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DEEL SO-No. 7,790,

.-Reusachtige
. Verkopings •

Sewegin(l·

- ••

•• Zonder
Kostbare'• - •

.
Vuile en
.Gevaarlike,

)J...--- DE
L GROTE J

,___._...,\- "UITYEI180P r-I~
BEGIKT

ZATERDAG,~30 JUNIE.
Zend t omKoopjes Circulair, indien gij niet op

onze Lijst staat.

Het is in uw eigen belang om op deze gebeur-
tenis te wachten.

WILSDI & IILlER,
KAAPSTAD.------------------------------------~

vvATER. WATER.

GREENSHIELDS& HOLLAND,

PHILIP BROS..__. -"~-_........~~~
II~~D!~~~~~~~!~~,~~e ~:~~~, Jas.·
Rood en Oregon pine Delen,' Vloerplanken, , HEBBEN~; iu IN
Zolderplanken, Bashout, Hickory, Essen· '( .).: . ' '.

hout, Kajatenhout en Pitchpine; "BoIInder" Zw.,d .. ,.".~.... !ltIIlti
ALSOOK . :.. ' 'J', ,,'.' ' •.

, met Koperen "Boilers" ~!lI'). ",ruimen ook .
RAMEN, DEUREN, LIJSTE., CEMEIIT. 8E8ALVAlI~RD worden bereidt met Beét. Vater TOestel.

IJZER, ea ......... Bouwen IJJ........ ,~' GROU VOORRAm~ .
Exchange Place 19 en 21, ~ A APST AD. LedIkanten, -__ K_.,........,
KAAPSE GOEVERNEMENTS SPOORWEGEN. welke wij oogeric~ge;prij_ ~bi~~'} .' -... ;--. ~. tt. ~ t

PAARL- FRANSeH HOEK TAK. ENIGE AGEN,.EN VOOR "', .,'. /.

, II' en "oaf Maandag, de 25... J.... ' .... ..t de volgende diens Melotte Room A~
III ", rkiug zijn op bovengenoemde Tak ;- die steeds onovertroffen zijn in de-' oPen..:mededingen in

Van FRANSCH HOEK: voornaam8te Cébtrullla..ia··Zuid Afrika..
:\iaandagen en Vrijdagen, vertrek te 5.30 v.m.
Dinsdagen " ,,2.45 n.lII. Plein Straat,
Woensdagen en Dondenlagen ,,8.15 v.m
Zaterdagen. "tenrek te 5.0 T.m., 9.0 v.m., en 6.0 n.m,

Van PAARL: ',"'1· ' :\b.I,\,h.g~n, Dinsda,~en, Woensdagen en Vrijdagen. vertrek te 6.~ ~ ,.~:, ,i, ",
IJ"",\, rJagf'1l ... ... ... ...... vertrek te 12 ure des wddags. , ;. .
Zit. ,.bgi'n, Yl'rtrek te 7.0 T.m., -t.0 n.m., en 8.0 n.ID. : li·':,:
!\i:' 'l,-ta,]. T. S. McEW~N, '.. , .'

~" .l linie 1~)1)6. Algemene Bestierder. ",. . B'II)' W1t~

laIIg~:M all z.sebDak. bQ ZQa ExaeHeatie ... &oev .....
.... KaQ~

f ,k::-SER '& ZOON, Bepkt;
~ ZADEL- en TUIGMAKERIJ.
LA;;GE sTRAAT 91, 98 EN 9~, KA APSTAD.,

• ll¥PV Kr."............ UI ••• ' -.

,-"te Klu Zadel- .n T\l1,mak"'. van .n. beeOit nêen.
lO CUada .... _.. lOt _.,. ~i""'" en

~ algemen. nd• ....., In L,eCI8P.

INTERNATIONAAL VOEDSEL VOOR LEVEtlDE- HAVE
4 VOEDERIJ'(GEJ'(' VOOR id., <

. L d H ' te -erbeteren en n he"rediO'endc rel'Ultlltcn
\ 1I".::\r:\lld('erll om uw even e n..e ".' n

< tt' lJ'cwn, of uwe !!'eld zal teruggegeven worden.
n ~.-

GIJ moer de beoor<1eelsar ZIJn.
:-chrijft mij om biezonderheden, A. DIXON, Postbus 1377, Hout ~t 26, KAAPSTAD.



meodeu.-Het
Y&D leveu en
dood to& Nh ~ FJ.,
denk de Wii,' in VUl 60
jarea en 4 maanden, ua. eeD kort siekbed
VUl 14 dapo, op li) .Kei U: Ala _.
Ouderling VaD LaiDgsbnrg wordt bij
lIlet diep leedwezeo gemist door leraar en
gemeente Ala getrouwe biduur broeder
wordt hij gemi8t. AlII sachtaardig hui.
vader wordt hij innig betreurd door
weduwe en lO ltinderclJ. Hij leefde voor
. en met sijn Heer, en God Dam bein weg, ONDERWIJZERES .....,IrT1Il......
zijlt geWlD 0Il8 - verliet. Spreuken 10 Toor bo~eooemde
.... 7. salaris L60 per jaar en , '

De bedroefde weduw, (Muziek ingesloteu). HOOFD O~DERWIJZER
.M. M.DE WIT,.. Derde-Klas Onderwijzers Exatnen. de A2 Publieke Sc~ . .No_lil"

geb. VreJJ. K' M' k H-I1--~- PaarL salaris £200~~
Laingsburg, enrua van UZle en ...._..... . A li 'tea:'te

16 Junie 1906. IApplikaties met- getuigachriften te ""Je won~~g._ ~llP '" ac'
----------- wordén' onden bij de ooderge.. den ~f ZIJ ~~,.IiJa e .

.VAN ZlJL.-Aan bloed'lerwanten en, tek d ~ f de 14de Julie. richtlnll 0Plle~.~ ~ lndien
vneoden wordt bekend gemaakt, dat het en e v roop ja, en ~l .~ '!fl koetleer-
de Heer behaagd heeft tot ZIch te nernen ] D. J. VILJOEN, V.D.M. hogen. wordt ~,- .:.", wordt 't
op de 16de Mei 1906, te Ookiep, OMe r'~
zeer geliefde ZOOD, Albertu. Petrus van Bredasdorp, SaIaria :met de' ~~euta
ZiJl, in de ouderom van 43 jaren, 6 maan- , 16 Junie 1906. lage van ~,Y~érd.
deu en 2.. dagen. Hij laat een Weduwe Werbaamhédeu te ~ met
mei 7 kinderen Da OUI zijn heengaaD te 1IIIel•••1 11"'qntll, het Oktober' 'kw&naal. ' .:'betreuren. Wij danken vooral de heer.... A.....:.l:.1r._..:__~ _R

. .Jan V_. die hem daar in deo vreemde. y"...-"__, .. y_
waar hij werkende wae, toen hij Itrank WELLINGTON. pieëo van Ge~ . . ten,
'l.erd aaar bet hoapitul nam en aldaar van door d~ ondergef.ékende, ÏDcr'eWllcht.J Il'1sWiaaibol'ild.
bet nodige liet voorzien. HIERMEDE geschiedt kennis- 9 Julie 1906.

Hij die om geslagen beeft is getrouw . d t T d het waar T\_ A. 1I100RREES,-en maakt Dimmer eeu fout. geVlng, a en ers voor - ~ JU

Wij zwijgen en aaohiddeD Gode. deren van alle belastbare vaste . Voorzitter ................,..
Namens de bedroefde ouders, goederen, gelegen in deze Munici- Paarl,.

JOHANNES LEONARD VAN ZIJL, paliteit, door de ondergetekende 20 Jmili! 1906. schrifteó bij
JOBANNA JACOBA ELIZABETH VAN zullen worden ingewacht tot Don- --- -'-____ S. J. Roes, .JL,

ZIJL (geb Lochaer ), derdag, 28ste dezer. 0 I'GD W_ ..._Il: •
GEORGE VAN zIJL, (broeder) Kennisgeving in geschrifte moet BEN D·. Ricl;:::d:.e~IC
11 Junie 1906, gegeven'worden van de valuatie op ONDERWIJZERES voor de ;'.,:

Vleennuiaklip. hun eigendom aan alle eigenaren. Ri' SctL.....J -.I~
Diat. VaD Rhijusdorp, De lkefikte of enige tender niet A3 Hex - ivier _,.,., 5""'5"n APPLIKAT' lES"

G :lI • ongeveer twee miil van Hex Rivier . ' '. - '!'.~___________ ~ __ e~~_ \"era ~. noodzakeli te worden aangenomen. ;,
- . Station. KenDia, van Hollands, WORDEN v_aLt' ;,-oor"d~

IN .MEMORIAM. Op laat, Muziek enHandwerkvereist. Tonic;:- be kki ~ P 'DÏD(r:--
D. S. BRINK, Solfa een aanbeveling. SaIaria £16 lre

ter
ngv'B.. . :&:m.bte.

Stadalderk. per j~ en Muzi~elden. Logies mees en . 'JScw!>DlDool~:'~áfd
£7 per:kwartaal. \v er'buJmhedeo v.oor de Ganee .. h ... Baad, " .@"' •
met Oktober kwartaar te begiDQen. Img . Narpaqua1&ncl, tege~. ,. . ~Iiioiiiio'"
A lik.ties met de nodige ge_ ,S~~ van .£60 J!t'l' ~lQP.

ten van bekwaamheid en plikaties moeteo ln~~ .
ulleo door de ondergete. dea vÓÓl:\' Auguatu.a,..aab ' .

ende tptde8de.Julie 1906, worden Ds. J. A. VAN ZIJL VIW.o~l'T, .
ontvangen. • Q~,I. .'
M. G. POTGIETER, V.D.M;, .. .

~ ~iei906. O,zlchteF ·aevr8agd~·.

;.

JUbtooi'.,:an SehQOl ~
lJ~Q.rp, \4 lJJJY.~ l:,Q.'

• .• .-<_ • .--

Prblie'BoereD School Ce"~r- tm.nelbrifteD
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SMUTS.-In liefdevolle herinnerin"
UIl onse geliefde ouden, JOI1iae Smutl!
en J_phiDa Smul., geb. 'fancred,
overleden te Mal_bury, de 23ate
Junie ]903.

Nam_ de fJIIII&IDenlilrekind.nm,
llA.BJA. SIlUTS.

Munici~ Kantoor,
Wellington,

20 Junie 1906.

W.G.COMBRINK
DE 'OUDSTE KOLONIALE

PAARDERUITERS. HORUIE ENJUWELIERS WINKEL
IK elk diatrikt kan een jonge-

ling, die flink te paard rijden kan,
zonder moeite, een heerlike verdien;
,ste mAken.

Voor inlichtiogen schrijve men
aan Postbus 569, Pretoria.

(GEVESTIGD 1836.)
Nu V.rhuled naar

lo. 748. LANSSTRAAT,
(~ ~ H8 K~lIW.rla Stratd)

KAAPSTAD.

BEIDIERS 'II HET BIIIEILAID
Moeten schrijven om de Ka.W.~aus, Mode Gazettes en

Lijsten door

IbJderg&rteD .ODderwijI8res,
BeJlodJgd.

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

KOOPdES
\ IN ALLE DEPARTEMENTEN.

BENODIGD
D. J. DE VILLIERS,

Sc~ba, N. G. Kerk.
11, Hofmeyr Kamera.Uitgegeven en die postvrij toegezonden worden ..

Maclear,
11 Junie 1906.

ONDEltWIJZER of Onder-
wijzeres voor de Derde - Klaa
Publieke School te Ken Elm,
andtr half uur van Maclear.

Engels, Hollands, en Muziek
(Instrumentaal en Tonic-Solfa)
vel eist.. betrekking ,van
~ .te beginnen September Onderwijzeres ,. in de M(.)Il.It.:,ru'1

t..!_,_",:: £OO • '1 Pubut'ke School, vergezeld-
~ .12 per Jaar. en Trll KopieëN van Cel'tifi.katen ~.' .

logtes D¥'t boa op verhoging.. tuigschriften zullen door de orlde:ro..
. ~pplib.. tiee me.t kopi~n;,-an cer- ê~e ':órden ingeWácht, tot
ti1iUte~ en getwgsclui£teD' SUJlM. , 10 Julie. ,
door de oDderge~ ontvangen Salaris £130 perjaar. '
worden tot op" Julle 1906. ,KenniJ 'van Hollands, ToniC)" .....

J. J. MALHERBE" 80lfa en Nuldwerk zal een T4meJ8"'IH
PrQktueuri wezen.

Maclear. Werk ia aanvang te nemen '
met het Oktober kwartaal.

Logies kao verkregen worden
tegen omtren.t £4 per maand.

P. J. JOUBERT; , '
'HoD.Sêh.n ...

Montagu,
16 dUDie 1906.

VÓOR "SABY",
Nieuw Amerikaanse Mode Dag-
Ja.pon, met breede " Yolk" van
Borduursel en Doorgetrokken
Nainsook,

Komplete
Goedkoop.-----

Zendt om " Baby " BOOkske, bij

2!~~.
Uitrustingen even

BENODIGD
,.
d
t
11

STUTTAFO~DS,
KAAPSTAD. ~

- I

A!zondellik gelegea ; ruim nieuw gebouw, Onder beetier vau de Vice-priocipaal.
LogiugelMn :-£7 101- per K"rartaal, geen intreegelde".
IJe6ab Y_iging in verband lJlel de School.
Er ill plaat. open voor een aantal Koat.IeerliDgen. Bcbrijf aan :_

De heer L. F. NRL, Im., B..A.. Hoofdonderwijzer i
of D•• q.~. JL!LÁN, Sebetaris der School Kommieaie.

N.B -Rieb.iek Walt ia slechte een-ruim uur YaIl Hermon Statie. Dagel ibpolt-
eo pa8ll&gÏen vervoer.-21-,--3/- per pel11OOlJ.

~ p; i
• '.! '

'.~MJiJr: niet te verkrijgen,
;Ji4iiqri- ftlI 2j- of 3'6 DJat

....,~ ..._,.") JCaaJdd.
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DE VOORNAAMITE KRUIDENIERI EN ALGEMENE WI"KE~

,,': \'..11 ,j,. jollw-te TE'rgade.
, ....r'.':l ,;.·1,'1"'" ..u got'dgMteurd.

""i~'" ,>r:"; ,~I\ het dE'pll.rtement 'I'lUl
I)t1d.'ru,) ~1' -..;\;,~n'" van de sekretaris
Hr' ':". ,'l." i I'" .•angt<te!tend.
r~ll~ ',O \~.r "dl ht,t dcpartenH:~Dt 't'".

1[:\10'11 >('hool te LOC:Itlt-
I'''l!' "'~, ..:,'h'?A-\ll eu na disktJSSie

;,~: ," .','1\ "1' vn"r~t~i H, ~. Ey·
1>-'" ."_'" :l,I,,·r.! o.lOr ds. Pieua&r,

':- ,k•. 't'J:"'"U ~noUten aul.
:,:: "Jil' r-:
r" ,I • " •• ,'11 Il .. rde 88 publieoke
~.~\l(1 ,:,' ',I'" "Jl 't~ rl(."hten, t'Itl •een
'pltll

i
' ,.,' ' .. ':'o! .Ulltit'" UIt. dl' voon.itt ..r

Ml ,,' 4 r h '~"".w erd aa.ngefJteold,
",:--, ,.,:1 ,\", >!.,bruikt lIulh'n -
~.i'l', ,'lr'F' ~-kt~l\ IIlpt hflt oog op
ft:~ I:\...d _'1\ .vn l'f>p.lU'at'er8 en bij de
f\),;:'llllo' ',' ri; l.l,'f! 1k.J. rappor"t te doen.

r -u ',' .,' LI II .I,. h....r ". H .RA:I& •
..(,:j¥o r- -t ,. (h!,~a v au tl"PU private _ ...
re-. ,,'. ',' ",ii.-r,kr_"1 ", e rd g'f'l .. IIen,
, .. \: -t ,"J' " <'Il \\ ,"ni, op yoorstel •.
p-r:.I.,r _''''''"nd.~ ...cl door de heer An·
t".l,",o'I\' ,~: d~ ...t"'kf"\"t,,"r-W vonn E aaa

\(;" .....Ill' !-I.l 7.t·ndP-u, om door hem
\ '.' ,ri," '}I~I"'"I\I eu daarna deaeh'e
( _"' : ,.' ,',I !,'C" I}' d"P"r'!emen~ te -

01:':'J \,'l \ l lott·u. np V()()I'!'t.t "V'Zl8
,_:.... _'" i.H -\. '11. ~1't,.:-.£'k(Jndeetrd door
'.' ",'r hh"r,. "i\i cle tOekretaris sal
~':~' \"!' r.r n Ill" df-partemfl'nt van OIl-
I}o-" \ ~ :,d \'t.~·hdltl'nde scho~ in
'1' ,,,." " .,.... t<)('Ia.geD bo-taald wa.-

',r I ), .. c-m f"w.'r llJU') I overgenomen
,., -Ó. ,." I Il'rd \~O\ ..U tt' vrageo aan

,I.' ',w' ,,~,'n voor hflt, oo~ pat·
'", \'." '" J:"''' betaaid snllen ,.01'.
"lI., • ," ·"U· w ..rd gei""t de salaris-

" ,'~ il" ,'lldt.~nJU"'~ "aR de ver-
_. '" ',' "h, ,I..n ,Il" r,...do door de
III: ,,'.:: ,,\ ...n!.,'f)ll~Hf"n, tt- bt-talen, ~-
!. .:" . ,I,. q ,.r ,h~ voor het kwa.rtaal

~,,,,;,' ~-.! Jun ... 1906.
l : \.r", t .. , ... IOlten, op voor'5i:.1 V1LD.

., \ :l",.r~'Tl. lI:_kond..erd door
p ,'1 .i r . d.tt v-oor private. boere-

'.' :~"llIl ...... u .cltaal zal zijn
'.,. /"!'\"Il

" t.. :--~ I 1~1l onder. 7s. 6d. per
•"'. " Ik' .,t" -i.cl : standaard II en

:,," ",nd I"'r kwartJlJll: stand-
I'. "lI vo r , I;'" pt>r !tind per

BOEIBISCBOuWlIs.
EEN PROGBES8IEF.

(Zoala meD er Dlet:r vindt.)
Blijspel in eeo bedri-jf deur Kelt J. Brink

Met bet tlCbrij.oo van bovenMaaDd blij-
spel heeft de beer Melt BriDk oue kleine
v~g A!rik_ tooee1Btukjee, met
een a1lerliefat DIllUDlertje vermeerderd. oe
boofdpenoou van het stuk ia KIaU Klau-
~~rg, die ~~h in ~ Progr_ief toont,
UI ZIJD taal,"JD maulertlf1, het gebnlikea
vau zijn stauje, de wijze waarop bij dit
ledigt, euz. Het meetlt p~ef echter
toont. bij sich in de wijse waarop hij Pro-
~eT8n maakt, met bet OOI op eeD
parlementaetel. Op de ~ nn Piet, of
Meneer Klauterberg voor ~ Parlement
gaat staan, antwoordt Kitu dan ook k0rt-
weg:

,. Yes, but I am oot going to ataDd daar-
rOM' oio! I aln going to lItand daaarill."

lIet Blot VaD de p~Teu makerij ia
ecbter. dat de hottentotten (waaronder
Daantjie Tamboer eo Sampie Druiloor),
de "Sampan je wiDe" nn meneer Klanter·
berg zo lekker riDden, dat deze. om .. '0
mao Ba bun hart" te blijven, geoood~
werd oog meer ''tiam_panje'' te geTtm, of
te maken, dat bi~'oit die pad kwalD. Hoe
bij dat deed

l
b "kt uit 8ampie's acbreeu-

wen, aL< deze net atel TUl Jurgen (in een
dorp meer dan honderd mijlen van Kaap·
stad) waar bet artult ~peelt, binaenatormt,
met de uitroep: "Daautjie, Daantjie, kom
gauw. Meneer Klanterbel'1( bet weg ge-
vlug! Hij il zqnder boed, zoo maar kaal·
kop die dorp uii«'Jjaag op zijn paard."

Er komen heelwat ~ letten in het
iltuk VUOl', Tooral in die pW!ll&gee, wur
Tm" Marij U LUIIUlop de proppen komt.

"Eeo progresaief" zalzich een dankbaar
stuk WDeI1,Olu te worden OpgeToerd. Het
iM ~ de prije V&l16dB., po8tvrij 7da.,
verkrijgbaar in de boekhandel van de nou.·
Afrik.-Uitgewl'\l Maat&chappij. voorheen
Jac'luee Du_u en Co., Kaapstad. BOV RIL

,j --..r ,I" 3d.. kiM publieke
-t • .1. volgt :

....:" \ \:.~.l.lr'\. t~,. ppr kiud per
" .r- I.' " "nda.ar<l I "Il II. 911. Pe<I'
" :,.', w:,rt aal: ,'tanda.ard III.

, "I ['o'r k,.-"rtaal: 5tAnd.nard
'., ~'II<I p"r kwartaal; ~tand.
'" I',.r kind T""r kwartaAl:
\ I n I. p"r kind p"r kwar·

,'1 I ,,,d v II, I 4~. p<'r kind per

CACAO

" .

I. de amakellk&te
In tt Gebruik de
Voordengste.
Vraag .. v.p •
uw winkelle,
dit mePk.

[I Ladiamith.
18J.I906.

I,AING~JJRG.
- I.... ..:-~.~_.:t~~~ ,

PUBLlEKE VE
" .. 'l vau het cleparte<Ulent vall

"" o.>t>ro'n ""hol ..n t.. Groot-
"IC """tik" ",prden ge\eozlen 811

" .;. ;~(i
\[,.' "-" .•.kkmll; tot eeu vorig .. a.p.

" il' dl' ht..,r P. J, J. van Vun·
" .," "Tl .rh""i 'f> "0.. Bsd", w erd
" ,il <"""" ..1 H. P .Eyl><>rs, ge-

I, i., " I do"" cl .. hee-r Inn .... dat de
I" ... ii'- ~pnnl~ il.~f"'~pn W'o~de, dat
,~.' _ .1,1 'll.mo~pllk 7.ljn veor~OE"k k ....n

jl., .•.~-.'·,\r .....wr-r d ~t"la....."t ...an de lUL

",~'_ ...:,'nt->r;~al van onde--rA'ijs te
v . Il, \'r'!ll lTil~nd~ ant,,·oord te

'IJIl om·f r.. :~ kl ... publil'-
'.' ",·rwM',lIe.

r r .\ ,.' 1 \'LW,)f:!.f'o ....tf-ld door de h~
\ .,,~,,~....,". ~\,.....k\lll(lN'nl door de he-eT
'" H ..:\ <\ .. 1 dt' ht"t:"r C. C \~iV'if'rs van
l' ,I" ,,·i,ll1l.'tH, kt>-nnb g~~ven ",orde)
.., .• ' '., •• .1 71JIl '('hool ni.>t kan O\"er"
j" '." ,r.'''' hij met de ht-palingen

-ut ~ Jj D"" na Tijd:

ZATERDAG, 30 Junie 1,008,
TB g tJllB lf"., '
PIUL D. CLUYIIt~NIECW TAALWERK,

door J. P. J. Boux, Gill College, Somerset
()oet.

" N j..uw Taalwerk .. is, zoals de ecbrij-
ver in zijn voorwoord zegt, een BUpplemeot
bij liet NietcIU Tnalboe/'i reeds vroeger
door on8 aangekondigd. n het eentge.
OOelUde wordt in hoofdzaak beilUld8ld
de vervoeging d~ werkwoorden (arterke en
zwaklte). alllOOk het overbrengen van zin·
nen oit de bedrij'rende in de lijdende vorm
en o~keerd.

Het boekje bent zeer veel goed. eo UI
doOI' Telen met TnIcht gebruikt !tunnen
worden. Het is verkrijgbaar bij de druk·
kers Grocott en Sherry, Graham..tad.

il, I'"." ...,r .pr"k"Il,le over 't school-
~,., " '" 'I"r-,.",'ill ... ?Ride. dat de
,,'f','r ,.,,j "an ~t,,""">"ille g..wiJlig ",a"
, .. 1. " Ik bf'11!ld op d(\ veT£"iste beh~r-
,> " Ot' t r:Hl.....portf"n"u, op voonr.-aarde,

,.r ,"'n b.ohoorllk ""h()()lge-OOu'" op
. ,.,'., ,,,II ~ ordeu Toen ,."rd beslo.

I'P nJOr .. tt"l ",u'n rie heer Inneos.
,.!'~,,~, ,nol""rd ,\oor de het'r Eybers, dat
f ,.' ~rllk ~,)nd nange'D:otnen wordt' pn

,:" "' I, ~,' .. tapp<'u genomen zullen
'.' ,d,'1i '!li II-""sport te v ..rkrijgen.

[. "11 I,r' ••f \. la de b r .J. Hattingh
" _)".,J : .. P.,aihuis, rd g..l<>un. Er
'" ,,.',1 , ••. " b<;.,lot~'1l, op V()OI'Stol ds.
I' ,.,.,." .:.....·kood..erd door d.. h"""
\,. H.,,!'(, ctli (le ~hool niet overg€lno--

,'II k,11l ,\'()f'df"ll, '-oC')()rd3lt een met'lf'
~.":()t':.:,.l I)t\,!pr\\ IJ7.PI" 'n_lorkn:-gf'n werd.
'>1 \md .." II J... h""", W. C .,r. ,'"

\ ,.r ... n' .....llan:-. V:ln zijn ort<lE-rwijZE"l"E'fi,
\ ,'rd ,.!:t-'ló-'-'.~"", WaoiLl'Op «tIl b~r .\nd~r-
-.i'l1 "II'or __t.·ide. )!;p"\.f.kolldf"oe'rd door d",.
I' n:lar, II:rt ~It. 'oodprwij:z:eJ'Elo'\ £5() per

. I'''' ~~.t;wld 7.:11 ~ orden
I',. hr ~:\ ',..r, "tPIJ .. al.s ,"n ..ndement

L;f',,,kond .....rd door de h"",r Innes,
d, ... n.w.f'\ Ij1,!'r .... £tiO per jaar be-

1",1 t \\'oT11...11. hptWM k aan.genom(~n
rll,-! -l. stNnnlE'n t~en 2.

[)" ... kr1'tans w ..rd jZ... last van h ..t
'J.p.:lr~PIlH~nt van ondent'i~ te verue-
iT I","IJ or dp ~·hool va.n df'l h~ van .'ar-
I" "I' .I.. !iJ"t ...an g"",\·..ne!1l..nt~ ....ho-
,'11 ·..':>-'l)!a.:\tst W3S
!l,. :••krptal"'''- ",'"rd g..i~t, ti.. voljZ."'"

r.,k •.ningen te betalen: B.....ufort
\\,,_, P "n P. C.., .• £1: a.\", WincheL
," \ Hlllj ...._. t7 ls Hd

JJ .. ~r~tari .• ~'E'rd gd.ast OUt een
"I''! 'df ,·"n hR.t .. n ..n 1",.tR-n v!Ul de ar'
""'11 ."ho"i tf' :\{e....."vill.. tot 00 3fl
I '!II" I (~)ti. en 0111 de nodige vo~meu
,l 411 d~. r)\ldP~ ,-a.n kindpr{"n aldaar t(l'

''''11':''11 nwt hetn>kkiug tot. h.m kiez.<>fl
" 111 • ...,.n ....choolkonlttet".

I).. hI'''" .Jack,;on. jZ..-koode<>fd d<lor
,',' lt_r IDIWS, stRldP voor dat h..t VE'r·
\..:- !..!.,I>U ,,-an wn kantoor enz, voor de
r I.\'d ~pL'1tpn worde In hand"n VilO dt~
-;-,o()r7..1t{t'r Nl V1_(·t"_,"oorz.attt-r, met macbt
'!li trl ha.nJt"\~n.

D., h...'r ,h<'k,,," ", ..Ide ,·oor. g--
k"ndf''I:~rtl I!,",)r {lt' }u......r Evbeol"!\, dat de
"'" r .\ P. Th ..ron o.,.lankt .. orde ....oor
lil" a.~t_~n.::.nal .. <o.('"krr'tans yan de rtlJ\(J.
\'11 dat men h{'m (h- "0111 \"an £30 7.n.l
\..,.t,.a!en voor :pujndietl:St"D. .\an!!,eno-

JIllf'n~:r werd tx-11)(>n <I". ,I" ,·olg ..nd~
Vt"'r~,l{lf'ri~ L!;t"hotldt~n 7.~\1 wordt"n op
d,. 11.1.. Juli" ,wn<t"'Jln,!'"

\fet f~n m()tifll van d:tnk aan df" vOI)T~

"tt er sloot ,k ,,>q~aJ..rinJ;r..
A, P. THl!RO:o-i,
.\ li:"r"nJ ... kretari,..

I "~~-. RRm~SDORP

~

~lih'n van de Yerg- ..l.de·rln~. ~~hou-
.. ~ ;.'11 tt-' Hrt-<b.",lorp, op WOt>n...J~, d ..

I,W .. .JUllIl' lQ()4), tt' 11 uur ,",In.
'I T~,,"I\\\"JOrlli!-\: Ds, D. .J. 'ïljOf>n,

<I, .\. R. ('ill, ...... , H. T. Ma.dear, e,c ..
.John T,ullard. H H. dll PrePz .. 1prpmy
~ ... :>rt. .\ bM\bham i.. ROll1, MI~bi .. 1
Wdl"In"', I. D. .\Ihertijn ..0 R. H.
I'":ln Br",la
Il.. ..('~....I..ril1lZ: WOl'Ilt ", .. t jl; .. bed

~t.t)p .. nd door de vice-voorzitter.
"",,, Ipn nil, d.. ,"()ri~ ,...rgad ...ril1lZ:

c'~"lA'n ..n goe<IIWk,,,,,,d.n., \"OOrzitter b....-tt .. de hef'!' H. T,
\1 .U .1"", ouU> (' c' "i" lid vau d ..
"",,,,Ir;"'l wel'ko'm.' ...a.arop d.. lu.wr

lIlID .Dl! BD DH ZICHUlema mOELT.

A. H. CLUVllB, St,eUenboeeh.,
1. P. CBLLizRS, SéJaaerIet Welt;

GezameDlib. ~
Een kleine hoeveelheid Bovril
maakt Soepen en gestoofd
Voedselsmakelik en krachtig.

Publieke Verkóp~g-.

Vermoeiendelaohtwa-
ken bij het Bed.

LIJDER VA-~ RIlEL''M.ATlEK VOORo
ACHT JAREN.

GENEZEN DOOR
Dr. Williams' Pink PUlS.-

"Ik bracht nie vermoeiende nachten
door aan bet bed van mijn echtgenoot,
leggen de wanne eo koude pappen op,
trachtende om bem te ,"," __ en na de
!..Ue pijnen waaraan bij leed. doch WD·
der gevolg. Eindelijk w&rd bi; over .
gehaald om Dr. Williams' Pink Pills te
gebrnikE'n. tJl thans is bij Il.('heed her-
steld en in &taat om zijn weik w..oer te
doen," ZOO .eh rijft MeT1'ouW T, H.
c. Compaan, Blsauwllkop. P,K. Uping-
ton, K.K. De b..er Compean is eell
zoon van de wf'lbekende looraar van
Graaff.R6inet. De Eerw. beer A. Oom·
pea-n zelf schrijft:-

"Voor acht jaren laos )eed ik .. n
vretende Rheumatieke oiJ!)8n in mi~e
beeoen. die ttiteindeli)k ondragelijk
...enJ.,n, Mijne beenen begonnen te snrel.
!en, en dikwijls kon ik mij wegens de
pijn niet be",egen in bed. Dit bad zulk
een inv~ op mijne algemeene ~d •
bf.id, d ..t ik a}apeloos WBB, ik WII8 mijn
eetlust kwijt. ik had gedurig hoofdpijn,
eu, kortom, ik werd ..en volkomen Wn.k.
Dikwijls bracht ik d~ door in bed,
en kon zonder hulp niet er uit. Toen
ried mijn vad&~, de Et:':"'". A, Compaan,
Van Graaff-Reinet miJD llAIl Dr Wil •
li":IrnI' Pink Pills te jtebnlók ..n. eU mild
ml] ~ bott..Is voL Nadat ik drie bot-
tel. gebruikt had, ontwaardde ik eeue
besliste v&r"lloDCi8l'in~ t_ goede. doch,
w.. lhcht omdat miJDe ziekte van ZlIlk
.....n IaD{(BU dunr was, "'lIB de kwul_r
har<lneklcig, Echter, daar ik Tol bield
m<>t. btot gebruik van de ~jn ver·
dwenen de pijn .... geheel en al, ~ t&na
beu Ik e<>.n gezonde man. Ik .ebrijf mij-
ne jtenezing ~ ..n al too aan bet
I(ehnlik VaD Dr. \VillialJl5' pink Pillll,"
. Voor Rbeumatiek of eenil(6 ziekte ....Jl
hf>t bloed, of de zenuwen. is 81" niet8 ~
lijk Mn Dr, WiUia.ros Pink Pills. zij
VGrtne1l VE'noeb hloed, en geTIlID kTacht
ann dl' zenuwen. om derhalve gt'ueZ6nde
Blof'darmoede, Indiae&tie, Rbeumtt.tiek.
VerlaUt~. Hart Kwalen. en de hij..
sondere ....ve1en van Tmtlwen. Te veT·
Irrijjtl'lll averal waar medieijneD verkocht
wor®n, of direkt T1IiIl Dr. Willi6lJll>'
Medicijn Maatsohappii, Kaapeted, die
e<>11 bott ..l yol. p<l8tvriJ zn.l zenden 1'OOr
301.3d. of _ bottels wl '1"001 11s.

EEN GENOTVOLLE EN
VERRUKKELIKE DRANK.

vraagt UW Kna ..........
...... r. PRQ8EERT ZE.

AItDteI voor III &root ........ :
SMITH, WEBSTER EN CO.,

ITRAAT, KAAP8'FAD.IT. GEORGE"

AIID"" voor III ....... In '\ KIIII :

WOODS' OVI: ·A~'·W&"~CtlT.
~, .• JJ. ale.CROTE



n LIIJ l1li w.nuTIl.
GEBOQRTEBERIOBTU.

STAD8R.A.!D. '
\. ee>r.tieudaag!se ve1'g8derillg van de

raad, gehouden op 16 "-.
Teogenwoordig de 'bu1pII1eester,

-..:hledlen Smllte; lnnael_. P-.,
Lombucl en de ~etk-.

Ra.ppori. iDllpl81lteor gel __ , ~ •
dee,,{' en .-besloten, dat het gedeelte
van de grenslijn, open g&laten op L~
eigendom gremo.ende aan de lltadsweJ-
de, YerW~ worde hétI ptl!blielre
werken k'Omitee voor·m.pport..

De voorzitlter _'0 bet 11lol1taa.rn.ko-
mitee Ibmcbtte, dat de plantaing van
meeonlere lantaMIns ~t ptaat. gebad.
Met betrekk~ ltOtI '~ fI(ioIrmwQr,

dat lOOPIt over de ~n n.n de .m.
nerale Baden, werd dea& zaak ~
z.eu WIOIlr bet publieb. "'erken komitee
v oor OI1derzoek. '.

Kokstraat ja nn in orde· en ~.
Inzake de herneming rin Ultsptul·

ning WIUI een antTOOrd geschl"8'Ven lLIIlIlO
de lnnd'nleter.g8llS'8&l, met venoek om
oVenlracbt ~ bedoeld land, voordat
de raad Uitie II1an instellell !tegen hen
die iuibreuk ma4cen.

Vergunning werd. verleend nan. de
Fodder Co., Bpkt, om wa.ter nit de
.Ioot. te nemen tegen betaling V1Ul f>O;l.
pE'r p.r. Besloten dat alle personen die
beoot.rating en a.neier land hebbben, nis
onbelemmerde ~n.ngen, een jaarlik.
se huur V1In :IB. Gd. mouten betalen.
Het 'keridlOfl_talllT 'Vl'Oeg v..rlof om
bom..n te planten en deze al te sluiteII
-t~.

R€Ot werkend lromitO?e werd gemach-
t i~ de draine";ng in R08estnnt. weder
t .. mak_.
De hondebel ....ting inuer rapport __ .

de belasting voor 213 bondeD te hebben
ontvangen. Bf'II1oten W'erd de l11Jler sijn
6IlJaris te betalen.

Tend .."" ~nl1en gevraagd worden voor
het recbt, bet gnI8 nabij het reservoir
te gebnllken.

Op de kJacbt ftJI de heer v. Breda
werd besloten dlllt, de zaak om grond
n.....r te "-erpen, ve,....ezen worden WIM
bet gezOndbPide komitee
De Jant.aarnopsteker rapporteerde,

da.t de "t.-aaUant.8l'e1l'l nil in goede _r_
kende orde zijn. .

De hoor ~""kennllll verscheen m J?4'T.
800D met betrelrki~ tot een dram ...
ring, lopende van ZIJD plaa.ts. besloten
wen} deze zonder uitstel in orde ~e la.
ten maken.

De raad verdnap .

EKSTEEN -lf Junie,-Heden IIChonk
ODI de Beer een m- zoon. Beiden
wel

'DE KWALITEIT

VAl

F. EKSTEE~L
B NBETHLINU.

. Joapna 1Oip. Caledon.
DOODBERICHT.

-

NEGTAH

LOUW.-A&nfamilie en vrienden wordt
bekend gemaakt, dat onze oude moeder,
Elisabeth JobanI.a Louw, heden 1Il0r,!,en

_ om 11 uur op de 21 Junie, te Durbanville
overleden ia, in de hoge ouderdour van
83 jaren en 7 maanden.

~ Uit naam un de kinderen,
P. A. W. LOuW.
A. A. _OI'W.

DELlCI~USE

Komen Aanlopen
. EEN Vos Veul~n (hengst) met

een kol, een witte achter voet en
een half witte voor voet, omtrent
16 maanden.

'"'De eigenAlll' kan dezelve t~g
krijgen binnen een maand mits
betaling van alle onkosten, anders
zal het verkocht worden.

D. J. CLOETE,
Hoofdfontein,

P. K. Griquastad,
DiBt. Hay.

Grand Hotel, Kaapstad.

IIALllEIT,

BEZOEU!l8 MIl' Lapetad,
tall Bait.D, mOen een

HU.IELIKE YERBlUFPWTS
TIJrDD III IQ

GRAND.
reeDt o.er het Station ell dicht bij
.ne.. De ~ Gutheer ~
L0T80N die door de HOLLAND.;
811 ~ zeer bemind is en een
BODBN VRIEND ia, al an..
CIOeO ... t hij bn dit wel bekend.
Hotél ten GEMAKKE eD teil
VOORDELE van rJ zijn OMte
temabn.

HARTLEY TILLOTSON,
Be.tierder

Afrikaander Bond.
O~DER BGFFELS RInER.

PlDTECTlE I PROTECTIE I----KENNISGEVING.

Gewone vergadering gehouden te ,Stri].
fontein op de lOde -lunie lOOG. Zeven
leden tegenwoordig met voorzitter : daar
de sekt. afwezig wa~ nam de lUISt. selrt.
Eijn plaate in.

De vergadering werd geopend met gebed
door de beer Izak Theron.

De voorzitter de heer C. Theron .prak
zijn spijt uirover de zwakke opkomst en gaf
twee onderwerpen ter behandeling, het
eenrt.e over de Holland»e tfJaI} het tweede
over de arme blanken en ot er fondsen
kunnen opgericht worden voor beide
zakeD.

De v~tter zette beide onderwerpen
uiteen.
Enige opinies werden uitgesproken. De

heer W. '1'. Beerden steJde, voor geselt.
door F. Hetief: ~

" De taal kweetie te laten ~ de leden
van bet diet. bestn ór. ~
De heer F. Retief geaekondeeid door de hr.

I. Theron stelde voor de kw~e over de
arme blanken te laten aaD d~ leden van
heé Diet bestuur. ,I

De tepDwOOrdige hraod&ie~et kwam
ter sprake, doch men nam geen , !lit tegen
over de tana bestaande wet. ,

Bij de eentkomende vergadAIring zal een
vOOl'llteI ingediend ....orden, dft voortaan
gewone verpd~en op lI!en eentrale-
plaatll gehonilea zullen wordeti~

De volgende vergadering ~I gehouden
worden te KraaironteiD op vr.k van de
beer J. Ther<ln. i

}". PRE' RIVS.
ir Selrt.------+

Christelike J5:'; lieden
Verenigingi

OUDEKRAAL,OAL N.

God..dienlltige ~og Jehonden te
Oudekraal, op Zondag, 17 JIl~ 1906.

Notulen der TOrige v~eripg gelezen
en goedgekeurd. J -

Werkzaamheden voor de d3~ waren ala
volgt: 1

Recitatie: door mej. Alice Voorie,
.. J~ds lieveling,'~ J

Lesing: door mej.·Hauuie d~ Toit. "Tea
laatete gemist." .1

Besprekingspunt: onderw .• , gebed" in-
geleid.door de beer Japie de Vi!lie,,": ...

Lezing: door de heer P. lie hlherw,
" Verwoeating door &terke drr.n~."

Recitatie: door de heer ' F. ~liIne,
u Waeht niet &qt het te laat ill.·~

Lezing: door de beer C. du Toit, "Het
gehe<l van een w-." i

Besloten de volgende verWldering te
houden opZaterdag, 2&te JnJIC 1906, OlD
8 nur 'A avond a,

Toen ging men uiteen na f'e1lillied en &!D
knrt gebed. j

.IOHAN U. DE VILmEIDl,
f!i,kretaris.
!

GRIKW Ab'TAD. ~
-- j

Notulen ener verg. der lJ••J.~. gehouden
16 Junie 1906. i
Tegenwoordig 31 leden. 'I
De voorzitter opende met gebed. De

uotulen van de vorige verg. 1terden re-
lezen, goedgekeurd cl) getekend!.

Het t>rograuuna Will! ale .VOIEt:-Reci.
tatie : de hr. R. Cloete, " one lf,aderJandse
Lied"; nptttel: mej. D. PieRlw," Izak
de blinde Grijaaard"; recitati~: mej. J.
Ensr " Te LMt" ; BijbelJmhg: u bet
boek Jakobll8." lol jougjutfll.' Ellie van
Zijl en Daisy Truter.

De volgende vergadering zat plaats vin.
den Vrijdag 6 Jolie en niet Zatardag.

De vool'1litter sloot meL gebed.
J. G. HIBBERT,

Sekretaris C.J. \'.

JAMES SANDERSON,
lJUlIIIbr U ' ti'l.....

FUrl"'!, L Lafer laD.laar.
WENST zijn vele Cllenten .en

het Publiek in het algemeen te ID-
formereu,da.t hij voomemena isGeen
Verhoging in zijn Prijzen te
maken, maar dat zij De~elfde Z1l1:len
blijven, als vóór het NIeuwe Tanef,
dus geeft zijn Clienten de gel~en-
heid om direkt van de Fabrikant
te kopen, en de Koloiriale Indas-
triën te ondersteunen.

Fabriek: WOODSTOCK.

Takken overal in Zuid Afrika.

THEE
fI

VERANDERT

NOOIT,

WANT ZIJ BLIJFT

ALTIJD
•. NET

IlZnd~lldsalN derIIIIIII DE
-DE-

Caledonse Baden, BESTE.
BEPERKT,

:CAI,EDON, K.K.
IETE IIIEULE "'11£1. IU£I EI

SlIATOIL.I.

DRINKT.............. 1 • ,..

tel ......

TERMEN: JO/6, 12;6 en 15/-
per dag, of rana] £12 128. per
maand, met inbegrip van Gewone
Hete en Koude Minerale Baden.

Voor verdere biezonderheden
zich te wenden tot de Direktie
\e Caledon.

ALLEEN

L. J. DRUIFF, Gazichttundige,
lUWT mw fil. UAPlTAD.

1£ IIEI nUEIIUTllIEIEID.
TlIEE,

Specialiteit In het 1._ op _
1IChPtt1 .. ft .- 009_

.................... IC sr ........... Daar zij onoveptPefbaar is
wat aangaat haar

VERKOPINGEN.
P. C. MARAIS REX, A~LAGER.

29 ,J.nie.-Darling, afdeling Malmesbury,
erVeJl, vast· en 1000oed.
A. J. MARAIS, AFSLAGER.

4 Julie.-Laingshllrg. erf en losgoed.
J. P. CEI.I,IER8, AF8LAGEa.

27 .Junie.- &'l1lersct Wellt, leven.hl have
en J' .... e goo<teren.
J. W. STIG LING, AFSLAGER.

23 Junie.-Ilopelieid. vagt. en loegoed.
PAUL D. CLUVIm, AJ'BLAGD.

30 .Jooie.-Uorlwns Haai, """tgoed.
Klnm~& llARKO'ITER, AFSLAGEBS
Tl .1 unie.-';'tellen bo...:h. een villa.
A. B. DE vtL:LIKR8 <\:00•• AJlBLA.

GDS. I
~ JIIIlie.-6IIider Paarl, vaoot· eli lOIrPeL

Woode'. Grote ....... ti. I III
bl feilt JIOaÏt ._

Bu.n _ V~ la. fW.

"A'E
-+BN-

Agent "Ons Land."
B IJ deze wordt kennis gegeven,

dat de heer G. P. STEYN te
W:Ilowmore, als additionele Agent
voor "Ons wnd," "Ons Wcekblad'
en "De Goede Hoop" is lIange8t~]d

C. P. SCHULTZ,
Sekretaris.

Van de Sandt de Villiers enICo.,
Beperkt, Kaapstad,

13 1unie 1906.

ALGEIEI£
OITSTEIEHIElI·

•
•

"I*'kt.
..... Ibut I7Jj •••••;'

....;lfr.t.4,
, KAAP'a'tAD.: .
....... -. 1'........ :l'...... N~"',.,__...
. . ..... = .. .;~'~",!~;' .~~

DE

te" Tan lil deaer zien ....ij, dat er l!>t op
die datum nog m+r 181 IIChoien ODiler .
beheer vaD de 103 achOOIradel! Vali ,de IOII)I&I.aJI.

Kaapktllooie sijn gd:ó'tlen. Uit. bet. rip-
port nn de 80per1ntend!lnt-gcnerall nn
onderwij. blijkt, dat et aan 't eiode .;v~

1905 'ruiJD 3,000 VlD ~e ~eêubtd~
diëerde IIChoien in de Kolopie .
bet getal iJl tails eer _ din'
....ant nog duurt deaJ~..... .
op op'l'oedinga gebied voort, ....élke
uitv<IoeiOleIiH'an de Irote :a1ge_ '

~- 4 I. ~ .

walring en aterke zucht naar· "'
die zicllj onfniddeJ~ na 'de OOrlOg oqd~d,
Zuid Afrikaanl8 tievolkiug.hebben geopell~
baard. Dat de ,.'t1Dee~iiig i yan bet
.MD~ IChoien en .~holiereD niet al.
van de Schoolraden Wet bn ·bé&lOlhoiil1li'd
worden, blijlrt duidelik nit de -,,;rt aAil~
gehaalde·cijfert. 'Gemiddeld lieeft i~
IICboolrud nog geen t....eo IICbolen_ onder
djn beheer. Trnhweo8 vele raden
bog DlUr .,-kort,: (Jat al hun werk n
de toekollUIt ligt ;' ~kele radeó be

I
ben reada praktietI werk . -' ft

overgenomen 'fan 'de oude I'Choolkommis-
,iet!, en moeilikhOOen ondervonden in ver-
band met de uitvoering Tall de School-
raden Wet eu de toepul8Ïng VIlIl liet
frlwijzigde eehoolstelsel onder delle .. éf
ingevoerd. wr

Donderdae middag 'l'ond in de Wet-
gevende Vergadering een belalJ8rijke _be~
8pl't.'king plaats, waarin menig lid ge.
waAgde \"Rn de moeilikheden en _HiI_'1

haa_aren, die zich reeds liadd:én voorge.
daan in 'l'erbaod met .bet wer\: van CL;l
8QboolracMa. De beer T. p,.' Ttit,nilN;

V., Aelde de vQlgénde InotM VOIIi-J
aelrondeerd dooe de heerG.J. KRIOE.L. VI.V.;
.. Dat 'een selekt komitee lllUI~d word,
" om ooderaÓP iii 'te. ~Ileli. en ' té
"ra~er~o over ~ IIlO"i1ikt!jlde:D;,
" die ooden~nden sijn cloor lIChóólradtll ,U",.,!I~oc:llnlden
u de admini.tratie van de Schoolraden
" Wet, 'l'ooral ten OJIl!ichte vno ,~ over-
"n~en vali IICbolen, de tekorten van
" vorige echoOJl:;omiaaÏell; d. achikkiogen 1'\)I~lejdiJIil(
lA in ·verband met private boerepisatIl
" IICholen en met koetinrio~ in
", band met ontséktariese 1ICbolen,· en an •.
u dere 8choolu.ken; het komitee macht te
" bebben getuigenis. in te wino9. en em
"~pieren te vragen' eo opdiaoht te
" outvangt!D' ~iaaJ te rapportéi'eD
"in hoeverre zodanige fDoeiUk~lI
" weggeruim.! kUilDen "worde& d\:iO,
" middel VillI additionele acbooi·
., regnl&ti88, door .het·, kamitee te WOr4D
.. voorgelegd." Dit 'fooratel wetd ~- I""senc!!
nOIll~ en de 'heren. CUWI (KOloaiaie

" sekretaris), iiir HIN&Y JUTA, SAIJU, :u...-
LAN en N ..F. !JE WAAL aL! leden van heL
selek komitee gckozeu. J Deze heien
vonnden de vorige lllllllÏe de kOOfenmtie,
die de Schoolraden bill tMbaodetdei en

t tIl:wl-llUlLlID zij moeten ~dtI:zoebo ..... ' .
de baallpIétbn ziju i'o .bet 'p~ 1lat
bebberl p4n-etd.
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•""IN"~)
(',a,,1 .:()(I-;dienst cmde1l'W1iill
I,' '.' 11,,1,,0 gege- tW8lt men_il,
" .. !-. ,.:... Iu.rende sclaoolu1f!'ll,
.trJ.:en vr ije scllolen.

jl" h-er Balfour dankte de
",,,,' ,k-l.<' grott' kontle8llie. Een ~~~};;I:;~t
u, ,I.' I., berule leden liet eehtér k:n.ah.
"ce prot.-loo horen ell -.erkla&r'd.e dat.
b,' ,j~ luyuhteit. van de,;~
r'~' .1011; rot, een gevaarlike ~~
pr" I rou ..tellen. -' ; , .'

I.~: KRQSIN'-G V.~ KQ:\i'1NG'
HAAKON. .

[."0,,1.-11, 21 JUll1e.-De .PrUl. ..
I': I ~~ va n Walies zijn in Noorwegltlll
.•"'yk,lIll"u, ter bijwoning van de m-
.:"~ vun Ironing Haakon en kcm.ingiD
\1.:uJ.t. \\1; H.UKQN GKKROOND
;,r n , 22 ~-UDie..-De luc~~ was he..

.. ..' I rondhJlllll bewnlkt.. bij ~_. rm_· .....

'. ".," lko bon~lecbtigbei.r ~ de
''''~ -n <lekoll~_N~
I_., .. ' ,~. ~an.'t' 1V~ van het. paleilt naar
" e , t ' .1"lr" .a I, Iitond6n lIlassa's menaen

_. ,,\:, ... 11\
I•.· I.·r", .. riu.~n bestollden.,hoofdlakr-

:.~ iu: \f'I'*"1!ere ~oorw.~ v~
1\. ;'" !'1i>!he.d liep WIlder enig on-
\ Il I,':! .·:n,I ....

.S'lOO~_
Lond'Eft, 21 Junie.-De ;B.MB. "Qui.-

brook <.JMtle" vertrok op bu.r uitreis
~~ra. ()p '\Voe~. te 12 uur
.. Iionden, ~ .lonie.:"':'De 'f Gaticab" arri.
veerde Donderdag oehte~ 7 uur te South-
ampton. ~ .

ODJiSSE ol"NIEUW i BEDREIGD
DOOR EE.'?Ii BOKBMIDEM.ENT.

Londen. 21 Junie,-Be~ uitbn!ktm vaD.
~roer te Senatopo) heelt de vrees her-
meuwdl voor muiterij oni!tr de zw-wto-
_ vloot en 9'OOreen bombardement van
0deSRa door de vloot. aet aehijnt,. cr..t
eT ~ DillWlag m~j is uitgebro-
ken te ~a8t.opol, docftj dat &.. '1DW-
teri; door het l\rest ~nt wem on-
decdrukt. '

--I
HET GOEVERN~'1I'S DEPARTE.

MENT EEN· CENTRUM VA..1'ti
OPRQER;

Londen, 22 .Tnnie,-h oe RnssieM
~at.iODa.1ê Vergadering Iwer-d '
nOll: al wat ..ensatie ~"&or -
to..-.;;praak van de IIfge"!"-ftrdigd" PrinA
li",soH gewezen _isU!nt-ministeF ,TaB
binn ..nl~ zake-n, diet verklaarde dat
opn>~ proldamatie& \V&reD gedrukt
geworden in bet· aoo.....roemente Dt>-
parte-ment.

\!ll(ll 'tl11.\ER EEN KOLL91A VAN
IH ( HI:'iF.8EGmANT.

J.,'n' :"11. ~I .Iunie.-Gisteren verlE'e1l.
d..' ,f~ um ver ....tf'lt van Oxford de eTe ..
~1.,.I,1 van Dokter in de Rechten aan
If, \loI".·r. lord ,-\berdeen (de I~ 00-
.r, ·k"\\J1hl.), !le h .... r Haldane (sekretaris
\ , .. r (lorlng), de beer Horsee Plunket
,!.. ('hine.., g<l(Mnt en sir John MII~
.oofdrechter van Victoria). Ik warme

, utva tljq'1 . di ...... n lord Mi10N ten d.>el
\ ,eI. was bijna I>nll~""llaard bij .wlh
c, ).'genh.eid.

. Gisteren werd van Pretoria geseind
de Ned. Ger, Kerk Synode beIIoten '
~n kolonie van arme blanken QP &,Il .
ID dezelfde voege als die te Kakwnllll
Kaapkolonie, eo ook industriële IJ(Jholflne~
ee,n normnel kollege om onderwijeers op te
leiden,

De goevereerueurs mijn ,statistieken
voor de ul&a.nd Mei te JQhw~.b!f4·g toon-
den a_au, dat de kolen opbrengst 250.017
toa le, VBn een w~e van £66613
tegen £14,132 meer dan ID April. D~ o~
brengst der d~nanten 1>\'&8 9-.!~'l16braat.
n.n een w~rdé van "£11,283, zijade een
vermeerdering aan waarde in Apri~ nn
'£11,283.

Il mER. HAGGARD K'< ZI.Ji!\ :-.'UK-
KELAARS ..\FGEM AAKT.

Londen 21 Jnnie,-Het komit<..,. d..,t
I..~"t i~ geweest ~ het onderzoek
"ur het rapport van de heer Rider Hag-
c1\rcl. l!lW" bet Iroloniser ..n nUl de
rr ve rtolli~" bevolking dn f;I"Otesteden
li ,t., Kolonieën, Melt "Ijn rapport ~
f'''hl,..eerd. Het komitee vt'roo.rdreJt het
.~·I,,,,na VIlIl de beer H ..ggp.rd. Het be-
\ ,,·It aan, dat de regering tans g_
,';lP!"'" J<a.l nemen ter bevoedering va.o
, 1 lO! -ch .. na van kolonisatiE' docb dirt
" .·1:1.j!"n wJlen worden gej1;,,~en ter be-
,,,, ,).'rJlt~ van emigratie, Ook wordt d.-.
" ,I,reldml? en roorgJJ-rW<atie aanbe..--o«m
\OlI 1"'1 F:.mijl;rant"" lnfonn8iti~ Kan..

ORANJERIVIER
KOLONIEl.IEUTEI-IEII~HTEI.

K A.APKOLONIE. Woensdag middag werd t.e Kro 0 n-
E. t Il d de Natalse ,.er~€1 spoorweg
geopend,door sir li, ~Id Adams.

T t,t)r. Woen..dag kwmu van; Ki",~le!f het
hericht omtrent een noodlottig ontploffing»
ongeluk aan de \V-'t~m nujn schacht,
WaMdOOT een !>Ianlte mijnwerker, Mnrpbv
genaamd, oDluiddellik gedood werd, ter-
wijl tWf'e Jl&turel1en g1lk wetst werden,
van wie een even da uma overleed. Een
onderzoek zal ingesteJd wordjltl.• I

Ook I,ad er een em_till' ~torltar ooge·
luk plaats, ~~lThij rud ...Jid Qates eiju arm
hrak en bIJ anderen epn~[ige kwetsuren
veroorzaakt werden.

Te Kro on 8 t .. d werd Woensdag
avond een banket Ifflllollden ter ~Ie-
genheid VQJl de epening van dt' doorlo-
pende spoorwegverbind'ing met Natal
""llaCbii vertegenwoordigers va.n Natal:
'l'ra:nSVajJ.I en ds VOOnUl&mste eentJ:a in
de Oranj" Rivier Kolonie IWInwe&ig 'in-
ren. De bmgemee<itt':r presideerde. l

Lord EWborne gaf WoensOa~ avond te
Blo e m fo n te- in een lezing over de
Britse zeemacht. Er was een grote ~.
komst. De bi"'lChop van Bloemfontein
presideerde..

Il,., kom it .... vE'rklaart nipt in <taat
'.' zrjn een mening uit te spreke--n 0......

vooruir sicb t.. n op ~u~s va.n ernigra-
IJ, n...ar Rbodosia, doch voot' wat betreft
/11,1 ,\fnka in 't alg ..me-en, 7Al~ het dat
..r .:.... Q vooruit zicht ~t voor emi.
~r:Jl\t"l\. ll1tj!ezonderd "'1'OII\\·en. ,\Is
,., I" ,'1 de handel toe !lft>mt, zullen er t e
....ll,...:\·r tijd vooruit eicht en voor pm~-
t • Il kuu neu k.omen.

II,·' koruit ..., ""ronderstelt nir-t , dat
• 1\ li ",,.,.I i" ....0 aIdoend geneeo;m.utde-l zal
!:.jk - n voor werke-loosht'id. V101Iw~e het
_,·r-If1)!P ilf-tal ~r wfl>rkplown" d~ Ae-
, ." k t xijn voor h.. t lev e n in .-ft" kolonie. De 8cb'lOlrll!ld te George heeft tant! 18

scholen overgeuomen, waan-an de bat.eo
grote~ zijn dan de I~n. Up de )aat....te.
vergadering van de Baad rIIp{lOrteerde de
Sekretaris, dat. bet Ond_i,18 De~
ment had gewel~rd om de macht tot bet
aangaan "an leo:::1e; voor nog £1,000 te
geveu, totdat v zou Djn gedaa~ over
alle biezonderheden, betreffende de finan.
ciële toe.<tand van alle overgen~men
'-"-'holen.

\\" &t betreft d~ uitMhtiting der pers van
een ged8eIte tier vetgadering, ber(nStte
zulu op et'n mi8~eratand. De vergadering
was slechb:! ge&Ioteu voor bet yu~iek,
toen eenloot, de pel'tl betreffende, ~pr!l-
ken wer ; tloarna waren de venUaudelia.
gen, weder publ~k. "

De M08i!elbaai en ~}rgP. Spoorweg ie
ta .." klaar tot. Mount Pleabant, omtrent 12
mijlen van de stad.

De eerste vergadering van de Ko!~n"
tlCb~lraad werd' I~ O8IIIIIlaggehouden. De
beel' Philpott, de magistraat, \verd tot
voorzitter gekozen. Besloten werd op-
roepingen til dl_lenvoor sekretaris eil the-
SURer tegen J:OOper jaar. Een voorstel,
om het salaris op .£76 te bepalon werd
"erworpen.

Lit Blo e Dl f 0 n t ein wordt me-
d'eged'eeJd, dat de koostitut~ k.o~e
Donderdag met haar arbeid .géreed
k_m. Sir West Ridgeway -.ertrok Vrij.
Iilg naar Kaapstad. Sir Funm8 Hop-
wood en lord Swdlrunlt rvertrekk"D "'8l"
D_lotwbr oaar Kimberley. 'De kolllJni&-
!lle ondNVroeg geduren.de baar bezoelc
110 ~tuigen en is va.n plan om op 27
deze,r naar Engeland tE- vertrskken en
zol gedurende d'e reis e!!In rapport-op.
stellen.

Lord Selborne is van I\.i€ll' naar 'MIJl-
h1mehn vertrokksn.

"ED~"E1'i.
1.,>11,1<>". :!l .lurnp, Ik koninp: !!:ing
,lrr"11 WN!A- ,'an \V.ndHor ",.a.r A~cot

I), l:t~1.\i! 'van df' W'f.'tln-nnf"n \"OOr dë
1-" \\ "kl,k ... .laehlb..k .... was: DiQl,..,(of I
I "'Il!!, (1'3rl,'" i; ~OtlE'att' Dawn, 3-

L.\l~f,-H~t ,,'<'der w"_, ook heden
",·.j,·r pr..ch~ ..n ook de koning \V'3A

,,,' I.., ir.anwpzi~. [)(> uit.11ljI; voot· de
! ;", ••1,·" lI..""r ren was: &('helor's Bo.t.
',,, I, Pr"t! .. Pollv, 2· .\chill ...... S.
n., lIll,lag ~.:I.ll CJe St, .Iames' Pa.laee

,." '1:": Riad, .\rrow. 1; Lally, 2;
H, !'po. 3.

I.F. HF,CIl \FE-:\IS \':\"i W1JLK'\ DE
H EF.H I--'FJ)J)():'II.

1... ",]"'1, :il .Jnnit" -DI' ~fEmÏ8 v-a.n
"I 1~'JJ .j" .-d, R .1 s..dclol1, J.(eweu>n
Prt'IIII"" nin \"1.,.lIW·Z~ebDd von(! ~n
'. 1\',.I!in"lou plaat-, De. lijk<f,ipno;t ",,,rtl
.' hOllfl..n ,Loor riP hi" ....hop van \Vt'l1ing-
'"'' III St. Palll, Pro,K ..th<>dn.taL Een
·.'d __., fllPn..-n nn alle _treken dPr ko-
""tlo" \\OOrrlLr'n dot' beolZrnleni~ hij.

"t>rt~~fl.ntn>ordi!o[Pr.. \"3n HI~ Rrltfie
1,,_,\j'Hlf4'~U warftou n.all .. ~ig. TRANSVAAL .
i'U fT \H:'T ,'OOft ,UIF:JUK.AA-:\8E

f,n E:\SVERZ":K FlR~GE:'II,
I."",),'n. 21 .Junie.-Iït )("Ibow'ne

\ 'I' ·!t !.!:p....t"lIHi. rln.t (>r...en kra<..-bt~p kom-
__, I' :o:p\'ormrj, tpr be....::hPrl1liu~ van
!.,.lillJg"o ""11 A",;~rali~p poh"bon-

, '" I Jl \ m~rikn3n~ ver7sf"kerln~ lnaat-
,'I 'ppl~1I Hf"t fMk-ral.p )!Of'n.'_nK'm~lfI1t

'. \'n' ·L-, kommi""'I-f",

\v oeusdag arrjveerden te Joh&JllI~bnrg
niet ",.inder da~l. 29 koe~e~, die gere~atri·
eerd zIJn naar t;J)lDa. ZIJ werden ~iden-
titieerd oIoormiddel van bnll vin~-er irHlruk.
ken en OHI een herhaling te vQOrkon~eDi~
dit .y~teem nu iÓ China ing"'\"oerd d.:\or de
aanwerring>< "uth ..ri!eiteo. De hodfdin-
~peitell" de,· (.;bi.,,&ell albier Lerkendb ook
een welbekend mil<dadiger onder ci'~"ann-

I! HT Ex ,'J<:1':RTH! {'nIO"-"! AR, '" r . gekomeuen, met ,wie hij twee j .... &'I eden
HEITh'iWE'BK. een waubopi" gevecht hnd te Wt!llbi

1.""'\eTl 21 .Tnn11'. F.r wontt be-ricbt ~ej. De in8peikteur Wa" politie eh~f' op
,I,· ."imiraf,tPit beslotM h.....ft. om die plaatM. ,:1'

.. ,I',,~ndp E'O'n jll.nr <,<,n pr",,' t(' ~men
,~1 "'Jl 1>1nril!;e arbeid_ .... k in de ko. w!: d, k I kk 0 f I 'ring oent<dag avllb t.e
,', 'e '0 "'0. f' t"'" Toa ..1"1\ aan· J,.!wJm..,,}Jm-g hl.'lIdeu en 'bele"rdf van

"L: l)t·m.~n op ~ .Ju ie. wem! de """1']' voor ver\ntwoo' rd,"'-e re9' r-' ; \.u~ ·IEII~~fmlu~.~]~~iherl~lijn
genng, ,~erd aan de heer SolOlIlOII ge·
vraagd wat zijn mening WAl! omtrent de
Chin_ arlteidt!weRtie.

In antwoord, op deze vraag, ze.ide de
beer Solomon, dIU hij io der tijd tie verze-
kering V1Wde mijnmagnaten had g~loofrl
dllt Bij geen "oldoenikl arbeide~hten
koDden krijgenl doch, indien de I~ijnen
en de regering D~et in staat waren qm de
koelies onder kontrole te honden;· dBn

',! 'f1 f\ f-:Zf.:\ U:VF:RE:O-; ~OG rliendro ze tot dc laaMe Chinees wegge'
, ' I, i Tl, STOF \'OOR D:TM,\ L~~:'i. waden te worden. Hij had met de vorige

mail e 'n brier ~tvungen uit Londe:n, uit
het middelpunt"'n de kant.oren der ..lmag·
neten, van iemand die wist wat er :goan·
de wae] eo die verkJaardedat de niagna·
ten geaarenrle 6 jaren de kontrole iq,han-
den wenltten te hebben, in welke t9.d zij
de Chine-Len alII vrije arbeiders hid dui·
""uden zoode" iavoeren om de blanke
arbeiders te vet vangen. (Een sterni: dan
komt er een rev~lutie). De heer SoJi0mon
b,,-,I?Ofdedat,alll ~ iets geben~e er f...erk,
kehk een reVM*1! lOU praats VID~\ De
m.sgnat.eo Y.o n in die tijd 't I!jlattrte
stuk gónd uit et Il\Ilrl halen én zich dan
terll~ekken ~ hon vOllltelike J~alei.
r.en In LOn<kn,~ 8choldoola.'<i van lt Iud
op de scboude ..-an de blanke ar~iden!
latende. ZO ie zon bij tot 't bitte~ eind
tr ac" teo tegen te pu. U

~ j
DUllderdag werd uit J.Jwm.ub7J~ge.

.. I"d rlAt op een vergadering 'f1111 de' er
\ '.,n mlJnwezea de pnlllident bad d,
I ,l.ll ZIJ rapport hadden ontVll.llgeDiiaarin

1."'I1I,'n. :!l .Ium ... ~ 11,'1 D11\1.~' i.· i ",r-llJleegedeeltl dat CJ' deu lO" en
"',,,,'nt ""n kolon ....,,, h"d, It", .;, r ! laarna t'~11 steeds 'groter wordend ntal
l" \'I'Ul ..~11 IIlJZE'nwur-. f,nll.1 111 nil!'· [),lllln·lleil ~ltldCD betrokken wOrd uit

\Irlku, om .)()() ('j"ll" ..'n \1' ,)"."" I' '''''l:''''. Oo-t Afrika. lIen wl18:1goed
,'C:"11 ,,"''''11", !!O<'<~ ..k"lIfll "p)!"'chuten lIIet het optrekken der:1 regu'

la:!e. ' ..or de bet"re kootrole der Chiillezen.
I, n.f" E \ IJ\' t:RFI t:TH::\ I \-:\nl'lH " ...t hct I"'g "1' ...oorkomilJg "an llli~aden.

Ot: BOF:Rt:''i. I" ,J"ze rt'gnl"tieil werd getprok'" VIIU

i">1. :.'1 .l~~~~.:-~~~,...-I('n If'" ol',lllltll\gtln en ,t .. voorziening '1'0<" het
""henHt n"'"6n VI\11"en additioneel ~tal
l>lankelJ In .I.. kv'"ponnds 011\ e&n; doel-
tn·If""d eli vo.mdun·nd o~ioht te be-
oefenen .

", fT" L.\ '\ n ".\:\ FIF:T Wl'~. ZON-
rH:R p \RLEM1'~"T AF.

r."",)"\I. :lI JII"i ...-l'~ "'ordt oo"' .....r.l
!" D'llt...,f" r~ri.fQ1 vnn pla-n is, om

'!""lJ'w"glijn van K1IDI1h naa.r K_t.
, I"H'P 1'1'1,11... dool' fI .. Rijk.daiI. vl'!'-

~ IJ \\';1"', tP- bonw<pn a!~ oorlogslijo,
,.j •. ,I" 1!"f'<lk"HTln!Z .. ~n lwt pa,rJe.-

tooid
spoedig fanrt....n .;um,ot..n
den voor ~ Aliwal No>or'IJ.-W1~oeoOOll'--
Ladybrand lijn. Ook onh!ing' eeD
deputatie nit het Clocolan d'Wr.:ikt. en
be9'..ocht bij de !toeTer_men, IICholen.

NATAL.[
. I •

Et'rgistereo we~ [)"",~, 100 lOan
"an de reserve troepen uitgeZO<1bfvoor de
dienst aan het front. Gisteren Vertrokken
zij naar Stanger.." 21 Jnnit', •. , Il hpt f_t.

ti' ht"1.~11 ~ITund ter e-t"fI- \"'an de
II ".' "" rhur<,hill gP)l.'l!ven "'t'rll in
'\"\ H.,fdr-m ("!ub" namen ~r ve-.
'" I \, i...·.....R (', Lehl1lJl.ll. parle-

, I,.. prp'"I ....rrl",. ~tt'kIe doo
I,,!, ,I,· ~..7.0n.Jh.. id van de '-r

i,.', .., ., ,.,.. laarlnj "p dP moeilik-
••• ',1\ ,\" /,,\\ \I~)r(t.. ... t.-ol in.za.k~ hEtt
\ \1'* lj\.:. .~l .... il,dr,'n \""1 "laAfs4?' arhEaid' ~
,\I,) I· h' fn "I" ,,,'woord gaf <lt>
'('r «I' '" ~ "I·ht \'lUl ,'f"

,0' !" \,',., \'·_·'I':.I,~t r-, ...~ ..If"Tl in
'f" I,_ ,j \',,\;.\ 7.0 \'I'rkl ..an:1.'

1, \ r,j, II" I' ,op,'" '\ "fk ~\("~wpl
~~f\ n(\r Il"'_ II' II \ ' • _,.\ \.\11 \)_ Rij
... ~ Ill_ t n .•d IJk 1\ !' '1 .. hkh.·,rl In

,t lil h 'nl.l.t.'!\ II\'! .dll.-1 1.·'\ ln:':_"I1, ,h.'
.... ~,'rWI)d4~rd n 1"-11 Itl Fn":'·\.l!lfl

Gi.~t.er ochtend .....erd te nm'lII... een
speda)e ,Iien"t ~ou<ll.ln iu de: Scandioa,
viese Lot herse kerk door de plutselike
~oren. ter llelegeoh2itl V1lD de kronm,; van
Koning Haakotl en Konmgin Mand nn
NOo')rwegen.

KENNISGEVINGEN
De lezers worden omtrent ondêr·

sta.nnde kennisg"mgen verweaell nanr
oMe advertentie kolo.mmen: [

Ol\"DFlRWl.JZ~evnl~ voor (lê
.Am ,;chool t,e Leeull>ldoof, artr ..Mos-
selOOIW. I ' ,

WAGJi1';-MAKER {Goed» J:evraagd.
W. J, ManUs, De Aar, K$. .'
scHt!T (In. bet.) te Mill f '. ..' MaL:

mes~lI'! distr., is ~ b>e, ~~ op:.30
Jmlle verlroehl1' zal \Vorillm_-"'lld1efJ .i:Uet;

voor die datum ~lost,
B1'I'1'1m LDfOE.'lfEN' benodigd.

A'!Te9 Gebr. Shepherd, ~anll ('..r.0s-
~. .
lf.\SSEY H.\RIUS l'tÏoerue- knltin-

tor, en \'~eore boerderij mnchiootrieëll,
R. ]\l. Ross Ml Co" Kaapstad.

V}"~lKOPING (Publieke) riM !t(l@tba-
l'e losse goederen. ann ~ Grand BQteI
te> Som~ West, op Woensd1tg, 21
,Junie. .

,U'NG,.ELOP.I<:N een Vl'Ulen, bij D. J.
Cloete, HOO.fd'font-ein., P.K. GrikwMtad,
d'L'itr. Hay.

r.ITVF.RKOOP (De @lI"Ott') bij Wil"O"n
en Miller, te Kaa.pstad; begint op Zater.

3() .h~ lW&.

("r'\~:z~~ \'!I('I{ 111 IT .... "" ....T,
.-\nUK \

nv GELAATSKLET:'R

vd- ~~: .....tn~_,,,
Woodl' GrotAI ~t. G...... ill

deLb. e,.

." ,I" nw,)~ V'IUl de toestand vao
... ' ~ [ nllien gii puist.en, st e8Il '

'".,. k:.rbonkel. of e~ anllere in
.. ,~ :"1"",,1 .. tek ...n..n va.n ongemak

,,~ hlo •.,1 vol ol:u;ni..-erhed"D vnn
.AI[ Dr. ~beldon'. Dil{f!lltie TAbu.
.."n dp oorzaak van UI\' onaa.nge-
" "rk"m ..n en de hoofdpijn, slech·
,\'''rt erm!!. slapeloosheid eD alle
()!l.~t-"makk£ln Jtenea.en, welke
,", n \'"U ""n maag die niet in

..' . I},"rul verkrijgbA&r.-iAdv.)

Klaas Pot .. jn bl ... t, bet zonder
AI vel" dagen lang gekl<>p ,

HII dacbt dat bij ....n h1lrl-r,;.aal!
En naar lijn Graf al fd

Ma.ar .Gert .pmk, ... llan, iJl
....IJn

Drink liever Woons sijo
Klaas deed lOO, en met

Vloog win<l op wiD.d zijo



Een vrovw:, .,
1'I!Cht tot> ~te tredeD op eI¥ __ '_'Ilol.
vOOI"1'l ~ rw .,... .~:BtII~,OIII.t
_~deel
_aKt. o...w hete .,_~wd~
sija hMr tit, te 1IIIIRiQOa'... repliag
der w~ ~ ~j. s_t..
OmeW zij Hr heitI· eo- O1'eI' Itet
Pr.eeI .--.iat~ op .~
tIIIlfde ye«. .. ala de '-P'l'Jee ~
_ ........ ~ lij llt -«eIe .-.l
_.'_~. . t-ft...11ft. ~ op 'heb.' ".' po
~ .. lopa. .bn ~t ·haar
Biet oukegd: Worden, daar zij, dl.
~eerd wOldt>, _r logika en
lIOIIidBr .... ~ toot It~
~. 1'tIIIIiJtaat ..,.ut.....de _ lo.
ci- _n·, Omdat er t!lt.emrecht
...~ wordt, _ elle maD, onyer-
éOIilllig ot hij ~ OIlt1rikIceld.
l~ ol met andere deugdee rijk be.-
.... fd is,
En toc1I, 110 <beiDt dIi&rOa het eigea..

like betGag, al de A-fn'"'ltume T1'tJIUW".
om haar ~ te ~, sich
~ het. nlI'lh'& laten cntDemeo, ~Ie
W"llijn" t '4j ~ het, dat een open-

- baái op~ .._ _ Yl'OIlW regelrecht
i. strijA is met. de _~ Goddelike
We'tte-oopr daD enip .w'" ooit door_Il_ g;emaakItJ ol 'bejfacht.

Wat ~ is- de OO~ van de8e
agitatleeiP Waann kwellen áich dui-
-..deo .rouwen om het verkrijgen -ran
"' d9lib brood -roor henzelven en
de lI~npeDP Waarom _oegeo er dui·
_den Tl"IIUWen in fa.hrieken Nl d081l
_rbeid? 'Het antwoord ligt -roor
eie JJaad.
DE ONTAARDING "AN DE MAN·

?Io'E.~.
De m_neo hebben geen ideal en meer.

lIOOh hoge grootse eeuwige godachten.
Zij \'QOnien de ",rouwen, ooch met da·
. gelib, noch met. geestelik brood. HIm
grate doel ~ldmaJuo.n..--en dat geld.
_ken eind.igt1meestal in een ba.nkro.,;t.
Hehap--zo niet op st-offelik, dan Wl'! op
~elik gebied.

~ keren wij ons tot dl' Z. A,
Vrouw.

Het verleden spiegl'lt, zi"h in het tA-
vn-1ro01'dige. Het verleden beeft ook
_ VOl! h~ zoor tedere ml'n,
&e6tem."
l838.-·Eindelik komt X:otal in bet g.....
Debt. Nog een paar rivieren door, n<>g
_ paar hoge bergen over=-en daar
@limJadfll het lieflike ~a.tal de moed ..
voortrekkers in het f!"'zicbt. 0 Natal,
gijl.and van hoop, Hoe verrukk e lii: sta-
pelen zich uw ,,"vlkeu op ..Is ~uwige
luchtkastelen, ~en met P"rPeT fin
gOUd, en schijnen zij als fondament ""
hebben QW heerlike glooiende bergen,
hoe zachtjes ;::r.reidl'n zij zich dan
weer, als op en wieken gedragPD.
ft beloven zij rust en sebaduw en -rer.
k..-iidcing. Uw dalen, uw bossen, uw
beTn, IIW rmenm, alles in de x.atolur
rilJDt samen te Stemmen, in _ god-
delik ha.rmoo.i81l gebeel, om hen f"'n
welkom toe te I'Of'pen, om hen te ver·
m-ten, om hen met lieflik.. hoop tf'
yervullen, om ben te gtrel ..n met h..t
v'eMl'ezenlikeo \"&Il al bun idealeB.

'Een J>"'I!'r kort-e wekl'll ~.ijn voorbij.
Ziet gij iI1UU dat. kleine l~. Laten
wij er heengarul. All"" is stil. 's 11 en
dan boort gij een sueht, .,.,. Een Rri';',
a&rd, Wa.araan denkt hij? Hij herrn-
Dert zich een eeJl!llll:aJU grnf-met t;ra...
nen achtergelaten in de oude Koloni ....
en hier, niet etm8 een gmf ....001' de zij.
nen. Verminkt ""aren zij, gruwelik
T&nnOOrd. Zij hebben voor hun n-ijhl'iJ
duur betaald, Hun ..rijbeid. immers
neen. Het land w.... hun oot.roofd. On1-
zenuwd en moedeloos zit hij daar, En
re de st·ilte boort zij eeu. gl'flnister,
Wij sullen ons onderwerpen. Krachti·
ger wordt het voornemen, Van mond
tot moud g&l.t het. 'F..r 8U:.t een ..rouw
op. Zij had haar ZODen aangegord tot
de st.rijd. Zij WU8 alleen achteTgeble.
yen. Allen wisten het, doch in haar
ogen w88 geen orstznoediging te le7kll.
Wa.t zegt zij: "Wij willen 1ie ...\r de dood
in, of de vrijheid U>gemoet,dun! onde,. d..
Engell'6 Vlag te blijven. AL. Jl)l't nieu-
.... moed bezield, grijpen dl' .maunen
Daar hun ge'll'""ell, en ~ig klinkt
ten t.weede male, bt>t. wlI.('ht-woord over
de mwe Z. :\. ""Iden : ".._,

"TREK."
ZO kon er met red ..l. ~d worden,
dat op bet woord vau de Z .. -\, vrouw
de geest van. de Afrikaanse onafbanke-
likheid voor eeuwig gl!"-a a rborgd wordt

\' oorwaarts nn ,..dezelfde ge-ra.ren
door, doch m ..t meerdere droefheid in
beli bart. Yoorwaarts nil, OVPr steile
1'OI:IleD en door diepe rml'roo -'''tocb
TUisten er om ben henen in de '$OlD·

bere ..all ..ien Woorden d.... Lt-veous en
Licht op hun spoor," De Boeren str~
den met <I... Rijbel in hun hart.

188I,-WaJerom ren tijd va.n strijd.
Weer st.onden nnuwen als mevrouw ge-
neraal .Joubert gerood. Doch het w...~
_ orkaan; hij ging voorbij. ,. rij wap-
perde nog-het syrnbool va.n recht ""
-rrijbeid--de dierl»re Vierkleur-in de
blauwe lucht, en vrij leefden maaueu
en ..-rouwen en bouwden zij bun ide61eu,
en helt land, daIb zo woest en fl<'nzaam
WW;. wordt 1a:ngza.mE\l'hand in een pa-
nldijs heJtt.bapen. Een eenvoudige re-
«ering- -wel -heftig a.a.ngeYallen--waS er
gevormd door mannen gehard iD de
st.rijd, mannen als de presid ..nten aeitz
en Steyn, mannen al,. Pa.ul Krugt'r, "0
moedige vrouwen ..tonden aan hun zij-
de, doch &ij ..-&dan niet gevond ...n in
de raadzalen, maar ...eI aan de stille
boiflelike bruord. 111lmeT"S,zij wisten h ..t
wel. ,..onder bet nit te sp~ken op PU'
bbtieke platformen, "dM; de onbewuste
predikilljl'; eJt.ijd de beste ï... de oog&-
IlOOhte taak altijd de W&l't' ~ de on-
....illekeurige daa.iI, altijd de in-rloed-
rijbte is, dat

Dl'~ WER..F.LD WEL ZO:'l;l>F.R DF.
STAAT, MAAR NmT ZO~mER IIF.T

m~lBGEZI:,(
~ loan. pn <lN!. de grondzuil n.JI,

hee hui~ ..zi'tl de vrouw is." In ""'0
W'OOI'd, daot. het hui~~in en ....4 daar·
• .an ....erbonden ~. het fondrunpnt uit--
maakt. van de Staat..

1899.-Wederom '*"n tijd VIlD ..trijd.
:se. strijd, die het kara.k1r<'1" van het
_Ik op de hoogste proef ..telde, Ee.u
strijd, die on.geboorde moed te ,"oor·
achijn riep, I'ID aan de a.nder .. kant--,-on·
Q!t'boo«le lafhartiglu·id. 'EPn strijd. di ...
tloeT de \'Touwen m..-t. 1eeuwMJloeJi ge-
tItrOOeD Wl'rd. f'tl ruo.n de _dere kant,
400r ontrou,,' de dier? mUw nog ver·
JI)(><'ord.. rde. Een "trild, di., u> ho<>g
~ bet ja,mm ..r<"1l vnD duizende
fl'Otlwen eD kinderen zo \l'l!llVga!._ dEed
.. OMien. dat zelh ... n vrouw Y1lJl ~

"""I ..re klUIt, met ech~ vroDw-eli.k.. liefde
en 1nf'Ue.!j iden DiAt all-. nl&llr ook
onldal in haaT hart de vr.,.... ontstond.
da.t, '·Th .. England of her 10\'.. hM lmot
b.... H"flOllT" ,.-..niet p"b1iek.. pl-atft>r.
fll<'n '-'teeg. doelt boor llIJUI verliet.,
na,..- Zuid Afrika. l.--wanl en inet ....Ifop-
olff'ring de tranen d bedroefden d~.
tie .... de bonger n de Idwno kind&-
r... "Iikl ..

Zij IS u'og in ou..~ midd ..n. en baar
..... 111 "",I nipt ndleen gegravE'l!l'd etaan
"p de },,1rt ..n 1"11ncl,- Z, .\, ...ron .. en on
we"/"-'n d()('h on f1t" g~·h.Pdt"n;'~ bl!\.dpn
nu ~."Ar~,!(e,; nld ..rbnd,

~H:l. l'::IlfLY HOBHOrSF..
0.- .t rijd ,wp ..ïnd ..lik t ..n e.inru. êIl

een klarht r ....,. N TMI lu,m..1. door d ..
_'li'('lIOII ...inJl;"'Cl" de \"1"" .... llJ!'.8me[I:T1'.
Vf'n ~Il :tiolph ..,,-nd.. "'onHl~n, we I'lich
lurbt ~af in fl(~ W'(J(~T(lpu:

"0 H"r!", on • .".fet,,1 i.s tot d...neolIl·
d.>hnlll'!l i"'H'Dd, 01\1''"' huizen te;!. de
tiitl,,'nJ.,,;,"

- ......

"Onze -rleugela gerep~
aeslaakt

Om ~ ~~ aaE~,oo,~nl;
ken,

\1i~n wij uit naaJ" de
Toekomst omkleedt

Met dm weerschijn Tall
nrieden,

rit d.. sombre tooaeelen
reldsche leed,

(;it den treurigen K ....ker
Heden."

'hbger.
I

De werkzaamheden der
reoti .., zitting houdende in de
vat. bet Theatre Restaurant
onder voorzittet8cbap van
HUl'1!twerden Woensdag
De voorzitter deelde
Warren, L.W.V., aanWllZig
gadering zou toespreken.
woord en zeide de gelicclDtiiier.tl
handelsren als I;I!Il1pekt.abele
ben
verdieoden door bet parlement
lieden. De Inoes Drankw 'ët
hoorlike wet en 't open zijn
bE.paalde uren WI18

later door de drang van zekere
rar1"Dlent werd afgescbaft. V"'DrLll1Umdle
'Prak hij over de licentiehoven
waarop men daar te werk
eindigde met te zeggen dat
zijn geld in de drankbandel had K'esrosen,
deze handel heil) even na aan .t
.I~enige andere handel van eetl,!andet"
dat hij daarom op evenveel
recht had als een ander.

De hr. Gonrtenay (Q'~eE,na1lo,.,~
de ....ijze waarop de
stirueerd wlVen eo
wel leden Tan de
geen personen die in
tot de drank handel daarin
hebben. Dit onderwerp werd
besproken en de handelwijze van IlI\)ln!Jl~ge
magi~traten sterk gelaa'kt.

Na afloop van de lunch Vl!ltroibm
leden met Je kustboot,
beu voor de bewezen 1'ri,en~'elill:hE;id.

Ter sprake werd gebracht een "'twODrd
ingekomen van de, seluetari. ~n land·
bouw op een verzoe.k '-an de gejlelegeer·
deo om de Goe-rernemeotll Wij~laatll te
Groot Constantia te mogen bezoe~en. Dit
antwoord luidde dat er be-
stonden daartegen. de
ontvanget te erkennen en
stelling te kennen te ge\'eD
beid no het antwoord.

De Klublicentiee werden v",..,.nI .........
sproken. De heer Boffev
objekteren daartegen mur
zo!!,enaaUlde IdublicentieK.

Nadat de kwestie over het aplCllJlliUm
..an barmeiden en enige andere
Wel waren gebracht werd de
fereutie. met een motie
voorzitter, geeloteu,

1
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I)., i"" r \I!CH.\ r '<roet!; de KOll:nnD.
-,,f' "Il I'llhlipk., W'erke'1l of biJ enige
",.'. "[e-n ~,·m.....kt 'bad lI&Il de N_

I". I.,,,,r,t! Railways Ltd., met. be.
'f'" I'_: tot til- verpl~ ~
_,.'"r-'.\.'~ ...tatH:- te Albett".Uria n.r
.rtlt ·.• ·".lnk ...~ke en. geschi~te pie!,

. ,I' (I .. ·""no.,I"<. I'D mmeo JA, of hij
'1' ./ ..,." np ,I<. tafel pi leggen .

• •. ~ I) \f\II&"--\ RIS BiDt'll"OOl"ddfi dat
'''1' ,_·ntat;..., had gemaakt hij de

""'f '. :'. II ran die ~ eD dat.
.' , 'i"p n in _band met deze

.ik "p '., t r..1 v'&ll het Huis rou }e.g.

'0 ..... ,

flll"',~ P06'I'AYBTENAREN.
p•• :"'N }[leR.\ t' vroeg die 'J'beun.
, r ' . ;',<'1 \"0111;!'6houden wonl1; dat leden

.. IJ ;,. postkantoor staf. die in _t-
··,n>' ZIJD v,an een jAarlikse verhoR:iDlt
-." Inm salarissen, daanloor -rerbëu:ra
II. """n hun aanspraa.k op de t«1Igp;a-
',.' vau de bonn". di., zij voorheon g~
",>ten.
De mF.8.-\ l'RTIlR nntwoordde d&t

n ,Ie ~I de bonus inbew'ep!"ll w~rd in
I., verboging van salaris PO onder het
" ',sifibt,ie nelsel, in zwa:ng bij de
,""rkMltoor ambtenaren, " ..... zulks zo
_' \,~E"D.

\Y ACHTKAMER POTFOl'o'TEIN
BTATIE.

n.' heer VILJOEN vroeg de Kommie-
.Hl' va u pu blieke Werken of hij _0

, m» wachtkamer en veekraal zal !at_
', '. \~n tp Potf~tein st.atie VOOT' het ge-
[Id v aIl paM8g)ers m bet vervOl!1' Y8iD

I\,' KOMMISSARIS zei, dnt een kléi-
·.\.lI'h draml'ol' 00Il groat gerief zou zijn,

-: ,.'f hl] kon naet zeggen ... a.nneer .,..
,,,,~e lrRmez' zou wOrden gebonri.

·c... r " afhing V1>D de inkomsten van doe
.I"'''W''>!. W"t betrof een ve-ekraal
", "ol" hij. dat balen zeer nodig ~
I' 0\ •• ,""",hili_de stations, vooral met
, " '"lf! op de aanmoediging nn de haa-
, . i lil ,Ia~htvee. Hij beloofd" ondenoek
'.' "II;"n instellen, waar zodanige ~en
", .;:;..: wa retï .

'P1l0RW'EG TARIEF B'FSPlIDEI.
I;-;Gb'3UTER.L\AL.

I'" hee r OOSTHTISEN vroeg de
~, '''nJ'"ar;,. van Publieke W .. rk ..D hoe-
, "I bet aR Id i5 bij wijze \"&D rabat TaD

-,,,"'r.'f"l:t ...rieven op matE'riaal, ge.bnUkt
0\ :.~rf(wiingswerken gedurende 1!XN--
1'''-, .'n of bet ![oevernemerrt V<I.U plB-n

',.., 'poor", egtarief voor zodanig ma-
".Iai to' v..rminderen met het. rabat,

1 'I _::p:.!"p", ... n. !£enomen als een vastEo be.s:is.
Il.· 1\. )~~r. Y. P'LBL. WERK,EN

.1"',\1>01'1.10. ,lat bij niet, kon ZeggeD
I·, .-T~.·I I...tn"td was, ..n ten opzichte Y'Il'Il
I,,' ,w .,...1.. g...r....ltE' !wn hij !teen hoop
c""'" ,t~t het tarjef verminderd son
",.-d.·". doch indiom de persoon in
"" .. TIP door midclt-I vau eel! certifikaat
~ ': f.·" lJZf'n. da t het materiaal gebruikt
I '·r,I voo r """proPiïngswerken, dan zou

I "f"-~hll tuvsen d.. ~Wml& prijs met
:).' r.d);,.d '\f>1"nltndE'rd "'>OTdGD.

!11"1l\(;STRF:JSF::-I XAAR ~MER.
SET STRA_:IiJ).

I', h.·.·r ,lA R..\lS 'I'T'OOf. die li:onunis-
. r,_ va n Pubf ..ke W'erken: (a) of de
;", I ,,;,t r.'ln"n naar Somerset Strand
I. '"',.,,. lhl of de Sotne,.,..._t Stra.ndo;;e
"'I"""palttoPlt m .. t ,b..t _rlies. indien
.' '"P, e~I' .... rd wordt. en (e) of de
'Iliti:' lpo-.1lt"lt ..ilt':"ot goev(I'rne.m9Dt ge-

",.I h_fl ,I.. Ir .. inen nk>t langer te
I 'v u IOp<'Il, en indien ja, wat bet ant-
,.or,l l';,.,,'J

1\,· K()\r~Ils.."..\RI8 ant ...oordde dat
-, /.",.lag-rreinl'Gl betaalden oYer de
.... d,-1.lnTi.', maar niet o,",r de
";"'\1pr<4" Strand--V1IJI der Rt..11. Eeh.'

·••-rd nier v"r,.....,ht dat het tekort
,,. I.." -Ó:« -kt r .. door de Somerset Strand
.."",,.,paJ,lf'11 zon WOnJen ~taald daar
,0- . r~'lfl4i'ntot nut waren van de 'werk-
,I." .·n 1""ighf'i<l<oUlltmJetl van Kaap-

. j.)

"PHr1H(;~::'.' YA.S GOBDF.REN RIJ
"P()OR WEr. !'.'T.-\TIES.

I', :"".,. F'R !':}I'\ ;-;TLF. nO<.>!!: dt' Kom.
- .iri-, <all Publie-ke "' ..rken of .... t

~ ..','!'I:,·m.'nl OV"lTegt"D zal de ruad.
".dll'l+'td om tt'-nl~ tt:-- ~even de kosten
~.... I).~T ~~l\r~tl'11van ~~1"t'!Jl bij spoor!

;'':' ... 1 .~t \....... lil hf>t ~p.l"a.) van pe-n;ooen,
'.' •. ""ht, "",n' in de week een post ont-
\ .:::"11. voor tiP t rjd 1'"","," de .lal( WaD·
,,,' ,[., ,:O<'uNf'n aankomen en de tijd
"'''Il'''r hP'! mo~elik is voor Ik cowl'-
"1 om 7.1- ft' komen 'halen.
I'., f\fl\nIISS.\IUS autwoorddo dat

, ;> ":\l1Hl\4"'';;; er in "-OO~AD~ ptt • dat
.1 n- n. n_'rtLPr tit," 10 mijlen van het

" ',"" •. otwn' .... U. dagen vrije opber.
C,:': .,.."I,I.'n ()n<lPr die omlrtand~en
k"I: .'J Il_U ...praua..ri~ BOIUbreDgen.
'PI.,!<\n):; RIXFCl.rFF.COF.R~~Y.
II, ., -r FRP.MA\'TLF. ~ de Kom.

T .. " I': h: ..,kp W'erk .... of h.·t goeyerne.
,[., ra.ad7.aamhaid zal oypnvo>gen

.. " 'poorwl'j!; tE' bou..-pu van Blue-
, .. Coe r n ...y.

j>. 1-.' '\fMI~ARI~ zei io antwoord,
.. Yrajlor in deze uil>t kon tege-

, ..,eB. De re~ had er niet!!
'Ill ,lP raadf.aamht'id t .. over.

'. 'I wil'df> ru..rt gebonden zijn.
FUIF-XBPRG. .

I t, ,I ,- I~ \. LA 'SDBOUW stekie
'. ' ..,,,,. Ruhidge en <If! voor-
• ," I' III bet gekOBell komi-

'·1' f
I" ."

, ..,,,1e p(>tl bill in tot
...., ~plmuk. mn

',I _",\.'tl in wij» en

"1' f1.":F'\Tlt'RG .

I:I:F.\ .',1,1.· voor : Het
I' ,::, ... 1.· ,-",,,nit

" ;", "I "r! Heerden.
I' HI m., .ojn eT 14'-

1\ .i. II' 'WI'R

, De Hollandse Taal.
\1 \ I \ \ ~', 1.1(' v oor : Pat

I 0'11 ~ (f' .n '\it.., van
'Il 1,,( .. n , n..'l.rnen.s '1

'.. \ f"k:",,\. ... Chp...
\ ," "!" ..!'Ilig. dip inj:!~ ..

~ "I •.. III rip hf'f"T T. P.
,!"" van ..",t C"n-
If,.,k""nd"r Bond

, _ II~ . .,:>n djfA' van pro_
"n.J,·r"" np I) .JIlni ...

./ ,,~..•..tuu r nl-l1 tip Zuid
! I, '''llld. l"prr.AM:l'k.pnd" om
." " " i.. p,wit lP. di... de

tlJh'l'lll~ up dl' 5l'hC>1en.
", lll'"lit in (lf'\ civiele

1" .!....r". "t ...hp~pn. verwe-
" "Id r sv-u ,*,1g;1ct kom lt"",

.! ·1I1~I·ni." In ta winnen ell
v r.. ..''''1, r-u t e l;w,tfUlO uit:

,! ..... , ;,..!,.t,'ri .. , ,lil- hp1"~n Y_~~
\ _I" .. (' 1\, "~f'. T..... 0 .. W,tal,
\' vr,,; .,ll'·f

!'

I'



KENNIS
V ergaderiDg ~. ~
.rehOuden zal -,,+ .
18de Julie MD.!~ , • .IQ. :-

1. Voor het dqe.LOIIii~~ van
Staat 1'001" h~ ~, jul' te ootTaDgeo.

... 2. Voor het uit4~ .,udé betchikbue Balau
Verlies. "

3. Voor het verkiez-en nn Aaditeuren.

Op laat,

J. N. E. ,VEBCUElL,
W

Malmesbury, 19 Junie 1906,

~ENNIS wordt bij deze gegeven, dat de heren
HeodrleUl! Croeser, Willem Duie) Malherl>e en Dr. 41.lCUUUl

Theophilua Roux (aftredende Direkteuren ) VOO~ her'-kl,ezulll' genClIDlIlIleeJf'Cl
zijn. Zij zijn hiermede diensvolgens behoorlik als
bovengenoemde Maatschappij gekozen.

J. N. E. VERCUEIL, H. Zoon, ,
W*0. SekretariS. ~

Kalmesbury, 19 Junie 1906.

..... · ...... 1 .... · j I-I'~'I c', I __ ;~ .....

I ao ti :,:Lo:~,-J~~. A....-:,-=,'~I--; Lu'Ackerman, E. C. W. .
Aek--. D. W. ... ...;lO 6 [Lonbeer, Stephs, 8. A.... ~ 10 I 2
.Álbert.yn. Boedel J. J. "'; 30 ti .Louw, A. W. ... i .•. · 22 5;Louw,T. A. J.... 30 Il

2 Louw, JaIL J.... 30 6
6 I '
6 ;Malherbe, W. D., W. e. I t9
6 Moldenhauer, F. R sn
ti ;Moll, P. de V.... 16
6 ;Moorreea, J. W.... 30
ti :Moorrees, Joh .. D. S. '1~ IMalan. 1. J 15
6 MoD, J. J. ... 30
'2
t Neethling, Ds. J. H. so
2 NelsoD. P. G. '" ... 12
2

lltaacbnberg, N. A.
Baard, Boedel W. P.
BIIIIOD, A. J. •.. .
BieaoD, c. P. ... ..a-oa. Maria lf.. ..,
BasIlIDIl. Barber. M.

" ~.'M. !
. . ;Berih, Angelique M.

. hlihiak, A. L. ... ,
~h.P, A i
~~J.,W.II~~~: :
Berg, W. T... d.

00giH, W. B ...
OrOeser, N J. H.
0J00eser, 8. F. JL

;1()
j ;~U

lO

· Debaah, D. '" 30
· Dekeuah, J. ... 10

~,A.'. 3
Bbteen, J. P. A... 2ó

J'aore, Ds. D. P. ;;0

Goo., P~C F. '"
Gou, 1'.L. B. M. ;~
:Oreef, H.:a. B. ...... 12
,Gntef, H. J. M. de... ...' 30
er-..l. M _ ao
Ool1ll, BNter O. J. ~

G. 8. B. ... .... r,
'._~tp ... :s-iel James.. 30
lIotmeyr. DI. N. J. ... ...! :JO
'Ko«man, Bell. D. W.B. u... i :m

,
Jrau,A ! 29 I

, XoWe,.G. W. 1;-
, Kock, D. If.. de... I 20

L.ngeTlllloll, ,.. J. B. ...
·Lomllud, 6. H.. Jan soon
, Loubeeh:er, A. .G .B.
Leubse" G. B.

21 /)

1:2 ~
30 6
:kJ I)

i7 6
10 2

. 10 li
16 I
2' /).j

ao 6
30 6
15 .3

20 "s 1
27 6
28 ti
10 li

SO 6

8 2
6 2

io 2
:m II
27 s
10 2 SchriJft om ,p1!U·zen31) 6
10 2 R_ M"10 I . ._,

' .. ·J>.;~::t)''''_ .'

'0
31)

30
30
30
30
30
6

30
10..
10
10 '

Pen~y,W.P .
6 Piton, Il U. M. .
6 IPo1ehet, RAchel P ..
2 Plessis, O. M. du .

ti Benen, E. M. Yan .
l! Bood, E ..

BIl8t, F. C., B. m .
1 Retief, P. l'. H.
5 RulR, G. W. D.

I
RYaD' Pierce .•.

6 Roux, A. J. T ..
Retief. F. J. .

; IBchoor,·M. J. nn
3 ,/smuts, M , H.m.
ti Sugling, A. J....
ti Sprong, A. O. C.
I) ,Steyn, J. N. H.

1 Toit, H. P. du ... '...
ti
6 Vercueil, G. A. ;•.
ti VercueiJ, H. D. I. ...

12
18
10
10

Il Watn.y. W., SeD. ...
06 iWaJtller. Th08. B.... •..
4 jWalMn. S. 8.... I..

~alter9. 8. A...... ; ..
:1=P J. v ~.4 estbuyzeu. A...J. v. d., ~r.
li ehlburJr, N. J. ... I..
i

"

'III liet "'~"III va... "stook" ..........
V..... II.,... ......... , ;

Van' 25 Junie tot 7 b-ulie.
"'. I I .

_---L ,
I

TUIGEN, ZAl>ELMAKE~IJ,'
SPORT GOEDEREN.!

20 per cent.-----

Fraser & Zoon, Bepkt.
__IPOSTBUS 6f7, KAAPST~D.

I

'.]

"6
4
6
2
3
6

I)

3

Pw

-.OJ

...
Bo4~ '_
VUl'1
het']
void!
Juli.

..a.idie. OD'

.l

,• .:.',S":ap W'md-
......... fil ~ bit

LET OP ONS ENIG ADRES:' .

J. LI\WLEY &-t9-~: .
LANGE" RJq4TRAAT tofK£RCP .... N•.IAAll.Sl:~ i·

, -; -_'t. ·ï':,/'::~.. ;: ~: ~'. ~

.,
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