over-tromrug I der rivie .., de ko.ten
\\ aan'an "p .1::-10 wotdt beraallld.
Led"ll VI"tlnan etl Malan wordelI a1lD-

~"<tel,j Il!' kOlllllll~SJe 0111 onderzoek te
"lien. en· ln,heD ,bt bun g"edkell-
rtllg \\t'?tlrlwlgt. een 8chenking ~.\JI £1[) te
ge\ en, na vllitnoiïng, der7..elve.

IJe heei D. I'. H. de Villler-. Van Water-
val. G ro- I lJrakcllIrtein, vraagt- 011' hij.
drage tot het 1I,.,ken Van een \\"g naar La.
tegsn"SIdillg.

Beslott'fl op voltooiing dU.lrYilli. CD 01}-

"en~'"rpen a,1D do glledkellrlltg van de
''''!'In-pektellr eeD koJDtril,utie "'10 £ 15 nIel
te 1..-,\'\.·oC".,Inde re geven.

Prl)kure',r \'aD 1':)'k. 's ralld~-re, htsad",.
....Ilr re \\' ood>ltoc-k w~ter"<.'hClII".\'er,,,hijnl
ter verg.II1e"IIjl'. eli I)rcol,'1. onder de ""n-
dacht V.'D de zitting' an het ""lekt k"lOi-
t.ee UI' de 14{1<-deser

)lelll(J VHn o\"ereenkollJ~t tuJot...;eu \\"I"Hld_
st,wk eu d. raild. "ordt glledgekeurd. en op
ee" w"lIk vau lui Le Roux wllrdt 'ti r""d._
rc, 1,1..o<.,d, ''''IIT gt'la"t nlll de alllendelllell-
ten vaY de r""d, vol!(eus de aotllieo vaD dl:
lKde MCI Jl., .rl" aanhaogsel t.ot de I,ill in
[I' dlen"n
,Jf, proklamatie weg Hexberg naar
Slallj:p"1\Ier. hhJft Overstalln, iDgeliJkH r,
Kr""1 fonlulll "'eg.

Jfr Pllhl",ke Trekpadon.-Li,1 Kriel als
rl1~)Jld8tuk der deHlltatie, rapporteert ~ver
s.tappen genlllUen le Kaapstad ,.e AaJlRtel-
hng '-an ...,Iekt kornili3e. K08tenrekemng
In verl'and hiermede, groot 158., III. per-
8001111 ke III tga ve V&ll de sekretaris naar
KIl"l'staJ wordl goed*keurd.

R_f \\' elhngkln MuniCIpale Rekeningen.
-(.,tg3.e op hoofdweg over 1904 en 1905
£ï5 l's.:Id. De sel.~tarl8 krijgt laslom
een I,reedvuerige lijMt aan te vragen ter-
WIjl """ lid Malan ol,gedragen wordt deze
nau"'keung n3 te gaall, en rapport uit te
l!feng-en. Iliet ,J" "olgel!<Ie vergadering.

Lui \ 10tlll.IDgeeft verslag ov,er dp pij_
peil, te w"rden neergelegd op het eigell-
dou. vau de heer O<»1ton. Gelat(:tl in
hall den 'an IedelI VlntlllaD en Malao met
fiachl "Ill II<l.ndelelld .'p le tred"ll.
. Lid \:lotlll.IIl "esljg~ de aanda, ht van
de weg-m.'pektenr over werk nog te \l'ur.
den .volvoel cl Ier Ol!trulIlllng van oolt'm.
1U"II11gen aBll de Hugo-p VIer brug.

LHI I~ R'JllX, ge\l'agendo over ,le vele
oDdon-erdellllgen van eigendomll,eli en het
aanbonweIl ""0 ni"uw~ gebouwen scdert
de Jung,te waardering, "au 1~)();I geeft
derhal Ve "ennis lIlet de i volgende v~rga.de-
nng VII'" le 3teJien ., dat een tu.ssen-
~W1rdenng plaats zal: hebben van alle
e'Rtlldollllll"l!, weggelaten van de jOl!I,"I1te
Valuull" rol, of van enig vastgoed Ollder-
vemeeld. lOf verbt.'terd ~oor aanbouw als
audO .. ZlII8. I

&r.len en 1N!I~~tig4-
.Re houdebe"ting.,De

Badenh.ont pi JrennÏ5,'
ro~de r~ade~ sou .T~OI'!It.llef( ...I
"dat elke eigeuar ian eea, pI_ta I~~~~:~:.:~~e~~~l
plaataetn. :el toegel'tll.tm w-Oll'd$ 'twee t:
honden vrij nm hODdebelastiog te hou-
don"
b werd besloten, dat d~ sekreto.rJl<

stappen Z;t..I nemen iu ~ Tan lek,
tie 280, Wet 4{) TOO 1889, om de boQ,...
ataande I'elduUe te doen prolda.m'erell..

Bakens op Door.Dln.lt oitllpanning.--
D.. heer C. P. Liebenberg rapporteer-
de, dllt· bij de- ibeJtens !had lIiIWlgew_
op de uftsprumiing aan een ambtenaar
run het pllbl~e werken depart.ment.

DE' h8f'l" C. T. Venneulen. ge88kwl.
deerd door de heer S. O. \'ermtmlen.
st ...lde voor. dat de heer C. J. du Toit.
van Doornbult kennis worde ~even
om de Ilit-,,!li' tilling op Doornbult te
olrlbe6n.m..
O.. I..z....n brieF VILIl cl.. s..kretaris van

de Hopetown schoolraad om _ nieu-
we ..aluat i..Iijst nm onroerend eigen-
dum t.. do<tn nplJtlloken.

\-oo>'g""teld door de heer P. J. Ba-
denhorst ~ .sn .• en geseko~nl door
de heer 8. O. Yennenlen dar, de BCbool-
T1I.Kd worde bericht. dat vol~t'nS het
oordeel run de rn.ad bet wet, wens ..lik
IS. dJlt. een ni ..., \\-e ",.1natielijst. .-orde
gl'>maakt., ziende dat een tlli;s.eu"'a.ar-
dElJ'illlgs·lijst juist is voltooid fin dat bin,
nen twee .i-r een nieuwe lijst moet
~ worden
- Re d..mt';e ~lte ..an. de .. eg

krwrkllil nunr St.rijdenlmrg.-Besloten
de 7JuU< in luwden ,.-aJU de heer P. J.
Badenhorst ~.zn. te la.l ..n.
In t ..nnen van kenwsgt.'ving in "GUE'-

v..mement. .. Gv.et.t ...··, had d", l'1lad
ZItting gehouden 0111objektjflS te horen
tegen de t.uSl>em-nlullti", lij~t. opgesteld
door d.. S<'hatters.

M..t IlIt"!lIld .. ring Van "'nige wijzigin-
~Il werdeG de tu .•senJij.>'t ..u aanlttmO-
Ol"" I'll g"p:ls:-eerd.

Wind~
Becher.
1}lOa,
~olds.
Dremner

~ Ilonon.·

1lCM!IaI11d "-la de
!,

~ Willord.

x.i,.t. 8yl"l!fIter

~llende~
ea -_,....IDPlon.)

... ~1IIIell 1>-_-.a AI • . L'Ul4!lI tIIIr
(d118, aijD Yerbij.

WORCESTER.

ROBERTSO~

Gewone ,.e l'gud ermg <'all JI"ijdag ui
Junie 1900. I ,

Tege ..woon}ig: de civiele k~'
ris (de ,)jeer .J. C. Stl~pleton in de .
en de heren v. d. l\!etl\-e. ·D.uum.m,
der Berg, Meiring. .Ruga, Le
Rabie en de Vos.

Xotulen vorigf' V'e1!g8dermg
gelezen en goedgélreutd. "

'-\('hter HlIlt Ririer VeUromettlt:bap.-
Geleun 'brief d.d. 8 desêr na de ~
"iele kommirls",ri8 Yllll Wo~-er:
l'aa.CI ver:tJOeJwnft hem ter tDf<tlI'II!' _"e.l,
nm de pJ"Okurellr~_al,
derhed ..n de redenen te mllen OJIRe1r1!111i't
voor de noodzakelikheid voor de
~eldé onderv ...rdeIing van het
Irornet6clw:p Acl)ter Hex Ri1"ier iu
(lf~derlik" veldlrometschappeu,

'oorgest...ld door de heer Meiring,
ges..Jmnd_rd door de heer dat
het goevernement woil:'dt>
du~ d.. I,oofdreden row
?I'dervE'I'deting ,?n he~ veldltl)rneteool'P I
.s om de regit.-t lIt~tje liIm. parlementaire
kieZ('oMl te '\"~enudckedrikert @eh dnt

de de andere plichten die eer:, reldkorDet
heeft te vervullen, niet door een MM..
tent veldkornf't kunnen vorricht wor-
den en bedlIcht moest ,..orden dat het
Touwsrivier kamp 2000 zielen bevat
en dat het kamp in het tweede vl'ld,..
.koruetscha p ZOu V'&lIelJ.
. !'!mttlleblad(U'enbrug.-De ",ekr. be-
"chd .., dat ~ mooedeljng ontvall-
gen WIIë \"lUl bet goevernement ill lint-
,,-oord op 's raads brief, met betrekking
tot de roOIing v&ll kofrt.en en sneeifi-
Ikatie.~ no ,bruggelI oreI' de "SmaJlebla..
deren" en "HoUedoot" rineren.

De heer Meiri~ saf kennÏ5 op Ide
volg..nde 'V8JWIdering te zullen 1'O()r'-

stellen, da.t bet ~uit insake de op-
r~bt.ing v.u bruggen over genoemde
nnerf'll, genomen op de vergllderitag
"an de 18d& Mei, won:le iogetrokkeu
Leen sehuld, aandeel van Lai~.

--De 8t'k.reto.ris verkLaarde, dat 01_ 't
oog op de voorzieningen \'1IID t!ektie li
'!"IUl Wet DO. 41 vnn 19(}5 onder welke
",..t Liling8burg nJS een fulkale .fdelialZlV"" gelroQStitueerd. hij oon sto.a.t h~C!
op~eld. aantonende welok gedeelte
van de foll<henschuld van d_ ru~
~edragen IIOU worden door Lai.ng ...!J~
ID tennen V'lIll sektie 2, van de Wet DO.
4.i vau 1&58 en legdB een afschrift va ~
zijn bJ'ief en staat, geriOOt oan de
Lai.uw<bu~ ra.od ter tafel.

\' oorget<teld door de heer de Yos, ge_
sek.oudeerd door de beer Huga, dut de
swppen door de sekrotaris genomBn
worden ~ekenrd.

Besmett ..like ziekt ...-De regist.rn_
teu r rn:n st erft en en g<e'boo.1:eo legde
kenuiS'gC'VlUg oyer .-on een Bt-erf"erral
a.lln tt,ring iu het dish·ikt.

Insp!.'kteours versl'.g.-HElt maandver-
slag van de in.'Ipektelll' vnn wegen
w~ rd t.er Wel gelegd.

De voorzitter verzocIrt de raafl een
"'uarde te put.a.tsen op het &tuk land,
gedeelte V3n de lWOde H~e tribpaa-
trrug, groot 8 m0111;en, 14809 roeden,
wa,a,l'VOOr d .. beer F. J. du Toit aaD.-
zoelf had ierulan.

YoorgesteJd door de hee>r Illeiriqg,
gesekondeerd door de hf!er de V 08, een
waare ww, £1 pe!' mor.gen op de grond
te plaatsen.

De heE'r Hamman, g_kondeerd dl>Ol'
de heer Le ~, stelde als een amen-
dement voor, dat een ,vaante v,an 12&.
lSd. per morgen op de grond geplaatl'lt
W()rd.n zal. Het Amendement wenl ver-
worpen met 5 tegeu 4 st-emllleD en 't.
oorsprouk.elike vomstel nmt 5 t~ 4
stemmen ua.ng..nomen.

"z
1
~..
l

4.:l-lt!t .. "ergadenng. gehouuen
12<1e .Jllni~., 1906.
Tegel1woordi~ d., '·uorz,tt ...1' ..n al d..

ra..ul"loooo. \'otlll ..n vuu IlIat,st .. ver-
K3<l....,ng !l;el"Zf'n en bt>k.racbtigd.

1 (; ..1"2en .geld ..lik ..Bnilag, Hanto-
n('nd.. oon Itl·..diet <ballIIlS 1'811 £7 28.
(Jd. op het "lildE' van ]I,{ .. i.

2. G..leZt>tl adv. Schr"'ner's opWJe
o'-er .... n dr.'P"llt tus:;eu deze raad <"n
d,e van ,Yontllgll, betreffende het eigen.
<lon"",I."p van baten v.uJl de ollde
,·,wd. YI'rkfan.ucl.>. dat volgeus zijn g.._
'I'O('len de "[anta~lI rand geoen aandeel
daa,rlll kon ODelsell

Gel ..zen br(..f V'I.I~ de 1900 Mei \"Iln
d.. Montagt>nutd. Beslot ..n een a:fschrift
'-all J.. opinie aan de Mont.Lgllra.a.d te
,.endelI, Ill'" de 11""dedellll~ dat df'PJ9
rnad. 1I1.. ttegt>nst.ru.nde zIjn wettig
~ht. lII.. t het .. OÓg ap 't gehandbanfd
bl'J'-"'" van vn_dsolu.ppelik.e betrek-
king ..n tll n de beide J';).(}en. bereid
IS het hal e 8Jl.ndeoel der 'baten van de
nnde rnad in h ..t Mfintagu dist.rilrt op
15 .\ ugustlls 1905 tOP. te ..ta ....n en lW
.I<>ebt" bt>t...ling eist V8lll de h ..lft cla.&r-
yafl, 11,..1, di ....... ...,.t."ndhouding I'v..nwel
dat indl ..n de J\foat.awl mad niet met
d('M sch,kking m~ht in....temmen deze
...."d 7,ich het recht voorb.-oolldt, de ~
hele bat"", VUJl de 01100 ru ..nd te dien
tijde i.n hpt Montagu dostnkt tE' vordE'-
Ten. Mocht 9F1'>nwM de reg",l'ing aan..
g€\1lom..n wordeu. da~.UllelL de .-erdere
reg ..hngon hE'tr .. ffen dE' waarde der
Dllt"'"' <'IlZ, ltl hand n !.:('Inten worden
nlll h..t t~pu\l-oon.h ... ubkomitee ~
Ilo..md in de _ko

B",~loten dl1t d€' kost ...n in verbJ~nd
m..t de opln,e £.t is betllald worden.
:1. De ""hetaris la. d.. kenn".mg

III df' (·C'Il-PP Tlnl(l>s" en '~Ons Land" re
oplegging <mn bellUit.rng voo!' 1906. Éen-
pang he"lot"'n dnt een beIaorti.ng van
eE'n haJ .... p.-Ilny lil b..t {; worde geite-
"E'U '-oor het }'lar 1906, d.. eOe helft
va.n zod.:1Jtlge be-Iastlng t .. worden be-
wordem t...,.1 .....d aan ,hoofd- eu de 8.11-
d"re helft a.an ••fdelrngslvegen en 'In-
de,... doeieIDden, de belasting te worden
..el'sdJIIld~d en beta.a.lha.. ...r ten .kantore
"'''<Il d.. f'3lId op de lste AU~uStIl8 1906.

4. lIet bet.rekkinp; tot de za8ik van
de Il.lgemf'lue IltlziellIDg v_ Victoria
Bnlg. d""lde de voorzitter mede, dat
daar h .. t b..dr~ te worden besteed
O\- .. r dl' £250 bedraa.gt, hij de Sf'kret,'l-
ns ha<l gelllstrneero 'Will het publieke
wet'k"n depart,emt'nt te- schrijvtllll en er
op te wijzeIl, dat _nge-zien ond ..r sek..
he 195 de repa.mties onder het hoofd
VUil al"nlE>g van ~Il hoofdweg komen.
de7.e a.ll""," door h..t g'l>(""ernement moe-
t ..n t..>t""ld worden.

D.. •..kretal-is rappOl·t"",rde, dali hij
t.ot dIlsn" .. goon <."t"·oond h...d olltva.n-
gen ntn h..t departement omtreot deze
mak en ook was .g('ElO mIning over de
ipmren pila.re-n OIlt ...a.ngen. I Aan de Redakteur.

G..lezelf ~ t.elegmm van pnblieke
werken, n.....ldE'nde dat ue h....., Bl'Omley
ra pport .....rt, de" t zekern gedeelte van
Yictona Brug in een gevaarlike toe-
6t.'Uld .....-keert eu onm.iddE'llik moet
~g .. zi,," worden, tlIamelik. de pijlers
"Ijf eu ?""'eu van het RDbertam einde,
welk .. moeten r"l'I1ieuwd worden.

Besloteu om m'" lipt. oog op bo ..enge--
nOflmd.. sekt 'e VtUl de wet en aangemEm
dit deel 'litIlWakt van het algem_
...,,!'vn.! '-no de brug, het goernrnement
te '('I7J:lekeotl dit werk te doen geschie-
d ..u. af op zich tI' nem ..n daarvoor te
betnlpn nh do raad daarnaar z,," zien:
.Ie voor",itt ...r ..u de h ..ren Wessels ..n.
Dut-UIl'( tA hand",l"n als subltrnnit·.". in
d"".., zaak nlE't ,~)hnl1<'ht met het gOt!-
,... rl>l' Ol .. nt rE>gelinge;D. te treft ...n.
5. Reslotell de w ..n.... 11 vsu de Mon-

t~ura,)(1 te VerllE'llie-1l betrefFende de
\\'~()pri(·htinl!: "'1n een tol in Cog-
IlW llSk loof, Illet h..t speciale dool d..
Kloof\\'~ te onderbouden.
6. Gelezen opgaven van gebruikt.

voeO",· in de Inll-and Mei 1906.
7 ~lrt betrekkIng tot het verzoek

">ill de hper T. Malher!>e, om een zeker
gPdoolte vll.n de hoofdw..,..; te Klaas-
,-~d. r'vier om te I~.... wa.aruver
cl.. h .... r D .. T d .. w..t gImstig hOld ~
rnppol'toord, w,mI be.<lo!en de nodige
pennt~sle too tf' staan. mIts de deviatie
worde gemonkt tpn g.m~n van de
roa<l. HET GROTE GENEESMIDDEl.

8. De kwe.«tie uer 0P7.etprijzen, te
...om ..n ,...~n;b..v()len ann h ..t goov"l'Ile-
Ilwnt nlOr z..k.. ...., kruonlanden, bleef
Ol~f'tstaa Il.
o D.. It ....r D. N. Dnrillj4. rlet>lde me-

M. <lp ong_'hikt ....rklaarde n1l',l ,.oor
t9 tI' h ...bb.-n n.rf<.o<>ht en t'Nl ",,,af'!'
"oor t-2i te Itpbh .." J.!'E'kocht. Dit werd
go..dgf'k€'lIrd ,

10. F. .. npareg oo..lotell, dat hebomlew;
goeclkPllrmg van <l" !!;Of'vernel!r dl'
~13n(""'d Bonk .-a,n Z. Afrllm. Bpkt.,
hIerbij ,-~h! "-om.. de rekooing van
<if' """I nf "u tOt> t.e an.rtrekken g~
ch.rpn,l.. hpt I'Ul" 190fi. tot ,;.en maxi-
mum I~a £fJiJO .tg.. "11 dat 8*'n afschrift
rall d.·"" ,."-olutl<,.;,,,n ,le Robertson tak
n'Jl ~f'7~d" lu,nk g('!\tllllrd wor-
d" Pil <lat d.. "I)III1,,('ht hif'rbij
e:f'!!f"PIl ""an knu-hl bhjve. tot-
Mt 1!''7.~.j .. b"nkt.,k ....n "Js.:-hrift ont-
\l1l1.l.,>1 Yall .""" 1'",,,,,,11,,. ,Ioor d.. rna..1
t.~ '~ordpn f!Ppa.s.~~rd. ,,~aa,rhij dit
\~·(\rrlt tprIl2g:{lr!~,)('n

11 (;,>1"7"'11 hnl'f ,..,u ... Ill" ..... n,eterle,
nrpt k1.wht<t·n 0.(\1" zpk..-1'"{lrI l"era.ndAriagll-fl
"10.1, d" "frll'''De:~'VPj,( door GOI'cl<mtO<>d.
R,.,J'>'PIl do Inkal,t ...,t tt> n.<let'ZO('ken.

I~ (; ..lnÁ'1I u·rhf,kn.at "-1\.0. vier ~
,-,Il"n T.1I1 h~'Il1(>t t"hk" ..-,..kt ..u in h ..t
,.-hstnkt :! 'r1fPViJbn(lv."it-k-t~ ~ Gmotrl_
nt~··. 1 HL-'\7..Rii-1l t-p -U' 30~htl'('k pon 1 'V'ftn
t'·nh".',,>om.. tI.' n,~. ~f\.

lE IK, r."I"~",,",~..f ran d .. "..,c.r9\",-ri~IER. ~.11 ""hlk,kl' ,,..·rk ..n. h.>rJ(·hleonde d.,.t
h......~l.(,tl~p ,.~ .. ·i,. w~rk:aa.ttrnlu:~dpB v:t.n de

I () "'1,1,1'. f1r-.,..... 1 • III ' ...,Il ~" ....,1;& ,·n PU L-Itfl-r
II ;11¥ ..... :.j·!lJ"r" al'\li \ ... "r.,!~!p.n

HaveD8,

,~Celifomia· SytUP- ol -Figit "
aan de vet'ltWaktA! ingeWanden, N'Il..h;,U

onzuiverheden, geeft kraCht 'Ran
en brengt de werking van lev~
hIdien, deze ~ wijzen op
kostelike genezende werking 'van
of Figs" overwint ges~g de Ml!ruJ11l
de Verstopping. "

Aan (t;. Editeur
Mijnh ....r. ·I':r dOo'Il ZI"h ol' f nlg..

'l'l'llgen voor 10 ve£lx ..n<i met de ruotu'_
Bauer inlIak" bP! tolvt'rbon.1 vr"!!""
die m""r bo-paald zIch hE'p.-rken tot ,t.:
boudin". aaDfl"nonlE'n dnor de !IT"" I&-
den voor S'IV~Ik-ndnm. n I cl.. hpr"D
W oIf,...nk en Ba&.-,tho,.,.t·
I. Zijn die h."..,n leden d.. r Z .\ fr.

Partij?
2. Werd ...r ~n he..mit Il:.. noml'u

lCiXH- die partij inute n..t tol." .. roond?
8. WMen die leden er bij '-'('n"'oor-

~? ......
, 4. Ondel'Kteunden ZlJ bet oo..JUlt 0

6.. Went dE> mot,p_"la.W'T DI .. t door ""n
ciier Iedo>n sterk onder..-t ..,md, toel! ze
privaat. be<Iprolren _I'd"

6. Waarom werd de ZA J>o,rt'J door
die leden venaden. t.()P.l! h.. t toh ....rhood
tot . ..t..mming kwa.rn 0

7_ W...tk voom-I .. IO&lt pr roor di..
tw<'e leden uit.?

B_ Zou eie bePr ~. KO<' k lid voor
Ma.fek.illj!;. willen ...... klll.rt'u ""jn uINo~.
er llrul gcegen,n t(' Robert !IOn0 t;n ""Ib
publló'k: doen ~

9. W .... rom kwamen ..r ro 1"",,1 W",ai,;
IPden der Z ..\. Partij l1""r Rot..>l'tsou-
omtrt'nt tl~n a~ de .nu......n zijnde
ProgreS!'iÏ..".,n 1
• 10 li:!mnen de Afnk...ander. \"2d1 d..

1ci ...... fde.blD!l S... ellendn.rn nOJl; .. n!ll: Tl'r-
trIl'I.lwpn hebben in Ó<' h.. r"'l Wolfaardt
en ~o..,,--t0

BRIEVEjB'ÓS.

Kli'Zl':R.

Wij hebloen een brief I van een korrCll-
poU?""t Van Killlberle.v :over de yleeKbe-
laat.,"g' outungen. D... r de "rief in 't
E..g. gesteld ie en wij laJIe geen tijd heb-
beu 0111 helJl te vertalen: kunuen wij hem
DIet III ZIJ" geheel plaataen. liet aver-
"ch!"" ekoDOluiese beginsel neerh",legd
df>or koL Crewe. dat 't opl~n ..an een
1I1"oerbdastlUI( de prijs doet dalen, wordt
zeer g.,rlCkeld, &IJflJver is o'-e~uigd dat
het land niet voldoend ~11Il'hlvee heeft en
vr~a~ I)lD (~" be" Ijzen, die dr. ,Jameson
zellie In Lezit le Iwhben. I Hij wijet op de
lamZJekte. .. oorts zc;;t de schrijver, dat
de landbouwe .... ZICIt tu<lh Il iet d.:x-r de
regc·ring zuilel! laten vangen, daaf' zij
goe<l wllteu luet hoedalll$'c WCIll<eU zij te
doell I,eb)...,n. De boeren moeten het
vl ..es 'raagstuk op bezigheida beginselen
beetpakken. elJ hier vindt onze korrespon-
dellt ,[at d" "el'r HannQll, de koJperatie
'·"pert, eell gelegenh".id heeft ziJo aalan.
te v..r li..néll. .Eindelik wijllt hij op <le
gr"te ooodzukel! kbe,d 0111 een kollege voor
dierkunde en oll'f('zlektc (.(. stic"tell met
et'll diep weteoscbappelik persoon aJlU 't
I",otd-want de veeteelt Ï>! 0". voor_
naamst" be<lrijf.

Verkiezing van een
Predikan~.

lfi~hoor •.-In de btrijd tD..'<8en "On-
part.ijditt;" en '·Kel'kera.adsiid" meng ik.
~e ,:u.,t gttIirne, bHewel ik m~n, da}.
'0. de ZlU~k recbt V'()()r>;telt.en de _
gt~menten V.Q.J1 "K." papper dan pap
zIJn.
Er is echter iets anders in de

dat lelik .ijkt. Kort ,'oor de "tlElJDlUlIlig
ontvingen ve.rscheiQeqe ~"rKC,"m.aQSlE_~.
eell brief, getek~lld ''Lidmaat'',
hen met een boel mooie praat.jes _
geraden ,,"urdt. om toch voor Ds. _
vno -. te st-em'~.en. "Otgt'hi "LidlllllQ.t"
wng dte Ds. (uJn naam laat ik weg,
dil&" Z.Eerw. er waar.schijnlik meta van
afweet). de rechte man, en a.1 zijn <kiÏlg-
den wf'rdeu in de brief genoemd I DOOr
hem t-e ki_n. 7,aid.. "Lidmnat" , zou
men ook de oude vader d..r kerk """n
...." zijn Illlam UI de gté'metmte doen
voortle,·en.

Wnt denke men \\'el non zulke prak-
tij:lren. rondS8ll

"I"·wt>i!",ndnm... H""r" schrijft -dIlt dE'
houdllljl: n.n d.. leden vlln ~w..,lIE'nllam
m('t !,,·t ....kkinK tot het .1m.·ucff'n'Klnt VlIIIl
de h~r Sauer op bet tolve.rbond ..eie VllD
huu tru>wnt heelt ~""chokt I'll ·tot nocJ;"n-
Ibon beeft p:ebracht. HIJ trPedI ru..n met'l
of mID ID pen,oonhk .. zak ..n, (h~ we h ....
Vt'Ir ongep:uhl,C<'.. rd Isl<,n HIJ zP!!;t dat
ia:l:e.r Dla.u Vlt'.r p<>rwolllikh.-.d .. n he"ft:
(1) zOlII, h... publtek h"m Zl"t. (2) wab
zijn bekenden n..m 7.1.... '· {!lI 1.MI, hij
Jlic.W:e1ve ,jet: en (4) wal. God ht'Dl
~. ((~ la.nt.,t.e- t\t"t>(>o mOl:~tt'n \Ve ()'\""er·
14te-1\ !laU d~ ItlJin 1~..1f en aan (<<xl
Met dil> tw.,... .........t .. mot't,," w" \'OOrt.loh-tt, te WErk guan." DllJl kl,,~ hIJ er
OVf'l'. dol_ de 'poorwe.g in 8", .. I'<>n,L.I11
niet omh.'ind "'. met 't 2"voll!:. dM d..
boerPn som ........ 1 schacl ... moetf'n hjek·u.
"Nu hoort IDPn .. nn f'<'U .·" ... 1, dan ....<>dP<r
nn e"" ..~I.tTlII .• of hok, di .. door de
trem rloodg ..t"'pt is ~OJI; o..lan", h.."-
ben dE' ,.erk:lit><!en op hpt tI I'll1><poor..,.'\
kostbnr .. v~et.tnlls de 011:"" Dlt~"f;OOId
De spoorlijm be boort door dt> manl
JlChapp,j omDelDd te wort'!.>n.

DE AID1E BLAXKEN KWE&'TIE.
\'"n Pik.·tbe'/!' schrijft oue een geaen!

knrrp',,~lId,,"t, dot hij met grote belang-
8ttlhllg III ., UnMLand ,. he.. ft geleten wnt
in Je "fll"'lopell dágen g~"pmken ~D ge-
da"" ,. III verband Illet dIl arm" "Iankeli-
k" csti... lets IllOet gedullIJ worden vUl ze
weder op " land te plaatsen en hen hun
zeJfre.;pekt te dOt'n h"r,,;ullen. Arbeids-
k"lonicëu vindt onze kOTretipondent ~d
v. 8.>1lIllel' gcwtlhg IS om te werkelI. Maar
da ..rh'J <lieot men niet te vergeten dat door
l SUl "kil vau .rrbtlidlSkolonits D,en de
elg~"aar, vali ~rotl'J,la.ot8l!n Vlin de hnlp
vali .. I,lanken "I' e boerderij berooft.
H_I$ delikt de pinttelands he .. oner ,lat
bet eelt ...ehande iH "oor een andere m~n te
\l'erkell. Z,)" het "it:!. hieraan te wijte ..
z'J'" dat \'el,' f aUlIheeu verarmd zIjn?
Men diellt alles in 't werk te stellen om de
\'erhkheid ,'an hlllldenarbcid te prediken.
Illstede V.lO eell schaude te zijn is 't veel
bekr \',_"·r ecu wdgebh:ldo boer te werken
dilll 10 0011 unuo.-dige toestaud Dlet bijll~
t..rol)d.';rebrek eel, eigen I"'lII!te sijn. &1118
llleolt 1.'('11 welg'·st..-Ide huisnon", &an een
d" ...ht........ n een anne bij" oner in hui. te
newe", hsa,. te voeden eI) kleden cn te
d,..::n onden. iJzell, al. zIj ulet hel huiHWerk
wd I>;;l1nll'z'''"11 ZIJIl. Il'a .... zodanig aan-
),,,d wordt Ow! veroUlwJ11ll'digmg van de
I,and Irt "'eZ"D op I;rond, <lat llIen :/lijn kind
geen. hen"1 bode kan lllaken.

WOIdt verkocht bij alle Chemis1en etI
Win.kelien. ,

PriJzen 2/ en 3/6.
Indien plaatselik niet te verkrijgen,
zendt postwissel van 2(- o£ 3/6 naar
Poetbus US63) Raapstad.

WSLLI~OTO!\rxER.
I

Alle klassen
Gematigde

~
Premiën. . Lage

van ,Uitgaven.

Polissen die vóór de 30ste Junie 1906 finaal ~n9egaan
ontvangen TWEE VOLLE BONUS TpELA.GEN b"
aanstaande distributieop de 30ste J,";"'ie1907: _' . ~

DRf&.JA-lRLIISB VlRDBLIKG JAI 'lISTEX'
. I'

. Samengestelde BonusSen. ' 'i
I • ,Ztrig; verdeling ID 1904, tegen £ól 5s. percent.

e Jaren. . I

I .
JOHN ROBS, SekPdaJ4s

HOOfdkantOOl' ; JCAAPITAQ. I ." ,.

i

PWPEN

MARKTPRIJZEN.
K_UPI:IT AD..

".Aal dappeien per
lOOlb.... .

Uitln per zak .
Pat41.al1 per zak
Hoenden
NllMtj""
LilllOCDCD
Appelen
Bloelllkool
LIkoenen
Eicfto ...
PODll">e!lt'fl
Guavas
Eendoo
thnzen
Kool ...

~'()J lIlJie, 1906.
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F..EN\-R<llt"l\' V.\~ .JAM\IC_'

SPRI':EKT Zl':E.H G'-:-'-I"TIO on.rt
CH.UtBFlRLU'\8 HOf;'-'T GE.

:X~:\llDDf:L.
"MeYl' l1u-Jm ..1 Hart, P('htgl'UGte van

de 6uperintl!n,l,mt van de RIft lIlg D,.·n,o,
t. Ki~on. JamaH'l\. ",,_t Iadie. ~
det :aij Chamhor!.ai n , H ot'5t g>'>nOOoUllJ ,1-
del Voor hoeet, gnep f'll klll.kbQe'lt ~".
durende )3n't1 gebru.ik t h",'ft, eD Ilt>!
a1t.oo!> _, h''II1l>1.illllge,ulldau b",oft
Zij hooft. on...-oo",a.a.rcl..ILk v",·trou"'~n
fil' in; en zal nooIt '!>Outler ~u bottel
WTan ..~l 1111'~ &:~!1" OV'''I ..t.l \ f:\'n..r'j";
baar.- '.ldT.1

Agent " Ons Land."
BI.T deze wordt kennis gegeven,

da~ de heer G. P. STEYN te
WllloWIDlJre, als additionele Agent
voor "Ons Land," "Ons Weekblad'
en "De Gcede Hoop" is aangesteld

C. P. SCHULTZ,
Sekretaris.

Van de Sandt de Villiers en Co.,'
BE'perkt, Kaapstad.

13 Juni,> 1906. .

-EN-

AlgemefJ~ IJzerwaren,
'"_!

• ;,-MALYGN &
BARRON STRAAT '(2'JJ

ZONEN,
......... FUrIeku·ten.!~ri~.*..tj"6e, KAAPSTAD

•
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BT1ef uit Nederland.-"Ill" ,j.:"I1.. b"richtge .. .,..':)
_ :~ \ \' \lUl:> ..L-\:\ HOLL •.'\.."\DSE

.If!! 1I1~.lt8('HOLE."\. \
• II" '1l"de nug vaD de' Ned. (

t~l ...,' .'1 -i \ t'r~'OI':IUg: te A.m&ter-
Z " :""'~ k ¥uorutter die heer G.
!JUl ,t',t

L

', :'IIlN'l! LU~ de verse.-, ' \ II: ','I:' ,:1111 ~tt!r nt:o
J

binn.e.o}a.Dd..
...r,n,~... .: .l! f,k~'1 "''IoK~1'ttig, het Kon.
..' .u \' I )r~I,'ll verw acht,
I\."i\ .' /Id'! \If'ka b«haalde
, ,.... , '" h>t' l "a,~~en de JDeBl9.lie
,'" " '" ",',Ill ,l" Sed. Z.A.. Ver., "6AlItICHT:. • " . ,Dese saak, iD~ êof
.'1' • dM,d aan onze Holland. Mij. teg_en de Itaihnad en

• . I' .l1:r\!, l>E'lll00digeu.d klou VOOl 'K~,g ~OIgé
• I'., • I, il..! !lId ..n het ~~ 0e~.lIOOllffi.DgiD Add, ~", . .....m
II' '" I'~ II I\.lt t'nkt"l., ~dig.. iDC:Iigd
", .: ,,'~lold.'''Ilj.:Jtugelovlg en mfH. Jn\a(methem adT. Struben lID
'.~ ... " . . ,.•. 1""'.1 ...." apt.aalden. Bet Beule) trad weder·oOp _ • en . 1._"......
.;;.. ' ,,' __tuk l' \'olgeDs ~hb. Sohreioer (met hem· ad". KcGreJOI') vooi'
,Ii. '''1':' I. "u" drie m~nden bij de It,adsnad en IoIlv. Boo~,(met berb
I{ ,. - .rk om IJJaar bet laat6te ad.". Ru.elI) 'rOOf deGa Bij. r

,! .. "I"I"·n. nlvoreus kTooht Adv. ~jamiD ))leid zijn
.' IIt,..11 \ I ...nzo hooglera- zejde dat hiet VUl .gI!leJl onac[ltllllalllh1lid I
,tLUud.'nDj.!:, hebben zich aprU;e wa .al bet lelgtn der

"r i>t't lo."taan oor wellBl'n, trol, mndat due WaOPeet: ze
.'" ,\",1. Z.A, \'ereD~ ~~ gelead door het sware vervoer

I' ..... 1t.,le kil t'I-t .., betrof dnll :aJo rebrQ\en worden. .
" lil Iwc\Oorltke v01'lll "e. Nadat • J.uta in repli~k Wy ge~

" .' II!!,'II Ell tans, nu cti:t ge- h~ . Iordechap vóuDi...
'", i..., ontwerp reech ~ Bij. het riool

.' \tu.ltl van State benIst, )?I~ ~tII,h&d de ov:l....blHi ... l..n
"~, r ll' ..mand kwalik - vaD' _ .~ dat door
I IJ '.1J n "<-!JOuden liep.· U.nocil, 'werd bij. het jt8lree<dkl)lll41JfI

. 1I1I1l1-1"rlele ~ .,.., de ~ ,1if;I)nnwater
l-, 'I",khk B.·,Iuit nu toch wer- dich."em-·"·:t ... _',~ ".'-- De

En
.. ua& ._>\00-- loll...... • Nadat' de ad '-··t .. PI ! .......:

. ""h_ 7~d "iko:m.en. ('Ven· IUÏÏ: luid in 1891,; toe~het riool nog in "-erd __ .J. lII~!'-I~_~hlDa J~td"l···
'" IIond€'r&Il. dat een der brwk was, een ,pw. door de top daar- ~er-- .l.::~ )Jl """"'. P.. ..':"'bi· •

\ ,'~,I-IllJt'r -t.lldeuten bier te VIUl doen le.,. De echade door de ~, v~ _au wa .wunn '~ ,.
111"" lnat sto de mood ~~ft. ontpioftiDg in I~ tióol op 18 Junie 1906 denel1Jltta maken W1e.n~ ~de ...D""''_''''

, , : ' "') ..Id.."" ~'lAt voorttet.ten. 0!ltataaD wall htfl ond_erp van dit ge.- béI~ _)lad ~~...:..: elIM!!'lIe._!ld'á"" ....·::""'!~"";"~"',.[OI'!~,D~~1
,,' d." \""In ..ng en cmtmoe- dlDg en nu ID~ worden nil.$em.aakt wie hout tAt~=~l"....
" I, ""I'm e .\fnkaauder vri __ v8I'&Dtwoordelik was 'rOOf bet • n) .... 'm~lI'dilil.r"~liulI

\ 'Il't.> l..lf'u.r.;t..tlead vooral Vall pa; boe; 1a.et 'u ilJ het riqo! kwam ontkeDde ", , W ~))ijulili. lrad ~.r~
r \1,1,", 'J.. Yilliers, eeD \....-.. ~deontploah«. t ",__ gelegtmbelit gemen om op .. a.:'~

~- U~ .u"!! e W~l"'" ~:U aan - wi'1I8 meer te verdi_ dan bij dat k()ll:'

wn ' Holland voor oe dag q.n "')llJl1lUl ... of UD.~taU.wheid. • mt, L~_I" hem -'ech··"" L.....-bt
," !' l}.\fn ka. Ik ben dan ook -_DI ke a btzumh d ,_w...... Bl.. ;o.u op.....,

,;.. ',I k I" ZIJn va.n vel.-en hier te ... - I OD P . el per DI&&Dd. Zijn lordilchap beweerde dat
'.' "I' ." lk "an b",t 17evoek>.n over ~~~lde v_~", ~eIik en eiBer zijn.r.uk niet had be_ doch.. ..... __ uk w .. · ~bied teIIg • ...olKe vaD . di h" d bri f od i saak

. I" ~.. I.wj;(7:aa.mheid hi ..r ~, b8idet onachUlUmbeid. Zi]'p tora.chap In len I] e e terugvo " e op-
".' • I, !.tlld Afnka wete, dá.t ook _II bet niet e8DI uwt de bewenn in de nieuw ku~nen aanllilWl; .
II I "1,1 ol •. m,'n",," dit. <I.ra.Ien der re-. YenlIlIti.g] ala .. de Tt g Mi' Ahaolutle van de lO~tie werd ver-

,I • r$PP"Ipnd oogeduld aan. ooachtZa= ~eld h~d~ h~ ~eendd:et de koeten waarop bet hof vee-
\1 "r 1\ ~t I<unnen wij doen PIn-" tbermit" proceil toe te ~ voor bet aag .
",..i' ,I~ h.....r A. W~~cke.r op deze aan elkMr I~ d .. Tal'" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

. _. ,,,, "" ,,'rl!a"I e~ het \)est-our De uitepraak was dat ,de eisende mMt-
v, " I. \ \ .'rpni~ p:evraagd II!lhappij I!IChadevergoeding werd toegekend

._, II. se..,-t van dat van Oktober voor .£1,294 te worden betaald door ge-
,,' :. !-; ,'"ltlt.:m u' ,..ilJen zenden, IIUJIOOlikeverweerderll.

\ ,'1"'1"'+: w-ordt. kraebt ..ns art.
. I_ ,r II ..~,'r On<!erwlj"We.t ook voor
, , ".' n I. \ h..h"".Icle graden vrijst ....-

• , •.-!t.llt"'1l ya.n daaTmecJ,e. ove'reen-
"Int'll" nin di> Teehniese Ho.

_.I"" 1'<' hr-c-r W.,;Jtker h.a.d van de:", "'H r1i1,...:_ ••. -ekN!ltaris dezer mUVeI.
., \ rn"!l('r kollF1ll;z:en ....aa.1 ..-an de

I \ I: '1 H"h1and, vernomen, dat om~
I 1. I. k \\ tt""tJt_lI U01it ~('en '\toorzjeninJt

,Ik' In lwt t~ v ..rwachten en
' .. ,I. ,.1.1 Kon BeoJuit. HfOt be.
"_ I.' Iq<', da.t b ..t ook van dezP
,..:~n f""n roor .studie ron latE-n
• I...,t. had l:I>ten doen voor het
Uklober.

I I '\ PH,.\KTlD' Bt:SLrIT
I', • ,.IIIJ"-,Iflltng voor Zwd A.frika 00-

", r ,l ••,.k te vennindert'n. Dit ech-
" zo·".... r te \\ ijten aan vermin.

_ .,,' >y'lllpatb>e, dan wei IUIn bet.
..,' IIIelI hlt'r 7.0 wein~ onmiddel.
" .'rlt atl'n ziet vau zijn bijdr~en
I' " ...u "' .... t, dat er maandeltks

_r•• 'l f".dm)!: Da.lf Z A. ~mgvoor
l , II . clo<'b "kcbts zij, d.e- z.ich
:, •• 1 <lp .1" bOO){te hielden, ";..t_.
." nwt dH vrije ondenn} .. !["SteId
\ II...." h.. men nu ..n dan. dat t'r
'~'ll C)i O. ,;ehoot tot het ,rO<"\'er.

,lit \la' ..n:~ of had opg<-bon.
. , '" I...,taan. benent,,'O. di .. dE' indruk

',,.!dc'n. aJrof IDr'n hier v~ ~en wan~
I"p,.:p zaak jl.af. ~u "'I~di~ de af-

'I.' Rotterdam vn:n u(> :Sed. Z.A Ver-
'o('~j!: "..,.1 .. "..tiert entjte tijd zelf ....u
looi t .. Dp ..font..,n. !Il Tran.,vnaI,
,U"'\"~n ZIj Ulaand~lk .... {~ H.·r ....~a1-~n
" nn!l:. bt"t prOf>fwerk df'r kmde, .. u.
I Hit>rdoor ~u <I.. bela:ng telltJlj!
.lw .fdPlin~ voor die ..ehool t ..lken~
••'r tI' U'or<t..n. Da.nk ...pj Uie meerdere
,",:_tf'llrnj!: nu l< z.i-j' tan.q lO st:\át
_ 1""-' ....n, ""bool in <lp Vrijstaat "oor
,r I·",keniog te tK'tm>n. \\"aaJ' men dn&
\' ItrlI.', dat <I ....... w'jU' van arbeiden

.,r lI.,t "oMl "an onml(:kI ..Uike ......uh ..·
" ..I d~lik 1fl ,'iaat waS de belan!!.

. hn", "OO~ 11"1 (' " O. "Dd...· de Hol.
,", !!:.IUfl't.. I.. hon<ltm, daar I' op

...r ~~,.I \~tL" dof> hwr Emous door d"
\ol Z .\. Y""'IlI!!:ln!! b<·"Iot~n, h"t

~ldb(' ...tl1~r op tl- UI a...:1f'1l pr ,"OOT tf'
:. 1\ d~t dit ..00,0.'('1.1 \lln·Rolt,,.,lam

.1 rHf'of.r *fllf'ltn~Pdl wordt :!€''\'''ol~rI.
II,. "...,~ ", ...r tO<" tI' JU1<'I1<>n \);·-1IIIt.
11\~:\n m..-n litet nllpt-'~n lflPf>r '\4·t·k·
Illtw!d dt;or aidel1n~pn van ,lp 'ALI.

/ \ \' f'r. l""j!: vel"" ,\('ht.-n. maar ook
, nl<"t otlbehm!!"iJk .. to<'nam .. van ,I..

.",11, .lie HoUand aan h.>t C ~ O. III

I \ ",..-I.,.;nt.

I ,ol

"
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BDLIJN kontra BERLIJN .

1.'w Liefhf'h oond,
werkend,

Goevemements Arbeids
Bureau.

Adv. J, E. R. de Villiers vroeg finaal
vounia voor echtecheiding tegen ver -e, met
verbeurdverkJaring "au -.oordelen en
-roogdij ov~ de minderjarige kiederen.
ToogeBtaan.

Nadat een &sotal petities wareu afge·
handeld verdaagde het hof.

Het rapport van het Goevernemoote
Arbeids Bureau, over de afgelopen lnund
Mei. betnlfftnde de toeett.nd van de ar·
beidamlU'kt in de Kupknl~ geeft, aan,
dat ~nrende die maand iD Kaapetad 140
asnn&geD om w«klieden inltwameo, tegen
211 in de maand tevoren. Van die 1.0
aanvragen waren er'3 voor ongeoefeade
"rbeidera, 5 drijvers,' machine baDk,..er·
ken, I) ruachiu iston, " timmerlieden, 6
konstabels, " achilders, 2 meteelaan, 1
Yoeger, 1) lItukadoOJ1!,3 Ioodgietel'1l, a trlm·
merlieden voor ru,.. werk, 5 wagenmakerI,
2 wagen8meden, 2 bakken, ens. Werk
werd verschaft ....'ln 34 ambt.chtalui, 27
ongeoefeode arbeiden, 29 dienstboden, 7
klerken of reir.igers en Il bedienden, iD
totaal H)@pennoen, tegen eeu totaal V&lI
UH iD de maand tevoren.

Ambachtslui en anderen, zo heet bet,
trekken nog voortdurenu nit Zuid Afrika
weg, en er werd ger"pporteerd, dat de 3do
kluse ruimte op stoOmschepen !lau GrooC
Brittaoje en Amltralië, in de laatete tij.len
te klei u is geblllkeD .•·~

In de pl8Ateelike houwvakken blijft
toestaud slecht. Van dij f&brieken heet
het, ~t er zich daAr Illfler leven begiut te
vertoooD eu de voornhzichten beter echij-
Deu, dan ze eedert lang gedaan hebben.
Tot de nijverheden welke b..tm~tige voor-
uitzichten tonen, behoren: de wagenma-
kerijgeo, tel'TB-cotta fabrieken, drukll;ke·
rijen, menbelmakerijcn, kartollUen-dOZ8n
fabriekoo, leerlooierijen, tuigen fnbrieken
eD koek· en ~buit bakkerijen.

Het rapport bevat als gewoonlik een
0Pb'lLve, Letreffend9 de toestand van in
allnbouw zi~Dde werkIlo ilJ'Kaap!ltad, waar
echter hij DIet een melding wOldt gemaakt
yau oeltoefte nan verdere arbeidskrao hteD,
meueD we de opgave verdtll' te knnnen la·
ten rllateu.

Van 28 April tot 4 Junie werden door de
Ku."pstadl!e Rtadsrnad b"hauucld 79 bouw·
plannen, waarvan 2S werden goedgekenrd,
2:3 weulen teruggezouden aan de "rchitek
t.'o of door dezen t,·ruggetrokken eu nog
:m onder behaudeling bleven. .De kflKten
dor voorgetltel<le werl.en worden genaamd
op .£21 ",so.

Oilltront de toestand van de verscljil·
lend" nij"erhedeo WOT<lthet volgende ge·
rapporteerd :

.IlolelKt"r. lld"ijl: Algemene bt>zig·
heid blijft 8til.

Znllt r<~!fiIiP~l-de.. tjm: De rout induatric
te I.Jzerfoutein, di_trikt Dr.rling, ontwik-
kelt ,ach goed. Een wa&t8cbappij is
bereids gevormd, 8poorstaven zijn reeds
gelegcl "all de Pan !laar de pier, en ook is
reeds een "toomschip aangelwcht, voor de
verzending vau geraffilleerd IIOnt naar de
verr<ebiUende Z. A. ha veDI!.

J/~I ;"d".lri~: De f&brinoteo mjn
van mem Dg. dat bet "erhoo~de tarief de
metalcu plateu industrie DIet veel len,
goed" zal komen. .
Drukkerij", eli b'16kbillderije7l: Toe-

Rtnd vrij gned. VaD een drukpers stand-
punt ~llou ...d is er weioijr verandering
lO de toestaud voor werkliedeu. hoewel er
tellgevol~ bet IItocrdere werk door parle·
meutaire rapporten, enz., een aantal lettl\r·
zetters en machine werkers, die slecht. de
halve ,tijd werkteo, tAlllI de vali.. tijd
wl'rkeu. '

Lurlrll)iu(jm: ID deze industrie wordt
beslist voontitgang gerapporteerd.
r;rtlllieltce,.kNl : De plaatselike indll~tric

lijdt onder de felle kompetitif' 'ran !tet
Paarl distrikt.

Kartoul/M d,,:m i1ld".lrie: Zeer drUK.
.Ueubell/u,kerijen : Toest.and slecht.
J"mfi.briekell : Deze staan zo goed al~

stil, d&,.r bet \'fut'hlen 8.>izoeu voorbij i~.
Tubak. imlll"1'Ie: Faltrikantcn iD sigaret·

ten bebLeu nog ",oeite om werklieden re
krijgen voor het ",,,,keu van .i~aretten
met de .hand. Er zijn' meer werkliedeb
aaugeOolllen voor het ,·tlrvaardigeu vall
Ri"lIJ'Ctten !lIet de lila<.hinc.

.xet! m.akerijm: ~ orlllaai. '
op de goeveme!llcnt. planl" V,jgel,oul!I

werken 1I0g I~ pert<Oneu, I man vertrok
gedurende de ".aaDd. .

Up :ll Mei W.LteD 11)\1werkliedeo werk·
ZIUll'll op de spoorweg werken, eu 13 fIe-
huwden eo SS ongchHwde!l, or ",t ....1 7\1
per><onenoy <le verliclltiug>' ...erkeu. tegen
1;3 UI' 30 A l'ril. .

Gedurende de IIIl\aud MeI werd"u 14
pel1!Onen veroordeeld ",egen. landl01'8r; j,
tegen rJJ gedurende April.

In de navol~eude di,trikten o'·crtrefl.
voor de daarbij rulDgegoven vakken, het
aanhod van werklieden de vraag uaar
werklieden: '

Jj,,1J,1D V"kktn: Kaaped Afdeling, O....t
Londen. Middelburg en POrl Elizabeth.
M,ultille I"rd:ken: KaapAe Afdeltng,

OOl<tLonden, Port ElizaOeth.
B~rd.erij: Stockenetroom.
Kle;n1.aIlMl:: Aliwal N., Ka.ap1!6 Af-

deling, Cradock, O. LOIld'eD, POrl ElizlIr

beth.
I;"(l~uP/n/(l, f!rbW/.er>: Ale:<aDdrh. Ali·

wal N. K.aRl'>'8Afdeling, 0, LUlld(.>fl.King
Wl\l:~Town. Midd"Hmrg. Port Elizabeth.
Some"",t 0111'\ 8to<,kenstruolll. TMka.
lïteltllhage.

De enij.,"e hie-Wilder" vrat\g j,~ naaT na·
""ha"pwu('hter>< eli I,oeren arbei·

der~ to Barkly oo>'!, Calviuia. FrAl'Crlnlrg.
U"rJ,ert, Hope Town, Kurlltll>lD, Montagu,
I'uiondale, VIUl Hhijn",torp. en Vrijj-.,~rg,
en Ullllr ongeoefende arb&"ler""" te Cal·
vinia. Mnntagu eu {.;uiondale.

Br i" vo<,rnitgang in de vraag- nam Sf'
beid"krachte:J voor de navnlgende v"k.ken
in de daarhij genoemde plftJlt~n:

Bouwvakken: Bred.~...torp. L'piogton.
G ra.'\if .!teine!..

Fahrleken: Kl\llpsc Afdelln;;.
Boorderij: Aherdeen, I3nrldy W6t<t..Gor·

donia. Grllaff-Reillet, (,!n6eDl!town, Victori"
We><t,Willi~totl.

KltJinhandei. Gnrdunia, Oraaff·ltBloCt.
King Wnt.''' Town, M"I",e.-hllr~. \Villi.-
ton.

DatLrtege-nover il'l ,~r a\.'htelltit~:\llg in de
vran'" WUlramhacht"lui, klt>rken en winkel
lllll'ilitf.!Dtell,te A!i,,'a1 ~oord.

TWEEDE AFDELl);,G.

(voor rechtar Ilopley .)

Bt'RTON kontra SCBAEFER.
De zaak, waarin eiIer een lithografiet!

drukker verweerder "ervolgde voor .f 150
voor 120~preutbriefkaarten werd he""t.
Adv. v. up "'118 weder voor eiaer en adv.
Sutton ,-oor "rw, Het getuigenverhoor
yoor verw. werd voortge'~et.

Ellen Scbaefer VTOUWen BSIIistent van
Yerw. zeide dat eiser haar echtgeDoot
schetsen yertoonde van de bestelde prent-
briefkaarten. Haar n09h d.-r echtgenoot
werclen enige komplete proeven g1Itooud,
Reeds bij de eerste bezending waren de
kaarten niet naar de zin, 10,000 werden
naar Johannesburg gezonden, doch ook
danr vielen ze niet iu de Illluk De twt!ede
bc-~nding ,..&s nog slecltter dan de eerste
eu get.. zeide eieer dat ze niet konden aan-
genomeu worden.

O!lC&l'&hlicht, drukker, van Drellden,
Dllitelaud, getuigde alti detokundige, dat de
kaarten oll!l.'ht gedrukt wareu.

Walter Thorpe, in dienot l'Ij W, Daw-
",,0 en Co .. verklaarde dut zijn firlua de
kaarten ...~ onverkuoploaar had geweigerd .

Nadat advokaa'l gehoord WIUl. gaf zijn
lordlk'hap vonDis voor ei ....r yo"r £ 15, en
voor verw. in tegeneis £341 "rhadever~,
ding.

Ei,;cr de kosten te betalen en de Wr·
ten l\an hem te \\ordeu tentgge".wodcJL

Hierop "erdaagdc het hof.

Stellenbosch Students
Quart.erley. " :

Bij k.ello:ii;makillg met b..t Lnie Dum·
mer van ·'the St.ude.JJtg' ~Ilrt-erly",
was het on'! een a,angeD1WIle gewaar·
\\'oroing te zien, d;,l>t,niet minder dan
vie.- fhuke wt..ikelen daarin zijn opge-
numen in 'de Hollandse tlWll. Niet nl·
Ie<"l\ echter dat de 'hoeveelheid 'd~
artikelen ons aang~naam ve""~,,tte,
t!o<-h ook de hoedanigheid derneJve
t,>(mt. in elk opzicbt, dat, de Hollll11d.-.e
1'... ,,1 tooh ook nog wpl geschikt is, OlD
gedachten op kelU'igfl, ooderhoudellde l'n;;tT!,...rii_
eu g~ wijze' "'t. te t\rllkken.
Het art6el '1k herinner ·miJ" ,
door O. I,.· B., bevattende een
f;e!lCbitideni1l van de inrichti:ng
"Bloemhof" il! op' onderhoudende, a.an.
gl'Llrunt\ wij7..l", geo;chmven. Keurig Ï$ 't
!!;edicht "Door dronk 'Vermoord", ,,~.
tig het opstel "Ann Rtffild" ,_ tenrlJl
,h"t Ilrt,i~~I, ge~ijd Aan de .._ MÓ~~i>
in een tl]<t'!Chrift tUil dit, zeker op zlJIl
pl.....t-s is.

De a rtrke{en; in de 'En:gel1!0 tAuIJ,
d<... n Wilt. bet.reft. inhoud en gehalte,
in g;en opz.il,bt onder voor de hierb<l·
ven genoemde. lote_nt i..het u.
tike-I "What. is 0. Con.<óervawri\lJR" dQor
T. W-alker, lt'l8l'rijk en ond"Thoudend~,
""-hr,,,ven IS de brief "lnnocent6 a:b1'Olld!'
door VV. .1. van Zijl. geestig gesteJ.d
het a.rt'k(>l "Aft .. r leaving College" i
wnls ook het "tnk "Do YOII believe iu
Dre3.111Sr"

Dl~SDAG. 1\1 JC:SIE.

EEllSTE AFDEl.l:\G.

(Voor recbter ~LUlSdorp.)

HIPLEY kontra }IURG.\~,

~' ,

Adv. I'. ti. T .. lones vrU<'g voor eiser
"unuis in termen ,·tul lie konHeut brief YOOr
eiser voor .£ 11I4-ls. 6<1. Illet dt, kosten tot
datuIlI, ZijD lordschap zeide dat ,'onuis
weuovereenkow8tig zou wonl,·u g"geven,
Aangezien geen "oorzieuing.'n wareu ge-
maakt ten opzichte vau de ioterest UlOt.'fIt

het konsent bliJv<,u.
GHE\'VESSTEIN kontrn THOMI'SO~.
Dit waMeeu akti .. ingesteill voor Hester

Jacoba Gr(~\veosh:in, huisvrnnw van .Jo-
I.annes l'.' J. Gre\\ enbtein vau Barkly
Oost tcgeu Jallletl- 'nlOmpt!Ou~ barbier.
e~ellI'CUSvan die pla.'\tN. "oor hUishuur eu
sch.IJe"ergue<ling. A,I". P. S. T. ,Jones
W.U! voor eis.eres cO adv. Roux ~OOr ver-
weerder. lït de .leklarati" bleek Jat eiseres
eig~nares V3U zeiJ:er erf wat! ruet de r.icli
daarop bevindende g~bou weil. I Op :t!l
Julie 1904 verbnurde ei""''''' op ,en ",'hnf·
telik konlrakt aa" verw. gezegd' erf tegen
£84 huur per jMr. voor de lijd van eeu
jaar, "an af 1 NO"elllber !<j04 tot 31 Oltto-
ber 1\lU5.

Sa verl!trijken "an Jt' hllur bleef verw.
in 't he:.:it van UP gebouweu en had eu
heef, daarva.u nog Il"t gebruik. Eisert!>'
voruen 58. per dag kr:..d.ten8 aangegaan
kOlllmkt. Ver ..... ha.d zich lIiet &all bet
kontrakt gf'h,.ndell w~t belfeft het in
goed,. reparat ie houdeD vaLl het ~eb<Hlw en
eisere~ h.,1 daar door £:.0 ""hade geleele".
Zij ei~(e derhalv~ een order vuor opgeven
,,1lI1 bet b<..>Zit.betaling valt 5•. per dag van
I ~"v('mher en £50 achad<>vorgoediug.
\'erw. erlr:ende in het bezit te zijn geble-
ven tot 22 Februarie 1901;, waarvoor bij
.LtS lOe. wuderde. \a liatstg>'ooolllde
dato"l WIUI hij gewillig geweest het "....'.
l:> ,nw tp ontrulIUflll doch ei""r6s I,&d dit
geweigl'rd te aanvaarden. Vcrw. herhaal·
de zijn teuuer doch .)utkeude het bestaan
van eeD oycre<'ukomKt voor betaling Vo.o
r",. pcr ,Ja;(. Overigen. ontkenue Iuj bet
gel>ouw te hehhcu ver",aarloo8d eli even-
zeer dat eisereK £50 oclul.<leharl geleden,
waarW"" hij aanspral:elik Will<.

~adrlt eell paar getuigen gehoord wor·
d"l1 gaf ziju rordschap vonnis "oor ei~Nes
""or .£35, iD pl>lIItRvali lie geten~rde £:48
lOB. terwijl £12 ilChadevergoedwg werd
toegeken.1.

PE~~Y kuntra BAR~A.
De'''' wak ",dke vau )laandag waa

blijven OV'''8;,....n. betrof een applikatie om
Zt'kcre beslaglegging, verkregen cl<tOr re-
spo"deut ter l:ijde te plaatsen. Op vel'Z08k
van Ban;a WaA op 1 .Junie donr de hoofd·
red.!er een order uitgereikt V{lorbll"lRg-
ICjfging >au rekere chrunopbone, ~
""horenole aan Albert PenIl)', ad fundan-
d ..m )urisdktionem ill et;n aktie, door
petitiont'l!rder .te worden wgesteld voor
.dladevergoedlDg "oor ktllltraktbreuk.
Adv. Jonel! ~ dat petitioneerder ontsla-
gen wtl~ .. eg~ dronkenschap eo om.lat
hij het werk niet verstom!. De order ..an
•te l.te .Juuie werd "pgehevcn met de kos-
teil, waara!, het hof verdaagde.

I~ h.,t woord vtul ...en ilD'wuner \'~n
K,U\pstad luet ~n'- overtuigend .l"n
d., t\~iJfl'lachnge ge.r.egden ,'JUl tll~U-
",h"'l\ dl.. ..rgen8 ,,,,,der>< wonen? Dp
he"r H . .J. F(.lwn~ di", voor velf! lllf"'1
('tpier wa.. te Aliwal ~oord, en ,DU
woonad:lcti~ is te ~3, Selous .t:itra.at, Zout.
Rivi(>r, zegt: ~-"Ik .l..ed Vt~~,:)ll4T Itan
nieren kwa.f\.l. De pt)U lD mlln rUI!; ,,-a'
vel"!Chrikk."lijk. Ik kon met. hillg i'fl ~.,
pos-itte bltj,'en liggen, en .. nrn .i! ....p
WB" er get!'n sproke. pe- PIJD \\'IUI "".:lIi
zoo erg dat ik niet in .t""tt \fa~ mIjne
g:'hoeu"n ,U\1l t.. trekken. M.ijpe unne
" ....._ <lik m"t, _ donker mode IIfSll,k.i;e1
er in Ik h.ad rlleuOUItiek in mijne
r;chou'ders ..n kon mijno armen niet' h0-
ven mij.o hoofd hchtem. n.. ~"'-;;mid.
del. mij aanbevolen deden ml} g~
.ont; ik \\'M ..rget' ilnnma ~n voor ~
ze gebrl1ikt... Een lI&JI,tal 't'~~.de,:, dl~
))....t vonden bij,~"lJlS RugpIjn ~leten
Pillen gwven nil] den ~nd tile te pro-
bPl'rl'u. nIMr ik weigerde omdat Ik goon
tlel100f had in znlke ad'Vertenti~. .Toen
mijl1 Vt'Olt'll' ecbt~ op _ ~ JJl de
.uld ,.IJ..., kool,e v.i} lmj i1rle1' doéS~
nw DOi1A .. Rogpijn Ni:eren Pitien du' I .. ""' ....,,~.

ik Jm w::t.t t"'ijfel '-loot, ~ prob~en.
lk urmt ze p,.ecies. VOlgeM do drrec-
ties, ~n wool> lang, en toen .k.WIUtl •~r
ren wonderlijke verbeter11llg 11\' tn'IJ.41
toostalld. De pijn verliet. ~11lUlgZ~
mel"han<l, ml ik kon, w~r m~,p) ,nAaM·
l',~, genieh>JItt.,W8t' .ik n,a ..~~ la.n~
niM: d~. lhJll u~pe \ra& ~.eD,1k
\l'1t8 niet 'Verplicht h~t ZOOdikwrjls id!;
tevoren t.. pa~ ~ rhe'tuno:t~"
w'erel nit mijn syst_~ g,édrev ..n, .Q~, ~ ....,~ ... ,u.,u
hwl "r g"""n I.."t D1E'Ei1' \"ll.rt •• lk b\vljl.el
nit'{, I;>~ a.an dl> hi!t!leu!le e.gen.-chup-
p..n ,'~11 Doa.n.~ Rngpijn. ~ieren Pillen,
"'" hen lt..,~illig (Int ml]D'" g..tllll!.e?J.
jl;(>p"bli~<l \\'(JrUt ..'· Doatls Rugpijn
'\i..nm ptllE'n wo1'dPn vE'rkocbt .loor
al!" apotheken! en \rU\kelipr .. of direkt
v:tn de FO!<tE'%·McClpllan C.o., 58 Loop
Straat, Kaap"-t.'td, (l',K. Bu..~129'7) prilS
30- 3d.. per doosje.

I L" (;FJT)r;:O;KTEK~-;:\ \·OOP. ut:..
~~r:1'\I':U)l-: HOLL.\:'\lHffiS.

I lp U.. J~lI1li;<t.... ljlPmPlw ,'e,)(,,~I .. nnj1:
d., "'i>d. Z.A. Ver ..rujtl~ IS ter
k•• lII!>komcn J... opnch.t1Uj!. V'U .-Ml

Il!1I~!tt' voor d~ in d.t- Z.A. oorlog !£~~
II I!olla,,<lpr, ..n oIKI.llollandt<r1!.
'dll\l!J\('nt lOll kOD1€'lJl tn ZA .. rlE't

· '" "act,'rla dd d.-~.. r Honand.-rs.
· .."r l'J hllll bl<*d b..bb<>n j1;~""

• I 1,,1,.. .. 1 had.d.>n .I.. aJg .... "arlll~.
• JO! rilt Ilr Oil t \-a n~t'lI1 te~pn dit voor

r ...'lnmi-'Tl, 111 d~ alk-rt-'e,.....tf> p~at ...
lI",n V,W oordE-ei wa. dat d.. gel-

""I Z \. vnor apd ..r" doelein.den
· ''i'': \1 .." \'{'.rga.t bl ..rbiJ even",,,I.
".1' ,lIt d,w! n ...ip p('r",olH"u ~E"ld :r.ul-

_, I. II fw,,'''" ,,('t b<>drag dat zij an-
"'I Z \ zond<-n fw-.ch.kh""r ,Ipl-

1: "'11,1,.'11 "a" hp! nwt de Woe-
l" ,lt, \'"oor'-teHer .. f"PU ko,c..:tbaar

," Il) '>p t~ r1(·htf?n. nlAllf een 7~r

, ,l !'.lo' ~tPPIl. H,·t zon ~t ...ker nlfl't
,I 1'f".'n't~l1 ...rf'mnl1nlo!. 111..t bf'lt t1,epi,
I!')!',llld III ,I<' Z..\. oorlo,( haJ Ite-

l,h.:.'1 d... Hollanrl ..·r:o:.~n ko.:tbaar
~'l"kt'lI ..t,chtten, ~lell "-il zeker
_ror"1 monument JAn d...Afriknan-
'ilO ",:,'11 \wlel"n h"bbPn op·

\1,." .' rt "II ....n too.'n dat Hol.
'I lf • I~.'n 7.('11"'1 nwt ~f'rJ!f"('t, : ,~n-

1), ("_t,r.(;. ..·rtdr.l"ng". Rol.
'!ld"'en I'n dt\t Holloo(l iuet

• '.' \lrlk,,,;.,,J.,.r ,~,ak h""ft \lP.
n." _,·ltl ..n ill)fl(l, m.mr ook. lwt

1 .p. r hf' ...tt. 7AJrw'n h~ft ,,~f",....n.
1"'\0>,,: kr>lld,'n (J.. afl(e"aa1'(~M
I !I'.·t ~)IE"t n)Or ....t~1 vpre-nJl(Pll,

,,' I. ,'UilT I .. het du ... Q"\"f"1'}!;platnl
I~"J\ na,l.., In tI' bcbtoen om-

.,' ';oor ..U.j pil ~t plan Uit te-
1 \1. II I,,'r ..kp.nt dal onl{.... l'tlr
II IIp,b.: I.J}O. ~taanti .....Uf' \t"rJ(wfA-
,.',\ ,..., d ...... " IIp-t m..t hijdrl\.j1... n
! II'Qllll111p'nt ~pt,pkf"nci.

, I' l! - I I· P(.Kn:R 1'\ HET 110:\[

~

11111.1. Rr:<<fIT.
\ ,', I Il F r:. R. (' Gpv "'"l

,I \ "JI I"" .. Iorp (Tr"n,;v ....n.
I' ,k ", IR.ben be"ord('l'd tot
{ . ,II'" h.-d"J1rlalll(" R<>m<'-in~Hol·

" Il,., 1_ cl., .........t .. _tlld,,"t in
'I' U. t~ d'''7.o doktt'r,bll.l 1-:' oit-

Een eenvoudige vraag.
- I'

ME~8CHE.r.~ VA)i K.o\A~T~n
WORDE!'IJ VERzOCHT DIT EERt1.JK

TE BU","\TWOORDEN.

,Ill PJttlU<': I........t..n n...-r oud-
:' 'I Itl iwt "taat~ln-D.tVollim tt·

'" \ "Ih""'ht .. ,tIldiP J<ldlwr
' .... I~ d~ hl)\!,~.;,ch(lol tp 1"t.r+"('ht
'" ' 1""[. " ..Ii", '\.' \III ... r<
't Jil ,lm bt h~"d nan\"'8tud, aan
,t,'lt ,ddllilr
,,\ '.'! d .... PP ...t(>fbn~",·n. diP

.."l.t" ,l.~,1 Z",,1 .\fTlkll \", .
1aroud••r Zt'f"f ~liin~njkl-

• TlJ'l. \'a" <It plom;ltw-k·
,n..,: I... nJ()r1..~kf"r (lt.. ,·olt!Nl- TWEEDE AFDELING.

l Yoor rechter Hopltly.)

I \

, Jil ,l.t .. n.\l ....·rlll1!{"'n (I.-"r Yr~
\~. t,t,!d'h ..k "n ()r,Ul'l4' \ I lJ-
,I ,:, 1.I\.I.t \,.. .......t:ll\odf' l'

I \ PI! T lIJ" hf'"¥it 7.1)1\ f.ng01~
:.' t ti • J 1~n:lrr',h~r-aL
t, l"m;llt"l tt'> Lon/~)1.

THO~Ati kontra KOT"tEE.
!)it w.... een aktie w,..nn !lenry Thai?'"

8811 kontrakteur, '£1,()\)() scllo',dev"rgoedmg
eillte ....n Fretlerick l\ot_. e,·n hoer '"U
Parow ,'OOr kontTalrtbrenk. Adv. Greer.
VeNCb~tl .-o..r ~iser eu &dv. l:pington

,'erw8enLer. Uit ei,;ers verklaring
bleek dat bij ~n kontnIkt harl gt'sloten
met vel'W<.<erd"r om VlUl bem te
kopen 2,000,000 (min of meer)

I ..

--------
\ 'II >lIER~ (;F.XEFSYIDDEL.

_~.:.1.,,', :\.en...-" ontdekking
'I • " klllHt.- en u-nng, bereikt de

" ,; AH II de ""ort,,l I'n heeft ""n
UI ;" t lo ~ellog tl'n gt'volge.--(Adv.)



Distr ikts bestuursvergadering gehouden
te Philipstown op Zaterdag de ~de Junie.
13 Leden tegenwoordig.
De heer J. G. Visagie, voorzitter, ver-

klaarde de verg. "oor geopend en legde
het doel der verg. bloot, namelik, dat er
verschillende brieven sijn welke moeren
behandeld worden en versoebt de sekre-
tuis OlD de hrieven te lezen.

No. 1. Brief van het distrikteLestnur
nn Burgersdorp, vragende medewerkinr
om het goevernement te dagvaarden "oor
kompensatie.

Voorstel J. A. Venter: Daar er belofte
gedaan wae door 't goevernement om
\ompenilAtie uit to betalen aan allen zo
besluit het dietriktsbeetnur om er itl te
berusten. Gesesoedeerd door de beer W.
Smith.

No. 2. De heer W. Smit vroeg,
daar er een oproeping ~aan wae door de
heer v.d. Merwe en lUlderen om een depu-
tatie te sturen uaar het goevernement
de Brandziekte Wet te veranderea of te
berroepen, wat de opinie "an 't distrikt.
bestuur daarover ......

K Il heel wat dialru88ie~ mlde de beer
J. A. Venter "oor om vali dit punt af te
stappen; g_kondgerd P. Z. Booysen en
aangenomen.

No. 3. De voorzitter legde een lijat
van namen ...oor de vlir~erin, van
persenen die wen.eo Bond8!eden te wor·
dell van Bolldatak wijk no. 1, PbllipstoWil,
alle leden vao veldkornetachap no. 2.

Voorstel J. A. Venter, pttck. door P.
Booysen: Deze vergadering verwijst de
zaak naar tak no. 1, maar verllUlgt dat
takken l!'den sullen. opnemen in hon md·
Itornet.l!chap~n al8 Bondsmannen.

No.4. Bnef gelezen van de voorzitter,
lijn bedanking iDSturend ala voorzitter ....b
het rliatriktabeatunr.

Voontel J. A. Ventm de bedanking aan
te nemen, plIIt. door P.·Booyten.

De verga.tering !lUt over tot bet kie·
sen vau een YOOnIitter.

De heer J. A. VeDtor werd met
derbeid nn stemmen tot voorlitter ge-
kozen en de- heer J. Viljoen tot 'rice.
voorsitter.

De nieuw gekosen voorzitter
de atoel in, denkt de veJ:go voor -'It,
troOWeD in hem ~ en vel'llÓ:ett
bi' al trachten om onpartijdig te iW'eJlleD;'f_""
d~h dat hij,.....,.r. hij rond mOC!l'1l1t1lPl'e;.'l-,~~~
keD, een pat'tijmu .. ' "
De .w-. bedankt de ~.

litter voor Ijjn dieuten in "~.~I;;;
eD. voor de oqpenijdia-e u
ala 'l"oon:itbIr'''' '6eeft. pbaDdel,d •.

De heer ,_ vOOIdII VDllIl!l!DIIU;URiiI
reeoIutie. voor, ge.ek.

, Jr. eD aJpme8D ~_nOllIlilD
"Het di~11r

het diltrikt PIilliP.stown. baal'
uit met IIIC ïtlDdpunt
advowt I. 8. Malan
de HoI1ucIae tqI op
!_6I'Pderillg van de
U_ te Kaapd&d en
waánfig{ng uit over
leden na ge~ U=- BoUande IPI'.•,".tellili... J~I~&I~

Niets meer aan de ordê ~
de vergaderiug.' t; ,

FRANS JOOSTE, .
~

zijn ftlraelbijiilhlilJ.Jhliet; tolWtft'/,oIIiï1,.

werd in een
treden Vall de
v. d. M. maar rukte

de volgeude morgen ~m:!E~?t=Mderde maal OOI ODI('
Wij .... ren met onl
Behappen met J 5-
Rifl.M, • Debbel
andere 8 WMeIl Baan en
ook een Long Tom. . Die
~ aanbrak riep VDU! kOllllfJlllIIlSapt:
.. Voorwaa:rta kjDderen !
Elk een. was gewillilf eD ri.,ft'ilM li"lJ1!IdLeirt
daar gingen wij de berg. qp,
doorzocht.en wij, ja, niet eeD ldip
wij (I...er. Het hart ....n m4111i1~D
&ijo schoenea, Wen wrj daar .BQ
ruige boesen gillgen. Wij nrdeelde ..
toen in drie .klompjes 011 bepnnen.
kloof te doorzoeken, toen eeD~ps
onzer, genaamd J&D, riepj "Ddr'.
daar gaat hij! schiet, _,
weestd'pper !"maar 0001 Pieta Behreeawde
uit .. Miln hondje! mijn hondje I" ....
onzer dapperaten. Evert Louw, brandde tOeD
loa op hem met Loog Tom; maar 't wu
ongelukkig mis, De honden joeleD bem
in een boom. Een tweede en derde lICbOt
volgde door Long Tom ....aardoor 0II1IIe
vijand overwonnen werd. Aaa onze kan_{
werd SJCcl,t8 Poll~' gewond. diu uit Y1'OOII
van een krans viel, en bijna het leven
verloor. Toen aliCIl klaar Wall. lieten arre
15 ge" e'ren hun stemmen luiren. Wij
gingen met de overwonnen vijand "an
r laals tot plaats, zijn lengte iM Sef:I ...net
'duilil. Wij waren allen zeer verblijd
over deze grote overwinuing en hopen dat
allen met ons zullen blij zijn.
r bij voorbaat dankende voor de opname

deees.

•
•

MUUER,
"'33-

~.lll •.~ ..,
, • JlaLLt:a, ,

. x..__

~)i)tt~' ~ ~e "oIgend~ afdd.ingen:

VloëJ.planken,
Hickory, Essen-

hdlllt..(,iE8l1ateDJlou:t' ~ ,Pitchpine;

PHILIPSTQWK.

\lde Junie 1906. Vertel UWI~. nz raad GlIm tUJn om ~"lIk ~
te 1omm.rim. IJ,t" ttJ,z tU moeite tJHJm'tl.

C. R. DE WET.,

Ben ik.
Eeu der jagol1l.

Slanglooek, Goudiui. 16 Junie.

Afrikaander Bond.

BOODBPOORT, P. JC. Itl-pJil. O.B.L
6 .J_1Iarie 11108.

d.C.

.88,.

"

KENNISGEVIN GEN.

Ik vietgcvenoo fin",.. zond de Tol-
uuie amendement bIll t..,mg, zou.ls door
de Ra.wf·geameIHJ,e(ort). voor I(OOtIl.....urllll(
...an' dc W..tgev ..nde \"el)!.... I.·'ulg.

llIMlGR.-\TTE \\"l"TSO.YPWNRIl

De lezers 1I'UrdeD omtrent onder·
staande kenn~ ..inJ:~ venruen naar
ooze adverterrtie II men : -
TE KOOP 100,000 ![eënte wingerd·

8tokken op metallica, W. H. Lategan,
Constantia View.

TE KOOP Blsuwgom, blackwortel of
bosbomen. J .. J. v. d, Merwe, Pzn., Burg-
>!tral\t, Welliugton.

SOMJ~RSET \rElIT Strand mljnieipali.
voornemens &en harde "'eg te maken.
Sf:KRET ARI~,.penninpl_teren scbeol-

bezoek beambte gevraagd voor de Gariet
8<:hoolmad.

HOOFDOND~RWIJZER gevraagd ...oor
de AlII publieke school te Nieu;wouiJtvill e,
TENDERS gevraagd your de voltooiing

van bet nieuwe I!Choolgebouw te Nieuw·
oudtville.

U1T\ï':UKOOP (Grote) bij Stottaford,
Kaapstad.

\'ERI.OI:EN of gesttllen aandeel certi6.
katen in de Air. Onderl. Trll!!t en Ase.
Maatschappij, bepv
05Dft:RWI.lZER (Ongehuwde gee-em-

li...eerde) genaagd v,lOr een hoere school,
3! uur VBO 'V ortelfoetein, Richmond,
K.K.
\"RRKlIl'li'\U (BeIalIgrijke) "an zeer

kostbare vaste en losse goederen te Zuider
Paarl, op Donderdag. 28 .luaie,

1I110FDUXDERWJ.JZER gevrsagd voor
de A2 publieke school, Noorder Paarl.

TE KOOr gedeelte van de plaats \\' ..1\""6-
pUil IJ. :\0. R5 in, Herbert distrikt.

EOLONlAl;.B
WE~.I.R· • nnI.\I'·

IlAAJSCIIUPIJ. 'I

I:rIT~;w,; gevraagd, posthll' 5119. Pre-
toria.
'>" \'EI:KIl}'!'\" Baljuw) van 120,;raeh.
tig" ~tnl',v""el. tr- Hoeko, distrikt Ladi-
""UtII. "I' [)in~d,lK. :I.Illlie. 1WO.

r- Hl :\C I PA A I. gevraagd voor (le Spring.
tield \ III s, hool (Knapse Vlakte].

O:-\DEJ;\\ïJZEHE:-i I(evraa"ud V.IOI" de
private bo-ren sr-ho..1 te Hartebeestfontein,
MJ,!.iell.llqr. K.K.

_..".._ .

.... ~" UAHTAD.
Kapitaal .
BétIerVe Fond&- £t~,lS32.
FOndsen onder ~Ue

boven £1,947,066.

"-
WUI'" Tli VUDlUI....

Fabrieken in het
TE:\DEI::-< .:evmagd voor het waarderen

\"IIU alle bela"tl, are vaste goederen, KCI~en
ID de municipaliteit WeIlID/-,'ton.

,. ER STl'TKDlG .
r."11 l"I'rstAJiking kan spoedig genezen

t\ orden door elk uor Chamberl&1D'a Pijn
Ba 1"'1Il op de •.ere delen aan te tren-
den, en krach!Jg 10 te wrijven bij elke
k"",r Indieu het tuwriJven te veel pijn
vprooTznnlrt. ~brnrkt de Pijn B.Isem
,,,,,d,,, In,,-nJ'"Il~. Het, moet aangewend
w or.lr-n zo "poedig luagelik na de ver·
_I rlikrng pL'l'll.t.. vindt, en voor de delen
.r'·l"f~·llnp,>rd en gl'ZW'olleD zijn. Overal
"'-I k-n)l!hau.-{Adv.\

Q. W. 8HYTLER,
Sekretaril.

...... lOM Zad... en TU1tmó _ ..
•... 1tone ~ .... 1Ot " ..-cN'tlmllft1 .... r:.~1I

• ~~Hand ".~

.'
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