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, .'WILSON en Zonder
.Kostbare-'

• GROTE' VuUe' en
Gevaarlike-

•••

Rok

Stipt bit -'

IIIvolgens

illustratie MI

fttIItr

II•••
III..

lUI

De gebele Dog UIIwezige v~ Dun8a ea KiDlileNll..1
Begeu-"proof" )(UrteIa eD ~
Hoeden 811 .. BoInIéa," tes-~" ~jI.. ._

Orll.treeb 60 paar' ...... SciIiOeoea·...; Lai;..if .•' ..tl."
weiDig beecbadigd, tepa Iwn' PrijI. , ..

Omstreeks 90 ~ Damel' BrUiDlereD SchoeoC, $lilt-
ltenI en div_' halq prij •.

OJDlltreelu! 30 Mans Tweed Pakken, halve prij..

Ct03.

Zwart 8n Marlnlltlauw V...... LIItta ... kOe. met één vouw rondom de
v.xt, omgckeerde Plooien, 40, 42, 44, 46. Uitverkoop! Prijs 6/3.

oot S...... w'" .. Irt... T.... I'" ..... I/I. ..... :
Z,n,!t IIW bestellingen aan l ..... b'a

WILSOI-' IILLER, Kaapstad.

Wm. RI-118IE,'
Burg Straat, KAAPSTAD.

1IIstI, ..... ,.. irenD. If. D.:'If ••
'- __ -,. $ t ........, '.....'

'blUrtll HALVE PRI.JS
. 'I . • BU -:' .

In ,IJ wilt "III".,
Ind II H .....

lIIIIt,
Indl... "J ................ win ....

IOIIaffen,
Indien III PrIJZen het Sola..... .1It

wl.... , ..
wild win t..,

Dan moet gij naar h. U_I gaan. Hij
heeft het beste van alles wat gij nodig
hebt voorradig. Zijn prijzen zijn laag en
de kwaliteit het allerbeste.

"~1fI IIIPII _ W' M • RAW' BQ--Jf':.

V! .....,~O ... _ AG_TBW voo. i
I

IIIIttI cna.. '1QIrI1In."
De allerbeste .MacbiDe die in de Wereld

gemaakt iL- Zij houdt een oaóTertro4eo
leoord in ZuidAbik.. Prijsen naaf £8 8i-.

I I ,PU y." POMPEN.
Wij hebben in voorraad: "The Bean,"

"The Eclipse," "The~" "The
Galloway." !

IN'UTENDODIE.'.

TULBAG.K.
Grote Kwartaalse Verkoping

-op-
ZATERDAG, 11 AUGUSTUS 1906.
I), "Il,Jrrg.'teken'}e zal Publiek Verkopen, op het Marktplein, Tulbagh,

op bovengemelde datum, 10 unr '8 morgen :-

Iii Aanteel Beesten, melkgevend ras, 4 Eerste Klas AmerikaaD8e
El.tl-, ~,'i Balen Eerste Klas Haver Hooi, 100 Zakken Kaf, 25 Zakken
~1,.J"·,,.:2Afslaan Kap Karren, 1 Hand Kultivator, 1 Was Machine .

I-:"n Grote Verscheidenheid Winbl Goederen, bestaande uit;-
\,",ruamdik, Mans KLt.argemal~ Klederen, Jusen, St.evebl, ens., eDZ~

(il:; nte en Ongeënte Amerika.alnse Wingerd Stokken.
2 Bamboes Leren, :~O Sporten. i laar

, \'prdere inl!Chrii\;.~('? worden nog .erw~t. Voomemen.de
.. ,,'k"l~r~, stuurt dadelik biezonderheden, zod~ bet, ID latere advertentIes
b, 1\, ,r' l.-n opgenoemen. .

De PWISe Ilrltaan88 frult

.I/.UA'!' DIT wut! EN ZIJJJ REKEND .'

- ------ <. .~, _~, .... /I'A

PUBLIEKE VERKOP1NG ·vA.NJ

lastban .".t\-
AAN DE,~P.RL;.·,-'. ,

Op DOtmEItDIG, 26 Julle t908;'t:e" tt ure 'iHier is dus andermaal een gelegenheid verkope ... en kope ...
elkaar te laten ontmoeten.

PHILIP
HANDELAARSIN ROllOOU! EI IJZKRWillN,

.11, ',i"'n a!tij,! voorhanden alle grootten, in de yolgend.e afdelingeo:

Rood en Oregon Pine Delen, Vloerplanken,
Zolderplanken, Bashout, Hickory, Essen-

hout, Kajatenhout en Pitchpine;

HOUDT UW

De

AL!'OOK,

R \MEN, DEUREN, LIJSTEN, CEMENT, 8[GALVAN~ERD
IJZER, en alle andere Bouwera IJlerW .....

E;.~chftn~J PIA.ce 19 en 21.KAAPSTAD.

INTERNATIONAAL vOEDSEi. VO-OB'··~~.......· .... . ' , , .. ~-



. _ ~~,~:~~. BENODIGD
.:~', Q •• ,~a ........ ,.. '~ - 0 k . .,'.=-~..':.~::'_Io~....IIiL....•..,.,.J,,<I... ONDERWIJZER voor an baar' voor wát

-if:.'nor __ '~,... la. de At Publieke School; .NocM!de",. . '_" ,~;, >,""4::'"
. '~ T~ s. , V...... a.. Paarl. 8a-laria .£jOO 'a j..,. ,
'.....s. _Dï.,..~~ .. : ....ite ,.-_in.... AppJikauteu ~ meJ..
la.'_ 8 ~01 MIl pdeel. .. . "J --oe
.Ta~ C1eMIf_ '. __ .. pt.uh~ den of zij gewillig lijn de 'bafiD..
.0. YVtrwuc, 't'OOrll_ rich~ op zich te nemen. Indien , '
~ ....,ut ..w., CU, ... ja, en t benodigd aantal kC)ltleer- la v.....
~ l'IkUiJIC Il..... liDgen wordt verkregen, wordt 't .

salaria met de Goevernement. t0e-
lage van .£50 vermeerderd.

Werhaamheden te beginnen met
het Oktober kwartaal.

Applibties, vergt'zeld van ko-
pieën van Get.uigschriften. worden
door de ondergetekende ingewacbt
tot 23 Julie 1906.

Ds. A. MOORREES,
Voorzitter;

2

DOODBERICHTEN.

BADENBOIL8T. - Overleden te
WoJfpt (0aled0D), op cie lOde Julie,
na _ lijden nil .ier jareu, en eebt-
verbiDtenia van 31 jaren, mijn seer
pliefde ech~ooi, Gabriel Stephanus
BadenborU. 10 de ouderdem ftIl bijna
.r,'1 janm.

Alle vrienden, familie ~D helanptel·
leaden worden mits dnen hartelik be-
dankt, 'fOOn_lik Dr, N6wmark en
de Heer en Mevr. Philip de Bruin.

UiL naam der bedroefde wedu.e.,
SAlU.H BADESHOBST,

nie Fiek.

Paarl,
12 Julie 1906.

A1. School, Prins
BENODIGD'

HANEKOM.-Zachtkens ontslapen op
Zaterdag avond, 14 Julie, miju beminde
echtgenoot, Albertu. M_yburgh H&Dekolll,
iD de ouderdom VUl 39 Jaren en 10 ruaan- VOOR genoemde school een
den. AWsteDte, bekwaam om onderwii'a

De bedroefde weduwe, . S daard VA. HA~EKOM, te geven tot 10 tan. •
geb. M08tert.) Werkzaamheden te oogmnen'

Klein Bimon's Vlei, lOktober kwartaal. Salaria
Klapmntll. per jaar. NaaJIlwerk en

• l!!!!!Il!!!!!Il!!!!!I!II!!!!!!I!!!!!!!!!!!~ 1Solfa een aanbeveling. A IlPIJLJUI.LU,"'_ I
- , vergezeld van kopieë.D van

____ ALLER__I_.E_I_. I schriften, te worden gezOn4,eD
JONGEMA.~ _kt betrek~ &la de 6de Augustus 1906, !UUI
:::h~ ~~k °l~t:rw~~ i J. M. THEUN~SSEN.
''Ou J.ad" Kantoor. ! Prms Albert.

IEIIIHEYIII 'IIYERHUIZIII
WEGENS HER·80UWING •.

---;0;---

Vóór het Kleermakers Departemeqt van "Annexe"
• verplaatBt wordt, biedt • • .. •

EEN KLEINE VOORRAAD

Door de Snijder gemaakte Pakken
aan, welke 84,- tot 105'- kosten,

Indien een u past,
i. het een kans die
men niet voorbi j
moet laten gaan.

Zendt uw Mailt
v&o Borst, Middel

en Been.

tegen 596
per pak.

Waterproef Jassen,
tegen 29 6, waard 55/-.

---;0;---

Pakken op Maat,
ï 5/-. Het Beste MaterilUll en de mooiste Snit.

---;0;--

Zendt om Maat vormen biJ

STUTTAFbRD,
-lf KAAPSTAD ...

BENODIGD IBEDFO~D EERSTE KLIS
VAN Bste Oktober 1906, een PUBLIEKE ("'HOOL

Blanke .Aseistente voor A3 School, l.l\J,
Lucasfontein, Malmesburv. Vpr-
eisten: Hollands, Engels, - Muziek,
Naaiwerk en Tonic-Solfu. Salam
£80 en twee-derde der ~Iukiek
gelden. Logies kan verkregen wor- ! 1. Tweede Onderwijzer om on-
den tegen £30 p.a. Getuigschriften derwijs te geven in Standaard VI,
aan de ondergetekende tot 13de I Houtwerk en het Hollande van
Augustus e.k. ISchool Hoger en Matrikulatie

I KlasseD. Salaris £200 per jaar.
~I. .1. KITS_~IOFF,. I 2. Assist{lnt Onderwijzeres, be-

, ,:-\ekrctafl8, hoorlik gekwalificeerd om onder-
Oldantskml, Malmesbury. wijs te geven in Pianoforte Mu-

ziek; de voorkeur zal gegeven
, worden aan de kandidate die Ele-
mentair Hollands en enige vakken

EEN Onderwijzer of Onderwij- van Standaard V, kan onderwijzen.
aeres voor een Farm School, 6 kin- Salari- £120 per jaar, dat ver-
deren. Engels, Hollands en )luziek. rueerderd kan worden door het
Salari~ £40 en alles vrij, dadelik te : nemen van leerlingen Da school uren.
beginnen. Doe aanzoek, I Werwamheden te heginnen op.

) de 1ste Oktober 1906, of daarna bij
P. J. PIETERSE, Ilovereenkoffi8t. Brief van appli-

Panet katie en getuigschrifteD van be-
P k Ha('kn~y. I kwaambeid en gedrag moeten aan

Dist, Queenstown, I de ondergetekende gezonden wor-
den Diet later dan ~Jaandag, de
13de Augustu« 1906, te 12 ure des
middags, en gemerkt zijn: ".A ppli-
cation for Public School."

BENODIGD

BENODIGD

H.. R. DOWER,
Sekretaris Bedford

Publieke S('llOol,
Bedford, K.K.

BENODIGD
1. ()~DERWIJZER (unge-

huwd en tell min-te gematrikuleerd)
voor een Plaats S.'hool. Salaris
£ 145 p.a, of [I UO p.a. en alle"
(lJit~enullll'1l \\ '''M'U en strijken ' vrij

2. Tw,'c ()n,ll'rwijzer" ("nge-
huw.l I, voor Plaat- Scholell. Salaris
£ï~ p,a. r-n alk. Hij.

Applikat ies met r:ct"ig.chrifwIl
te word .. n ilJgez(llIdf'1J aan Jl' "Il,I"r-
getek,'nJ£' niet later dan :. A lig".
en werk tI' hq!"inn"n "P l:j .\ lig'.

N. H. THEt:~I:-;~E;\, \·.lUL
Staudert..», TI':111",'aal.

Informatie GevraagdGIJ ZULT BEVINDEN
CHITRE;\T het verblijf van '

zekcr« heer l'ETRI ~ JOHANNES Dat dit, de Beste Thee in de Markt is. Het ls over
Kru x , vrOt'ger van Kenhardt. Van de gehele Wereld bekend voor haar Gezondheid
(1(' hCH KL H N werd het laatst gevende en Verkwikkende bestanddelen.
g'"hoonl alii handelende jo het
di"trikt Von Hhijnsdorp. Onder-
g('tehn,lo: i" g-ewillig te betaleu
1'",)1' ('nig£' informatie, hetzij per
telegram (If I'cr hri"f.GEVRAAGD

(,'\nFH\\'IIZFHf.~ <:<",ro"l:d
Ivoor'

W. A.. J E1'I'E,
~,'halk"l'tlt;<,

1'.1\. Dr:l.:!hllender,
l ri-t rik t I'ri...ka.

1'1'11 p:, \,1'1' 'I t:CJ4d t·' fo:""\rl: Fta t s . ~hs-
r r ik r Hftf",<ióf!l. h . ()~H K) vir- r h'erLln-
).;('11-1 L~'n,·u· r. P:, "tl'll '. b":';1l1 u.:>'I 1,) ,) UIli" 1UIIG.
l.j .\· •.:'1 ....,'; ~[L~.tjl .. L' lt'"' \IIJL,~)k; ~_ ~ __ ~ ~ _

- :"I','r:i~:::c;.t::, \rl'("k·~"':l~'~'\G.!::"~·liBomen en Stokkon.
Early FLu,., ---

P K ~ .wmarket I I) I' I .. I 'h " "II, c'ro:"tl'k"lId" IS O'crl',,,1Olll
I arnsnllt . , (lr\ll'r~ uit tI' \"1...1,'1"1'111 yan ;11(a ltt,,,,t.e

- ------ j :-\lorl\.';l t jl;·II.~ __11 ftll'..1....'rL' ueëutc

Gecertiliceerde Hoofd Onderwijzer i IfIIo,llti ..,,,,,'n; !luk l'rieclJn';'if eu
lOt' l!\;"" ,rlf' ,,(~'r!l'n markt ('TI pers-

GEVRAA GD I druif gN:nt<) stukken. Alle Korre-
,spollflentie~ en hestdlin\Y(,1l zllU('n

VOOR de C. ~. O. School te Imet ,stiptllcid .uitg-cv()e~ worden.
Pietersburg, T rans \'an I, tl'gen 10 S('hI"lJft ann
.Julie aanst., of zo spoedig mogclik I S. W. JOUBERT,
daar~a. ~alnris £ 1i lOs: per maand. BOI'cn Vallei, \Vellington.
Apphkatles moeten gericht \Vonlen I ----------,-~---

aa11 de ulldel'gdckende en vergezeld' G t WIJ ·s' t kk
zijn van afschriften van getuig-, een e noen
schriften en een Certificaat van I
goed zedelik gedrag. I t'aberHet SauvigtloD en

(Ds.) L. E. BRANDT, 'Rllpestris ~etallica te
Voorz. Sch. Kom. Doe 8Jlnzoek

Pietersburg, J.A~IES MALAN,
lH JWUe 1906. P. K. Constantia.

•• 11III.i"" ..
- :rr. '

... _ ...... 1IIt

Dr. THEODORE SAJ'~PEN,
Postbus 731. Pleinstraat 12, KA AP$1'AD~

KANTOORUREN VAN • V... TOT 8 •••• i,tATERDAIS VAl • V.M. TOT t 1·111·

.... Tafli 'Uil" of met' wit.te
glas- of mooi gekleurde Vont
en gekleurde Honen, 22/6 per
srui. '
K...... Ta'" La~j Opaal
gekleurle Stolp, 3/9.
V..... Lul...., gesmeed! IJzer
en Koper, 27/6.

Prachtige As-
sortiment Centraalc, draught' burner"
Lampen juist ont. ~~~I;l;j;;IIl«O"'"

vangen. Nieuwe Von·
ren en Bollen. Alle
Prijzen.

,
\ BIN,
'allen ~
eea "an, elo

wij~ .
Ol) knnnea re.taDl'IIl.

'Geluk,kJI ~n
hartige v~lrigbeia,
delen bÏJloen bet ~reik.
~ g.pluttt., voor de nr"
'1icht.iog ,en ~~n. ~ lijc_a-
en aiekte. lDdin ai~10 lIiM
. WUV loo W Hiieii: '~r ,vil'rt
JM 0IIII' _ 1M~ .wa 'die ~
·1IIÓeite ~""'.' •Er _-áIOplik 'gé.n'_'!10
wijd en "ijd ,~-'.n ri
dlU'yen .. PDt.,,·Wonlt_,~
eerb~ m Zliid-~Afribl~'
ft'rt.nd .. t GeDeêiInDlddelen.
aL..~ "an LENNON.
_ ,'De ~eer {AilDOD_; itieJlj p'or-
t.ftb bier bono w~ rP,MD
~o over de, ,,;Irq jaar
eledeti in Zilid Atlib .etlIa&iCaudae' IIedioijn_ te fir-

!rope.. en Mjlert CUe tijd i.de
1'8rkoop nn lAnnou.'e Bol·
Iáodn JledieijDeD. 'fOOtWut:êDd
~~_ ilnu enorm.

LENNON'8 HOU."lIDU Vz·
DICU'" sijn altijd ,
aij ,"jn DOOi, 'YereChill~d.
'1t'aJ'deG."laa~ doo'!' er·
varen ~killldigen in labora-
toriu~'NOflIien .an de ruww-
ste en meNt doeltreffende
.apparateG. De beataacldelen
worden aller aorgfll1dig.t. oh-
geaoeh~ en c!p de proef lI_teld,
en ui_!IIlden daD het lI1liYér-
.~ en beate wordt ~~.

Niets bD te ROI!!Ii sijn in
lledicijDeD. Hel. is niet alleen
een verkeerde soinigheid, maar
abaolull'0Il9Wllll1.woordelik, om
goedkope ea gewone Droge.
rijen te gebruikeD. Denk erom,
dM een Medicijn bn ~k_n
het v~l ..aaen leyeD ea
dood en ,ij solt erkennen de
noodsakehkheid "D ab!iolow
zuiverheid, nao.buriJl}1eid en
Jrn.clit in het klaarmaken vao
Gen_middeleD. ,

LIN]'ilON'~ BOLLA.Dd Ke·
DIClneli hebbeo de proef van
do tijd doorstaan Vijftig jaar
is eeDllNlg tiidJlf' .... eo LIllIJDlf'.
HOLLUDIIs-KIIDIOU ••• wordeD
al die tijd verkocht. Denk eeDi
wat dat. beLelteDo eo welk een
enorme hoe~lbeid lijders.tj
hebben verlich'. Bedriegers on
&ij die &&D anderen hel geloof
aan !et-e opdriDfel! ,.orden·
Jlpoedlg iek ..nd, a:leen de abso·
luut -chte konden een univer-
lIele .popu la.rit.ei t voor over de
vijfti~ j.ar handbave~
L&&tunooitovet'halen dagoed-
koopste medicijnen te kopen.
X\)C)PaUijtl de be~1e en om 40
zekerbeid te krijgen, da.t jtij d.,
beste erlAogh,sta eroo, dat gii
die vaD LE NNON verkrijg~.
Laat u tiocb niet a.f.chepen Mt!t
enige andere.----
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Grote Voorraad in

LEtlUITti, li duim
Standaards, volle
maat 40/-.

II IIUI .IIEU" ...................
.........t........

.EVRW in soorten. ZlEust~SiHa.,.

IOOBIEADtPIJAI~I.,
Strand Straat, KAAPSTAD.~ .',

White House Hotel,
KAAP.S TAD.

Dit lug GeTeetigde eDBente klu Bow ja gelegen op de hoek ftIl
StraDd- en Lugestnten, WD nD de mooiate ...... i.!l de II City,"
bi llJleJl 3 minuteD lopen. 'YaD het 8poo",~ StatiOD, POli. eD T__
Jr aotoren en opera Bqlll8. VeiemOcHl'Duerbeteringen lijn ~baëlat-
El ektriee Licht, ens. Bezoeken ta I .. :a-tad vinden in ".The White
Houe"..nH wat le weJlleD en wel op een wijze, die door geen 1Ild8r
Hotel in de ttad oyertroffen wordt. Geen moeite wordt geepurd het
gerief nn de begunstigen op elk gebied te ..enekeren.

ALLE GERIEVEN VAN THUIS.
EERSTE KLAS KEUKEN.

GOEDKOPE PRIJZEN,

TelegT&Dladres "BRUTEoo." Telefoon Nn.l4.3.
G. B. BICKS, Bestierder.

EEN GENOTVOLLE EN
VERRUKKELIKE DRANK.

Vraagt uw Kruidenier
er naar. PROBEERT ZE.

Agenten voor de Groot Hand.1 :

~~IITH, 'VEBSTER EX CO.,
ST, GEORGE'S STRAAT, K.AAPSTAD.

Agentan voor cte Handel In 't Kiel. :

OE VOORNAAMSTE KRUIDENIERS EN ALGEMENE WINKEL$
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De NECTAR TZA. CO. heeft. h~
genoegeD om. te me14d. ~ iD acht.
genomen hebbende het Tenoek MD

De Eisteddfod bestaat uit ------ .... ~ .....--- 'ch d _I- B ..ALLERLEI. haar gen t, oor __ 1ue"
Wedstrijden in )1uziek (Vocaal onral iD !Wd
en Instrumentaal), Opstellen, BIN KLEERIUKEfI, (SDijder) ka, om hen met BLUE

biedt zich aan, om in llel1 of andere laak kw~iteit "NECTAR" in eeD kleiDer
Verdichtselen, Recitaties, Schil- gepla&tA, $e wordeD. geheel celfll£aDdig daa de 1 en S lb. tiDlle1l te

t-o kunnen optreden. De laatete drie
deren, Metaalwerk, Photogra- jaar voor ,"chulf b.zigheid gedll&lL VODl"ll:lell lij DU dese kwaliteit MD
phie, Architektuur en Houtsnij- Brieven Po~tt-est&Dte , t.ellenboeoh. verp&kken lijn voor de verkoop,

B· k h D. WERDA.. in prachtig-gedecoreerdewerk Naald- en relwer , et,
uiaken van Kook en \Ianualade,
enz., enz., enz.

Kompetities zijn open voor
allen (onderhevig aan de regu·
latie ..).

Inzage kan verkregen wor-
den van vollenige Lij-ten van
Kompetities met RCf,Tlllaties, in
de " Officieële ~y llabus," die te
koop zijn bij alle "oorname
Boekhande . de

{'ed.dfod
TE HOUDEJoi OP EElt

:aWSA.OBTIGE SOHAAI,
IN 1>E

STADSZAAL,
OP

Wieners Dag.
Speciale Spoorweg

legenheden.

£200
zal in Prijzen uitgereikt worden.

Retreat.

ge·

Hermon Boeren Handels
Maatschappij Beperk~
HERMON.

KENNISGEVING
DE geruchten in omloop dat

de Witte Guano, ingevoerd door
Je Hermon Boeren Handels
lbat"{'happij Beperkt, verkocht
j" geworden door een andere
inrichting te :Moorr~burg,
zijn totaal ongegrond. Der-
halve wens ik onze geachte
kliënten, eli bet geëerd pu·
bliek de verzekeri ng te geTen
dat het echte artikel alleen bij
deze Maat ....happij te verkrijgen
IS.

H. LOC\V,
Sekretaris en Bestuurder,

De Hlrm.. BOlnl HII.,ls lut·
seupplJhp.rtt, H,rll' •.

Agent "Ons Land." PROTECTIE I PROTECTIE I
BIJ deze wordt kennis gegeven,

dat de heer M. J. SMOS te Tarka-
stad, al- additionele Agent voo~
"Ons Land," "On~ Weekblad .
en "De Goede Hoop ,. is aange-
steld,

C. P. SCHULTZ,
Sekretaris.

Van de Sandt de Yilliers en Co.
Beperkt, Kaapstad,
19 Julie, 1sos.

LOST TRANSFER.
NOTICE is hereby given that

we intend applying for a certified
(~py of the Deed of Transfer, made
on the 9th dav of February, 1903,
by Owen Robert Dunell, JOM
Anderson and Robert Hunter
Ltmdie, Merchan~ carrying on
business at Port Elizabeth, under
de style or firm of Dunel!, Ebden
and Company, in favor of Hendrik
Johannes Senekal, whereby,
I. Certain one-half (t) part or

share of and in certain Erf or Lot
of Ground, being Lot No. 44,
Block D, situate in the village of
Steytlerville, Division of Willow-
more, measuring 138 8(}uare roods,
and 128 sq uare feet..
II. Certain one-half (t) part or

share of and in certain Erf or Lot
of GrouDd, situate as above, being
Lot 46, Blok D, measuring 138
11'1nare roods, and 128 Stluare feet.

Il I. Certain one-half <t part or
share of and in certain Erf or Lot
of Gro.md, .ritllate Ill! above, being
Lot No. H, Rlo.-.k D, measuriag
138 Stluan' roods and 128 square
feet;
was «onveved, and all persons
claiming to have auy objection to
the issue of SUCR copy, are hereby
r~uired to lodge the -arne, in
wnting, with the Registrar of
Deeds, in Vape Town, within
Fourteen Dav«, from the pubheation
of this N otice,

Dated at Cape Town, this 19th
day of Juh', 1906.

WALKER.'); JACOBSOHN,
Applicant"~ Attorne vs,

58, Burg Street,
Lloyds' Buildings,

Cape Town.

Municipale Kennisgeving.
'VELLINGTON.

HIERMEDE geschiedt kennis-
,eviug dat het Hof van Objekties
f.egeIl de Valuatie Lijst van Vaste
GOederen, is verdaagd tot DON-
D&RDAG, de 26g~ezer, 's morgens
te 10 ure, wanneer weer objekties
~ genoemde waardering zullen
overwogeo worden.

De Valaatie Lijst is open ter
-inzage.

Op last,
D. S. BRINK,

Stadsklerk.
lIunicipul Kantovr,

Wellington,
1g Julie I 906_

~(f/jq, DElICIEU8E
•.....:_.~=_... I. ..:'

Hmi. Kaapsbd. NEGTAn

KENNISGEVING.

JAMES SANDERSON,
Zn,lmer ID 1.1.11111T.I.I.

f.. rtw~Lleler I' lI.1PHU'IIar,
WENST zijn vele Clienten en

het Publiek in het algemeen te in-
formeren,dat hij voornemens isCeen
Verhoging in zijn Prijzen te
maken, maar dat zij Dezelfde zullen
blijven, als vóór het Nieuwe Tarief,
dus geeft zijn Clienten de gelegen-
heid om direkt van de Fabrikant
te kopen, en de Koloniale Indus-
triën te ondersteunen.

Fabriek: WOODSTOCK.

Takken overal in Zuid Afrika.

L. J. DRUIFF, Gazichtkundige,
IU£A£f IJWT "I, UAnTAD.

If ••£1 nafilUni 1£1£1•.

..........,.,,...P: • ......
Here's to your

health. Yes, there's
health and comfort

I
Brand

BEZOEKERS MD
YO Blliten, nlleD eea

HUISElIKE VERBLIJFPLAATS
VIlfDD l1f Da

GRAND.
recht o.,er het Station eD dicht bij
.nes. De ge.aiale Gutheer TIL.
LOT80N J die dool' de HOLLAND.
SB lUDtI8Jl ..... bemiDCl ï. en ee
BOBlLlIN VlUBND ja, &al allee
dOeD wat hij bn dit 1Nl bekende
Hot.l tell GEKilD ell tu
VOOaO.BLE na al zijn Uufa
te maba.

HARTLBY, TlLLOT80N,
:s.tierdel'

I
KMI'P DIT UIT.
110 __ ...uea _ 0""

lo _ WII4t N,...... .

8<lIPtIf - __ .. POttI>U I',..._,...

VOOR DE

HUISYROUl.~,:.
I'
I

TEGEN 1/3.

VERENIGD MET

'Star' .

I-lb. TinneD OPG.'IOBT 1Nl.
..LtCDI "011.,..11&.~.OOO.

AbeoIUte"urlt*t, .. _ ...... eon-
• 111-' ,,_Iu......·u-.-~.

Do~I..,. eeR .- bIIlnjr béJtId la

z.- ...uIR .... ,D,..
.£10,000 ..,.IepGI1MfII bIJ h", __ -

ri!Ai( ..... ~ IL_le 1'!IIIII>OU<IOr

oodenrteuoen.
Diet, dat de 1Itaat: onvlll'tltaudig te werk
:noet paD. Voo~g Woët gebrulltt w~ •

deo .0Ul te lIÏen, dat bet geld'vande belaa-
t.i:ngbetalera Diet wordt verwpild. 'Dit

VIJl zelf. Doch het gevur il,
de ·vrlje .eo natwii'like ODtwikbling VaD

inrichtiDgen v~ dele aard al worcJeo
geetzemd door te veel bemoeiing van
regeringswege.

Het Ink_ ,.ao het 80hema door de
komiteelluoQevoieo hangt grotendeela af
.VUl' i!&JDeDwerking en vertrouweD .
de lItut en de kerkgenootB.CllJ\Ppen, die
Il;Ïch het lot der arme blanken aantrekkto.
Te Kabmaa kan het \~ .d&d8lik ttitce..
bnlid wordeo,soaIain beide rapporten wordt
aaogetooDd. We hopen dat 't'parlement
binDenkort tot die uitbreidiog zal be-
sluiten. W!lt betreft het indienen vao wet-
geving omtreDt arbeidakolonieio, iodien
moplilr, beboort dit oog iD .ze _ie
geilaan te wordeo.
'Ten slot.te menen wedat bei,de komit&el!,
·bij Dame .ir HENRY m; VU.L1ERS, de

duk "atl oos volk hebben verdiend, voor
de toewijding en sympathie waarmede le

&all hno opdracht. hebben .o~dáao.

En geven daardoor Verbruibra de
gelegeDheid een !lb. netto delicieme
BLUE kwallteit "NECTAR" THEE
te kopen in d;i origineel versegelde
tiDDeD, zonder ·,enige verhoging VaD

koeten.

Eerw. O. H. Bpurgeoa ~: -"Ik
"erllekenie veriedeIl week miJIl .. gen
leven en werd cm. ia lltut gMteld het
voonchrift. na de ~k Diet 01'&1'.
&DIJtig· "oor de dag van moigeD t.. lija
na te ~, _Il~ -reel ~
angst welke ik had 1.1 nn opIIl pat,
v~erd zijnde dat mijn f'OOrbe-
dachtaamheid mijll geliefden -rtiGnIi_
heeft." •
...... KIM.. ... z* AfrIra:
It....... 11rUt tOO, ........

QtBROEDE.I BULL.EN.·
... tlel'd ....

Tane wil de NECTAR tEA CO.
weer de gel~eid te baat nemen,
om hUD vele ~guutigen te doen her·
inneren &aD het feit, dr.t door het
kopen van BLUE kwaliteit "NEC-
TAR" THEE, lij zich van een ....
menstelliDg verzekeren, die, tegen de
prijll vaa 28. 6d. per lb. geen gelijke
heeft in de Zuid Alrikaaaae Mar~t,
wa.t betreft SMAAK, GEUR ea
AROMA, en geeft meer voldoening
en betel' resultaten dan mededingen.-
de Merken tegen 3d. pet lb. meer.~

°110 POIlI ...... 1 ut ............. iD de ·"tar" u......I'onekorl.", lIa&lIoba!IPij ,....,. _ IIPU_
att'jd _It"""""'~ )ea wad IlIj .11)11
overlijdeJlln 188t uitbetaald.

10,000 Installaties in Gebmik
Het EEN·YOU.DiGIT.

YEIUQIT ••.
QOEDKooPST. ALLERLEI.

te J(almesbury."SPAARZAAM"
_ v.rllChtln.i~
_ Systeem. .,_ •

Gelieve uw Kruidenier te vragea
u een 1 lb. TIN "BLUE" kwaliteit
"NECTAR" te leveren. Indieu hij
dese verpakking nog niet voorr~g
heeft, kan hij het voor u '-tellea
(indien hij zich de moeite getzooet.)
ea indien gij i lb. Tinnen wilt heb-
ben, wordt gij vriendelik venocllt er
op aan te dringen, dr.t hij 1& beetelt.

Voor Municipaliteiten, Kontrak-
teurs, Kerken, Scholen, Zalen,
Magazi;nen, Private H~en,
MelkériJen, Hotels, Bil.Jart
Kamers, enz.

leIIrIIft-----J.I.I T. IIIIUI(Z:I.)

N.B.-BLUE "NECTAR" wordt
ook verpakt in i lb. loden Yerzegelde
p&kketten, tegen 1id. in het klein
v.etkocht.

•• pePkt.

.... ltnIt 17,il • ih ;
ltrUd lIrUl

KAAPITAD........ -. 1'......... ' ...........: ......,.•

ONS LAND.DRINKT ZAT•• DAG, ".JULI~ I~.

Twea uiterst belang-
rijke rapporten.

ALLEEN

ware patriot kali Diet ",den dan met ia-
nige droefbeid ~emem.~, dat bet aantal

blaoken aan 't vertD8jJrd_n ia, ea dat

VERRE:

WEG
DB

BESTE
.

'fREE
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tie en lf-
uur.
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",. n~t een twee-

<t f-'!,llrll en wordt
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mDDAG,
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:-tyoot rechter rechter Bucb&nen eo
- jllfie_)

Bet verhoor der rijf Iodiele haudelareu
Da...ood: Omar, Abdulla bmai!l Abdol

,-' 1Mec, Mahomed Roju ea JlIIDaU H-.
- beacbuJdigd' ~olen goederen in ont-

vaopt te he6ben ~nomeQ wetende dat
'4_ van diefat&l afkomstig w&ren, werd
~t. .
. Adv. NiJ!ltioglile vertlCbeen voor de
lUoo.u te,nrij1 ad,.. Renx alle ó belcbuldig.

i"dea \iriediade.
Tbos, Coéhrane, bediende en reIZIger. in

dienst bij de heer Ferguson no wi~ dl'
~ lV&nID gestolen getuigde INzien
le hebben dat een der ~11' eeu kist melk
wegdroeg, op zijn vraag &all de bey, wur
bijbeea Kinr, antwoordde deze de kitlt te
moeten bezorgeo bij zekere mevr. Gillet en
uitgezonden te eijn door een der winkelbe-
dienden. Daar .. ontdekte hij dat de
joo~n hem bad voorgelogen.

.hmmv Solomon CD Wm. Nalanda noe·
I IF in dienat hij de heer Ferguson getuig-
Jen dat zij de gestolen goederen naar de
beeclluldigden brachten.-

Wm. Prince, een vlng,e 12-jarige jongen
..erklaarde buiten de sehoolueee voor de
beer Ferguaon te hebben gewerkt. Hij
bad eens toen hij met Freddy Lsngea-
IlOftD ver.chilUJnde beetalliIljren op de
wagen bad bezorgd, gezien dat Freddy een
mt kaarsen eo een ak suiker van de
wagen.had ~eDomen en die in een winkel van
een J ndiêr JU Good Hope ",eg had gebracht.
Freddy bad hem lM. 9d. gegeven OIOdaD.r
lekkers "oor te kopen. Getuige wist niet
dat de goederen gestolen wareo. Nadat
,Iaa McClarty, politie beambte iu burger.
klereo een beschrijviug van de arrestatie
vun de drie bO~·8 gegeven bad eo mede.
gedeeld had 'lOe c:" gestolen g~ren
waren teruggevonden, werd het getuigen
verhoor voor de vervolging gesloten.

Dawood Omar, verklaarde Dooit iets met
de boys te hel-ben gehad. Zijn getuigenie
werd vertolkt en kwalll hierop neer dat hij
eni~e prijwo noemde waarvoor hij zijn
artikelen inkocht, Bij kruisverhoor zeide
bij doo, de speurder ,.arzocht te zijo ge-
tUlgeois ill " hof tegen de bn.'"" af te leg.
gen. Dit kuo hij evenwel niet doen, 0111.
dlIt hij de boy" oiet kend~.
, Het ~etuigeni8 der andere beschuldigden
was gelijkluidend eli allen ontkenden ric boys
le keonen, die beweerd werden goederen aan
heo te heirben verkocht. Adv. R...ux riep
een aantal getuigen op om te bewijzeo dat
Ruju alleeo in de w inkel hielp op Zater-
dag avond en dat zijn bedieode Abdulla
die sterk op hem geleek, wellicht bij ver-
vergissiog voor hem werd gehouden. lIet
getuigenis voor de verdediging WIUI OOR
niet afgelopen toen het hof venlaagde tot
de volgende daR. toen, naJa! advokaat het
woord gericht had lot de jllrie, uilspraak
werd gedaan.
,Zijn lordschap zeide in ziju op-
Bumming dat de vijf gevangenen be-
schuldigd waren ..an gestolen guederen
te hebben oot vangen. naar de akte vao he
ICb~ldi~ng luidde tu~n AlIgu.lu. van .'1
vonge _)aar eo U April, van dne boys 10

dienst I>ij de heer Ferguson. Deze 1.0)"8

waren medeplic:htigeu en v\}iiell~ de wel
~:." iaDWld verwrdeeld \I'ord"u wegeDA
het begaan vao 'n IlIi""rijf op het getuige-
nis van een luooepliehtige, iodien ()()k be.
!'t«!I~!l wordeo uit au,de,,?ge~uigeui.sen
behalve die vao de meoll£'hchtlge ~t h~t
misdrijf gt'pleegd wa~. rit uet getUlf(em,
der drie bón was ook (00 duidelik.le hê·
wezeo dal rtc ontvanl(crs tier gCtltolcn
goederen wi.teo dat deze tioor dief .tal
waren verkregen. Zonder zich terug te
trekken Ix>vond de jurie ulle vijf .chuldig.

Het vonni. was £~:,boete, 8uhsiJiair li
maand eo I,.,chteni. n)or Omar. ISIIIlel,
Il!D&c eo Ruju en £:!j !t()()tesu lasidiair vijf
luaandéo heo:hteni. v.....r Moo.a.

DONDERDAG, 1<)JrIUE.

uur D.m. , .~~}~;~:;~~~~ l!~.l~~J3.,f;;!III,:~~~~~~;"~Ver:Jer stelde .., voorzitter als OOD~"V.~:' .J

deu metie 'VOOI ,dat de lijd
beperkt.ij tot II! miollteD.; dat,
belang van een ~ aulb
voorsitter lI&Il' puio ~ die
10 minuten lw:j v"eo~D,-IIn
inleider van een! O'Dderwerp het
repliek aal bebbeo.

AaogenÓIU8Il.
Lid Scbreuder ltelde VOQr,dat, ga e.eo

beter !>.ef van h-et werk van d-. eebetaril
des rude ta hebbee opgedaan, Eijll ealari.
bepaald worde 0» .£so .iDlltaats vao £60
peT jaar.

Brief van de ed. heer van Zijl om verlof
van afwezigheid vragende, gelezen, Vurlof
toegestaan. .

Besloten : dat de voorzitter eo I8mtaria
vorm co. 101 ....0 de Standaard Bank J. F.ddy-B. F.. Rosc"ure -
tekenen eo dat de resolutie, ZOaJe daarin Afd. LI
vervat door deze raad gepa.eerd worde, J G. Sell--H. M. Grobbelaar~.B&I"""1
wat aaobetreft de tekeoing ~an cheques. .00eIt. .
Op aanzoek v"O de I8lr.retarls en op J. F. ))qIley, jun ........J. W. Gre ...ay

"ooriltel van lid M. Rood werd eeI'l!tge. lH~.
noemde gelut, oa verstrijking .... n elk I. Walt-L. Garb-Pllarl.
kwartaal, voor alle 8Choolgelden te '
mogen dagvaardeo, 'III'elke niet in aUl.It ! ----
kwartaal betaald sijo. 117 Jt:UE.

Hartebeeatrivler IChool :-Brief Van I _

Da. Luckhoff geleeen, betréfl'ende de op- nyPoTH>EK.E.'(,
ricÏJtiog ener cchool (af te Hartet-trivier ' l. 'o de Wet
i>f te Bokkraal. .\. 8. E. P. lfnmphr:ies-Pl .

ltesloten tie beer G. Nieuwoudt, v.k., -Tarka; I
tot verldeziog'l beam6te aldaar &au te .\. C. Lombatd--S'r J. A. de Wet -
stellen, moetende de verkifting op 11 Tm". I Ka '
Augustus e.k. plaat! vinden: Lid Bchren- A. Dale-E. W. lf1:L. Thcmas-c- al*'
der zou het wenBelike doen oamene de Md. I .
raad. R. Loo-E. Tredgold-K.a:a~ Afd.

Door Ds. Van der Meuleo· en de voors. W nn Zijl-D. Yl'l'8feJd.-Rt...,radal.
werden de volgende heren benoemd H: Demetrius=-Dr. R. Gordon-Kaapte
tot een staande kOlllmi.. ie ter bepaling Md.
..ao klu of 8Choolgeldent!l.l. de voorsitter. ; R. Rmith-RolI'eo., ~00e1 en Co.-Coles.
da. v. d, Meulen; de hr. U. J. Rood 'eli de berg. bm
sekretaris zijnde het wel verstaan da~ hun A. J. Turck=-Paerl Escltnteurs er,
werk in overleg ruet da vef1lCllIUeode Bepkt.-Sutberland.
ecboolkommisaies moet geeohieden en aan H W. Markbam--XaJtional0 Bank ·van
de. r&4d8 goedkeuring zal onderworpen ·Z. Afrika, Bpkt.-K_pstad.

W. H. ~JiJner--T. BuiS6inoE',,-· Kaapsezijn.
Heiveld School.-Brief namens Heiveld Ald.

bewoners. gelezen. A. de ,. os -J. dit Toit-Paarl.
Besloten dat de I18kretaris applikatillll T. G. A1000t.-Paarl Afr. TnLSt Mij.~

vrage voor de betrekL-iog vao een geoerti- Bpkt.-Paari.
ticeerde ooderwij&er of onderwijzeret! te J. H. J. Brediug=-D. H. G. Cloete -
Killvnnadlfootein tegen £60 per jaar en Kupse Aid. h R
vrije iowoning en koet. R .\ IO;tretch, sen, (C. L. Strete, .

Roodenig school.c-De aanstelliog van ·A. 'StN'tch, jun., borgen)-Standaam
mej. (;. Dreyer als goevernants, ...·erd Bank von Z. Afrika, DpM.-Somer.

~
oedgekellrd. Hour vau een febouw voor set 00.1.

Kl·STIX.GS.ie school £6 per jaar aaooovo eo.
Bl·ElJEL IJ.\O[A:O; EX CO. kontra Kli~h~k school.-De a.anatelfiog van ~. ~D. • ~~. ~. BL~ké. Tartc,t,

LJI: rl..ES~I~ ex EEX .\::-':DElt I iJlel· ?'_. (:rol,ler ala oodennrr.eres gveage./ A J Tur:k .... i.. E. Piet"l"S<'o--Lniog s- "
Ad,'. ('";reer trad or VOor npplikanten en ~eurd. ,. .. . 'bll~:;' _

ad,'. Close \'Oor respondenteII. De zaak' Brier \'illl d~ lit. li. W. Smit gelezeo. e.n N. Pidgoou. Smit eli Sd",ltz -Knapse
hetrof een app"" op de uitsprll&I; van de Daar Heereologement 8choolkomml!!lllE' Afd.
re~. Illag. te Ceres in eeu tU88eDpleidooi. verwezen.
~k De r""IJond~teo Jacobus Fred du Brief N". 103!)·OG vau opvoediogtl de-
PI"".j. .'il r~a~ Hercules du Ple8~i8 pattement g.>lezen. De eellretari8 werd
warel! applikanten in zekere tUS8eo.rJ"idoo! geln"t te antwoorden, dat alle .c1lolen
zaak l>etretfende het eierendOlll8reclat van zonder debit of credit overgeoomeo wer.
~ekere I'jl!lle gotriereD. waarop beslaJl: was deo, bebalve "nn Rhrnsdorp A II. 10"001,
geleg tI ingê\"olge een vonnis tegen zekere en dat het onmogelik ZnUziJo geauditeerde
.\lOOrtu- 1'. Esterhuizen, verkregen door verslagen voor 12 Inaanden te vCrMChaffeD.
lIalllllann eli nn~ren (appn!anten in het VaD Rhijoedorp kostinrichtiog.-lffl 18.
geding eli respondeoten io bet lua88oplei- kretaris vroeg om autoriteit aan ds. v. d.
duoi). Applikanten hadden vonn;. gekte. Meulen £81 uit te !.Jetalen op zijn inge-
R~n teg-'n A. P. ~rllUizen en bealag levert! verslag dienaangaaode. De ,.oor-
gelegd t'P !leO "'~en en «pBO. paardeo, 7 zilter zei, dat het voorgelegd vu'slag noch
Inllil,m. II zakkeIl kore .. , whlke zaken batig !Jog SChuldig saldo aaotoon,le en dat
door .Jac..hIl8 du Pie"'; .. werden opgevor· ,iie inriehtillg oYel)lellomen werd zooder Het
derd ell "] muileu e" 25 8Ch>lpen,opg_evor- lDet ilCl..ddeu belast te zijn behalve de
derd noor 1,",8c dil Ples_is. lJe mag;straat publieke J.eDiJlg.
.I_I uit'praak dat Jeze loese g. >edereo het DB. v. d. Meulen IlIaakte duidelik dnt er
eigend>.1111",IrelI vao 011 Ple!!8is. De meubeleo aluagelt9cht werden voor oon deel
Illilileu door I ..... · .Iu Ple><sis opgeeist van l,et "chuldig saldo. Hiervao mankte
waren \·..11!"'1I8het getIligellis het vroegere het vel1llag echter geen gewag eo de zaak

IL' h' d I werd op vool1ltcl til'r leden M. Rood eo C.eigell' O'" Villi ",.l"r tllZtD, 0" I waren de l';er. terug \"~r\\"czoo naar de direkteu-tiom "ez.' v .. rk,xhl aan Isa8c du PIC88is, ..
die ze "erh"ur<l" alln E.terhui:tell. Eveu- reu, 0111 voJleoii~er vel1llag ,.ao zakeo te
eeu' I,ad bij III 18:l~1 I[,() sdmpen aan doen en all" "'t"taande gelden zelve te
l-.:sterilUlzcu verhuurd eli de ,,"] opge,'or. kollekteren.
derde ""laapen waren daar,.an afitulUstig. Xieuwe s"hoolgebouwCIl. - Aangezieo

lJ" wagt'lI eu ze"en IlInilen met tuig <I•• v. d. Meulen lid WIUl van een kerkeraads'
warel! verkocht <loor E~terhnizen allo komitee ter onderhandeling met dellllCbool·
.JiI ... I,u" dil 1'1.,.,i,. ~IJ d,>ur deze weder raatiH komitee omtrent grond VOOr eeo
verhuurd aaD Esterbllizcu. nieuw sdlOolgebollw, werd de 88kretaria in

[Je laoofJreel>ter lIil><pr"Akdoeude "eide. zijn pluats tot lid van het komitee 1'8n de
rial ., locslag gelegd op .Ie >:akr" verko"hl ilChoolraad gekozen. '
aal! Isaae du Ple""i. ruvest worden vpge. De aekretaris kreeg autoriteit aan de
bHeu. ""In"t deze Zl' el,ige tIjd in berit bestierder der plaatselike koelinrichting
Ilarl ge!.ad. bedragen vo<'r te I!Chieteu volgens memo--
(II' de lu"ilen I,elaorell"., aan Isnae du randa vno instrukties van 12 .Ianuarie

I'les'I> ..... ol' I,et gun'u yaD .Ia.'ohn" du I~;, £10 per voor ...:llOt nict teboven
1'1"",i", kou g~1l lae.".g gelegd worden. gaandl'.
IJ.·re~p'J~dellt.eu ,,(· ..k .. ¥er,)()I.!.,dd in Op ....nzoek ,.,," d... v.d. Meolen werd

d" k... tel, VU" 't ap!,,'!. terwijl 3l'pe!lallteo bet I",.I ral; van 1,'gie"geldeD, aan de k08L.
de kH~tcn IU Ot Juger hol IlJV{'~ll'U betalen. iuridltiug te ",,'orden l~taaJd, op £1~ per

Illewl' verJugde bet hot. jaar bepaald. .
Op voo",tel \"8n d.. V.rI. .Meuleo werd

besloten. dat de kUllluoiBSie8 VlUl alle
buiteo ....·holeu en .le I,ijwooiogtlbelmbte
vovr de dorpach<i>Ol, respektievelik de
restituti.· "au Bctloolgelden aan hulpbe·
hoevende leerliogeq zullen bepalen.

f'pruitdrift ",·hool.-Ds. v,d. Meuleo ala
vo.. rziUer Jle, 8..:hoolkorumiaeie te Spruit.
drift, deed aauzoek 0111 opnlluoe der IIChool
door de raad. het welk gedaan werd op
voorgelegd \ cr.lag, op voorwaarde dat de
achter,,-aarbor):'lrs de lasten dcr ilChool)
zoal. io genoemd verslag aaogeduidl b&-
talen. zodat tie 8('10001 als l.Ouder luten
overgenoltlen worde.

(lp verzoelt vau Ds. ,. an der Meuleo
werd de Il8kretari. e;elll.llt bij het depnrte.
Illent VIlO onderwiJS a~Ulzoek te doen ..m
hetaling vau ~ helft der kosttn .-an de
\'i'K:hwater AlII scboolbaoken.

l\~~e",r.~1',,;,1L·ustiIl1,;,,.};/lng :-Op aaneoek
vun Ii.d &breuder wtlJ·d deze inrichtiog
aan d,· raad ""crgedrageo •'p v.ijn voorge.
legd "'PI ·..rt, ,1.'11 "p voorstel "au de heer
M. Rvud, werd ingestemd £125 op !.et £
voor £ stelsel tve te ,qaan "oor voltO<liing
VaD het gebollw'der inrichting.

De beer C. A. Moetert werd benoemd tot
elektie beambte ter verkiezing Villi eeo
.tdloolkomwissie te KogelfllDteio. De
Mekretari8 Inoest applikati811 vrageD \'OOr
<ll' betrekkiog "an \)ndenvij~er @ .£90 per
Jaar en vrije kost en I..giee.

P. A. \' AN ZI.JL .

Linie,

EERSTE AFDELING.

(Voor de hoofdrecbter.)

TOELATL'(G.
Ady. Pobl vroeg de toelating van

Mic:hiel J,l(lObo. Pretoriue ala advokaat,
ToegelItaan en eed afgelegd.

KOTZE kontra LOGBSER.
.(\dv. Burton vroeg als een d~nde

zaal: een verbod voor zekere Loub8er om
appli'kante eigendom te o,.ertreden en zij.
omheioing om t~ hakteo, ban~de. eell
aktie te worden IDgeateld voor n verItJa·
ring vno rechten.. .

("jt de affidavits bleek dat apphkant
geregisteerde eigenaar was .-an zeker Ja?d
i0 't dorp Y redenburg , Malmesbur~' dIll-
trik t, en dat respondent, op 12 J ume, de
eigenaar van de plaats Witteklip, onw~ig
eo onrechtmatig de heining :had vernield
en ruet zijo kar door applikants bebouwde
land was gereden, omdat hij het recht
zeide te hebben op een doorweg .:

Applikatie werd iogewilligd.
IlAURMElSTER kontra BACH_

Dit was een appel aangetekeod tegell
een besliseing van de reil. lDag. van de
Paarl. .\dv. Benjamin verscheen voor
appel !ante terwijl reepoedene niet werd
verdedigd. In 't ~er hof_~,ad appeUante
£"10 schedevergeeding ge8lBt Villi respon-
dent uit boof-Ïe van Ilalatigheid van re-
spoudent. die haar bij 't uitwijken voor:~
rijwiel had overreden met ZIJnu~. Zij
brak bij die gele~ob.eld twee nb~.
Aftllgezieu de getOlgeoUl8e~ met elkaar 10
strijd ware", waa de magultraat ~ao oor-
deel <lat respondent IIlet schuldig "·u.
Het vonnis vali tie magiatraat werd ge-
handhaafd .'11 het apP'" afgewezen met
de kosten.

ADA.\fS kontra MOCKE.

Zweedse en
Planken, Zolder
K8jatenho~t,
dinga (Lijstwerk)r
vaniseerd IJzer.
Zweedse' Stoves, ,:
Predikanten der Ned.~~~==~~~~~~1

UNION • C-AS·T.L;E .LIJN,. PCMdAd ... :

TE , UBE N.M.
Jnlie 25 KENILWORTII OASTLE, Xapt. OreetJb,e.
Ang. I-ARMADALE OASTLE, ~ :BendaB.
Aag. 8-NOBKAN, Kap~ &aoia4reei:
AUIf· 16- WALMER OASTLE, Kapt. Browni
Aug. 22-KINFAUNS OASTLE, Kapt. Wiader)
Aug. 29-BRITON, Xapt. Becherf

------------------ f
T.u... n Stoomboten n... EftQeland "I. deK."""... ElI.nden. I

30 .Jnlie.-AVOSDALE OASTLE, Irap' 8trongf
(.ia 8oat.bamptoo.) f

30 Julie -GI1KLPB. Kapt. Darldon.
via Lobi1o B.. ien Boat.bamptóll,) ••Ik ltuzt,te biit:tl«ful tut tU AfriiOaler ••-Wij.hebhen ftD de maken

Om&treeki IS Aatl.-OUNLU E OA8TLK, Kapt. Batllle. Yan de botengemelde "!llld~peo' ëeJl. Ze_1/~ Olie T~I~I!I
(Alleen Eente eo Derde Klu). (via 8t. BeIeD., Aacenaioc eo PIJ'lDOUUl.) ~, dat bet gevaarlik be1dmime1.l vu WiDdJQ;Dp Tooms onnodig

Volle biesoDderbed,.n ommmt bet -c-ert.rekkCID no Tg_" Botien ·DUr doet ZlJo.
d t b• hgeJar.d, KaapM BaTeD., BMa!, Deta,{oa Bui, Beira en hlan.riGiua, sijn .bij~ fl...__ Wind •• ~--k ~ .n••• _n ..~ ud'J.:"~ "·.,arum h"t oo..l" ~ Om" e~ bu.r op appllb.tie bij eie ~DUI pompen, :Ulli..._. ~''''''I'"' .. .., fi"""""""'P en leer 8eDvo 19

;~I:::t":t~ieL:..r::!t d:,&~d·v~= 111"CUtlI, 1.11 stusll. Cl., U.,.... en WIJ,houden 00' ......~,.alle. bi~~en te gev~ ,
Villi Knap"trul zegt:--:MeYf. Roslll.a ,', II' . HOFMEVR .D~ TOIT
~k;~;,w:;:ti~~w~itdi:2di:~j:~~ BUCIIILt·iJOOl,a,ARJ. <·[tJ;IEI,·· IE'IT.,· < • .;:.~1 '. ,.T,. ' __ '. .
oud en ik heb ..."Ie jaren Mil olerpo- .. . .... 4I"'!1"16. "k . -&I"&Q,- '....... Y-&CHTDJ.ENIT ~ ~="'Skwaal gE'Ie<k.on. Mijn h.art Wab Z1Va "11 r .. _ 5n .. ~ _ •

hij df>minst .. insp,mning klopt.. hpt TUSSn ti tmltE I.mt ft.. .: ... . . --:....... "IITEI,v"_"lijk. Mijn., ruer..-II bkw-ddenwo ,,~ ...., _t;.....&.,I;U _1_',
re<>l, dJlt mijn kracht g...hool lIltgepIIt ZUID AFR'TTrA en ENGELAND
..." ..d. \Vilt mij nog zwaa.rrl",r w"rd was, .L.Q. • Waal Straat 76.., . _STAD,<illt ik ",m aalllbei ..n l....d. Ik WaS l'en

pat.ient in .... n van de h""pital ..n hier VERTROKKEN VAN LONDEN NA~R KAAp8TAD, ALGOA BAAI EN 008T
.." Ik proht>er.de bijna "Il .. nuddel ..u dIP. LONDEN.
,k rt:",h t dnt m ij [l:pnpzen kOll. M..t reer
"einig hoop ~Oll ik Doon" RugpIjn S,S. CASPIAN, 9 Julie 1906.
:"i...."" Pi'kll te lIenwn. Fk nam de
pillen u8u .. k-eurig l'JOOlIlevoorg~hrp"o
\Cortit , Pil !wgon .pootiig bet ..r te ge..
v.."leu. Zoo [l:iu.g hl."!. yoort en het g<>--
dung'" g..bmik VRll Doll"'" .PIII,:n
br,,,·ht. ,...n .. onderlijke yerandI'Mng In
mijn gp7.mldJH·iti: d" ..i~reo bieldell op
m.'t blOl't)eu. d.. ,hoofdpijn ..oluir::
'doppingen ,."rthyent'n, en nil 118 1J1IJ

""r1eld 'ya.', oot mijo kwnal ong"n.Je,,;:
lijk ......,. ""n ik 7.00 .. t"rlc en gezond f,b
""it tpVOl'l'U io mijn Ip""n. Ik m,.~
'.8!Ql:en dat . ....den ik Du&1Ifl RugpIjn
:"ier.,n Pillen [I:"bnllkt k de sterktE'
zeil bell, """IJ' ik "VOOrlo o "iekt.. .. en
lS .. _heid -.s. Ik weet oiet hoe miJue
dankb ....1'h..id "oor Doa.Q>l Rugpijn Xie.
ren Pill.,n uit te drulcltell." Op dl' 22.de
M"i 1905, (~.t ITintijr mllilluit>n la.
terl omt.reut ha .. r getuigen.is spreken.
dA, zeide mPVT. Wmh.&bn: -"IIc 0011 nu
61 jaren oud en Fk bell ,le d,mkbaarbeid
nan Doawa Rugpijo Ki_ .~iUen ,.,,1'.
scbuldigd' voor h<'t g<>ed IWJ gedaan;
tk ben ,'a.odaag Iif"ZODd en eterk. Ik. kan
al m.ijll huis\~erk doel1, ....lisIschen 1D~e.
"loteo zonder ..nige hl. lp ; h"t ellendtge
blo0de'o ....n dl' ni ...ren ;,. een ding nn
het verledelle, terwijl ik nil geen h~fd.
pijn koo. ALo ik ua.n de d..rt.,1."Il Jaren
vali lijden. die ik te verduren had -mor
ik Daans 'Rugpijn Nieren PiUen w;..t,
denk, h .." ik spijt dat ik oiet lang. lAnp:
...oorheen dMT\'a.n ",ist. MijrM> .. rieooeu
Pil buren "'t'tE'n dat MI: nooit ophoudt
J:>ouo" Rugpijn ~ ier .... Pillen te prij.
z.t>n." Doalls Rugpijn Sier"" Pilleo
zijn ee" eerlijk medioijn, waut zij wor.
dE'1l sleehh voor een kiM ...nn zi"kte
~an""",,ol"~l, IlUIUPlfjk : - rupreu_ eo
~iekt.n, zooals ...aterzueht (z...t>.I.
leu), gra ...ool, rugpijn, rht'Umatisme,
"..-all hart. diabetes. Brighttl ,.iekt-een
.,U.. llrille on.gt>makkeo. V~krijgba.a.T
bij allp a.poth"lren eli ,,;inkehens CJ( d,.
rekt '-11<11 de Foster·McCl...rlnn ('0., 58
Loopstrnat., Kaapstad,. (P.K. DUi 129'7),
prij. 30. 3d. 1"'1' doosje.

DID DIT ID Dil ZI~ IU~ 1mOELT.

Vit was een app'·1 op oen uitspraak van
de a. r. m. van t raserburg. in een zaak
waarin teruggave werd geêiet van een
paard of £21) en waario ausolutie vau iu-
stantie verleend werd. Adv. Lourens rer-
••.heen voor appellant eo adv. J. E. R. de
Villiers voor respondent. Het bleek dat
het paard in kwestie buiten medeweten
vau "I'plikaot was verwisseld en dat de man
die het nil in bezithad. weigerde het terug
te geveil. ?\adat adv. Lourens van rephek
had g-e.-liendzei,le de hoofdrechter ziel: de
. te willeu voorbehouden.

Een kleine hoeveelheid Bovril
maakt Soepen en gestoofd

, Voedsel smakellk en krachtig.

GE:"~:IU.\L.

W. H .. \rmstroug, .1. ,\. !lelville, W.
H. .\nust mng en ('0.·-.\. L. Davul:.
Kaapstad.

F. F. Rutlon Geb",. I,uwry·- P(}nd~
laod.

A. Sl"lIlot· M. Slingel·.-Philip" T",,:u.
R. E. 'Vl\II der l\Ien~.,..-M. M. van WIJk

- -Hope Town.

CIVIELE ZITTING. Ommeek.
beste Kaapstadscbe

bewijs .(\'oor re,·ht.er_Ma ....dvrp.)

MCLlJEH E~ EE~ A:\DER k'Jl!lr<l,
UI.I\'IE.Il ES "~D~HE:\.

De handelillg' dezer za.ak ",'ord voort,zl"
zet.

Adv. ~·hrciuer. rw.:t h"lJl !Oir II. JIlta.
versclteell weer "tN)r eitter"l ('u ad\'. s,.,.i:l.rle.
met beUl ad\', How~. ,'('~or verweerd~rs.

.I....·ob Curnellus Breyteni". I,. J. C. 7.11..

zeide 000 hoer t" ZIjn en tp WOllen oablj
het Zeekoel-:ilt. To"" Illj '" ..rde "I' lid
land van de heer ~lIlder. !.ad ,lp hr. Ulivi.-r
reeds water gea,.,nera d..or laet Klein
slootje. Ve ,",)(Jr van Olivier was twee
Vat't breed eli !'iJ I!ldp het :! voel ver-
breden in 18>11;. III d,' J"r<,n I>!K5 I~~II.
dat Iai) Jaar woonde. Wa.! het .Iec!.t,- t\\ ee
Inaal voorgekHnlen Ii.lt er geen "uldHt·U.JC
.. ater was ZiJII £:r.",.-I !.ing gela",,1 af val>
he1 Kleio~lo"t je ell ".ter w,,-, daanli t
geleid aAn wet:l~zi.idrlJ Daaf ~lulder\, laud.
Olivier I'umpte het water Iwee 1\ dtlelnaJIl
per week uit liet Z(.·~k\)'e)~at. en Itet "pg-e-

• pompte water liep n.•ar de I"".den. lbe
onder servituat W(irCll \ •.lH de Ht"aks.lch,t.
Door dit r~ropeu werd de rJ\.,.jer drf)fI~ til'
de pl..~ts \Vaar lad wageuf,ad dOo" n~
rivier ging. .

In Itruis\'~rllunr ~:~Ide~etni~6 liat IliJ het
laud in HWI bad verlat,," doela ni"t "'.,,'·n,
8<:haarste ,';<11 water. ~ ..tl.tOr Van

Oli,·ier. land Ilcpln lat:! I\I..in~lootj~
Abrah ..", BrllllJ)O~ .eide dat IIlJ laet

Klei08loulJé ill I /l,~t) llUd Ileipen v,·,wiJ'),-II
Uij herinnerrie zicb d", ti,· sloot w"!lge.
spoeld was. d{w:1a'·~rk!.u",le .Iat d.· werk-
lied~D van '..ervn"erdt"r II JH hielpen 0111 Iwt
iu orde te llIakeo.

.Ia(.;oh Coruelill .. ' Hn·,·t.._·ul,ad, \'erklaar~
de op Armoed I" wOlleu. liet w"ll'r
~troumde .teeds in eli UIL bd Zeek,,,,~ ..t.
\"oor I ~6 wa.· !Id K lein&lootje "1~<:ht8
81lla!. IIU I",droeg de I..reedte 5 voet ID
.'auna-ne 1~1(l[, \ r'''''g "erweerJer hem de
yowp te I",,, ake.. \'olgens 7~JDaanteke.
'.tingeil werd Zt)ye-el watt'r llitg('l)(H!lpt dat
de w{"lt J.31lT bt'TIe-dell drO(fg wa...~J waar d(~zc
de rivier kn!18h', eli gl'('H water kWtll1l in
het Kleinsk.otJe. ll(·t was ontnogehk 0111

land h~J.·g-(,1I h.,Vt·u lIet f\ leioiótlootJC nit
het Klcin.I,.,tJc te I':-pro'·,en. HIj zIJn
,uapektit- Vall dr \'lO,r np t .\ngllstllii ln..ó
waM pr ~6t'11 wate-. laler""..uo ongt"\ l't.:r :?41I
yard JoI.\·L\Juu~clt1;Lakt d....,[ elR(-'r. De \?t'rw.
llad 't luorgt:lJ "11 t'1~r :,:i ~ IIwrg-~n "nder
hespn)6!,ng I!lf de ~l,,"t. l~· g-r'Hld \\3."-

uit.",rekenrl ell ~i lj rIJ<\qrt.:!l 1't"Z~I~lIdmet
Jm.eru(.' l,radJt g-eJllldJel.J i:.!:J \'1' Het
laud Vau UIi\-'It!r tJlIt!t'r dt: JJOlllp wa:-
iu gvcdt: t~w:--,t.u:,J ,1·" L 'llilJer~ lalld \\a:-.
droog.

In krtll!'i. t.:rhnor Z-l'idt· l{l·t. dat v~n\. ill

het laat:-'le roudg-aandc Il' jf etn ,dt.tle kgf:'(j
Ilem ijlstelde V\.)Ilr ()\l'rtrt-"t~j:Jg, \\.,larIU IJlj
.£5(() ~ lu.dc'·~rgl)t.:dilll( \'rtioC~. Ill.' \·('r.
kreeg VOllllll'l Vonr ..Ci. \ erwe..'rdt>r et.
eiser kt)udeu \\ Ilkr krijgen op lIllJl lAnd !lIt
·tKleullik~.,tle.iwlj\II"r eeu JaJn 1:1 tit'
ri "it"'f "l'rd gem;wk t \ dIl :!. ~ \ vc·t

Xadat nog eni~e g-Pt 11I~~n \\ art"u ,:..::ch."'I'd,
v.erd Iwt getuigen\.'rbt"'f \"(Po)f t"l8er
geelot6.lJ. NI \·erda..a.gde ht'( hu! lIlt Dtmder-
dag (\...k°ll \\'dh"lll (; 1,11\ h.:f. d..~\'t·rweerder.
alt>. getllij{e wl-rd "1'g.·rOt'I"'IL III) uide
fit.' eJ.geuaar vau t!rvclI :' I _ ~,
Hij pod.·n·ttrddJrl;..:: tu 1"(~'" werdeu
VtUJ de pJa.,lt/'O ,-\nlh~1 t.' zijn.
ZO IICIiI W>t:.g"tl"-laAIL t\6rt dit.,' rJa I!la.atte
hij de darII' fl le.£th' III I K;t'!lL·.I ..oIJ~' ,'la11,
hQtwt."lk io) In ts-i:t lot"~lIf. le ~('hl lIiken.
In plaat:oo \ dIL .:tU Il' "·ut ~tuk land te
kIlDO"U t"'~'\t'rI1oUie-lJ zoal... ~JJJ ~e.:flh·ht
ball, kon !'iJ lad waler .Ie, ht~
voor t~U klt'1fl :ooud. b'el,rmk.t:'IJ. \'adat het
get"9t'd \\\11'\, waak te li IJ lj v\'eret"nkf_)lu8t
mst Mulder, dl~ Iielll VfOt"g 11111 bd ~lIrplll'"

watt'r uil h"l KI"lIl.lolitfe. Iii) -10",11", ..
ho1 lJi~t ,it ..~r h,'rl l...el;' '·IT~d(" W:tfu I 'I~ tO

ruil v(,.'or \h'r ,~, ".Il"" I).' \1'urwa.,H,h-,
dat de .100' '''.)I)lt '''''c·11! !trpdcr Kl'IIUiakt
worden, eu da.t ge-eil d~rrtelJ eOI;_( re{_·llt
zonde" verkrlJg,,". [Ic "vM ,,,,,rtl ,I" ..
.MnJder ver ....ijd ill Ix,.l. 100II1 hij afwezig
,....... UIII!ltreelt. 18."; leJi(tie hij de Brak
Sloot aan ... ·....rt.ij Mlllder hi,'lp. MuldeT
bad .~gebruik en'a" V'1Of I; dagen rn hij
voor 3. lu cl.· Kautlelaar... Ri,-ier.
waar dt.ze uitruoudt ill d.· Olifants Hivier,
... voldoende .lnlmen:l water eo ouk in d"
Mocu Birier wa. ,.oIdOlllldll .... ter, "at

ZAL Vil LAP8TAD VBRTREIUUtlf OP DB THUr8RBI8.

·S.S. BULUWAYO, omstreeh 30 Julie 1906.
Pueagien boten worden aangeduid met een sterret~·

P~ geJd van KAAPSTAD n&ar LONDEN, iDllloitende een eerwt.
Plaat. Biljet van Plymouth, ie £26 68. Od. .

. Uitmuntende Accommodatie voor P"'gien, in, het midden -pdeelte van het
IObip op het Bovendek en de Promenade Dekken, Ruime, Lichte, Goed-gelegen zalen,
ane Buiten Botten. Verkoelingtl toeeteDen. Overal Electriee Licht. Eente kl..
Kaueli. Alleen Eerwte Klu P-.gïe .... i Ken ervaren Docte en Steward". sijn op
iedete Stoomboot. !

Een Kelners (Wai~er)
Zwarigheden.

U.\ Hf.)';'W.\.o.( TOT WF'.J1K. BJLE
lH-:'\.\S ta:"O;ZE.\ ZIJ:"

I:" DIG ~;::-;TIE.

Voor yerd.ere biezonderbeden om~t Vnebt- en Paulge gelden weade
men zicb tot

I

GEB. BUCKNALL. 8TR~NDSTRAATt KAAPSTAD.
UII1 ...Ih (·"'....vol tt!' z.iJu IU ~nlge kring

\'an bt.:t J~n'u moet ('t411 man iu de
!.a..."te )!,y,ou,Ult>ld ~IJ'I. Bde Beans ula-
ken l g",.dllk t pn h"udell r gezolld.
Bde Beau., Zljll ''''0 kl"in .. K"UdlDijll
nKJr cl*:" \~(_Tl.lt~nde man, die de gewoonte
"'il .H\ukw~ken um Bil~ Beans n;1 het
dID... III te oem ..u. Dt' heer J. van d....
Ho"", p.:'r adres de h .....T Hofme,r, Derby-
rtlJd K(_·nJl~orth. z(~ldfo:

"r),'rut'u IWlUndt'u IN-,·.d Ik aan lodl-
~t·!-.tH~. .\lijn IlLit.a~ \\'$i zoo z.,,·ak dut
Il....t,. "at Ik at e .. III ,,·ou bL.I',·eo. Ik
I.>,'J ook "-'lU boofdp'Jnt'11 eO was raak
"ng"".·hlkt voor "lijn w .... k al., kelut>f.
Ik laad tne<h:sche hllip van twee dokto--
rt'lI, t'n prv,!::wt:'rdt-' "tAil- luedl(·IJnen. ffi&ar
IllljJI IlH~'ltnll hIPt"I'1l ne...t ...au. Toen Jat.
Ik 0\' r 1\:1....· (:J<'<IIl .... "Il ko·chl ~n voor-
I ;1.lIl \1 \JfI IU,-J.t~ ~\'(.r·J 1:1u••u..a..merhund
....t ....rkt·l tt)t'1I Ik Ill.o't J(. Bean... \\ as be-

Deutsche Ost -Afrika
. WESTELIKE ROUTE.

Ya. Kaaptdad naar .Europa, oamegge-nde te La'8 Pal'l1Wl8,
DOtJ81",Antu;drpen,lIremerhaven en HamIJ1l.rg.

Op ot ongeveer i

1906. I

27 JoIie, 8.8." FELDJUiR80HALL," Kapt. VOII 1851110011,..
(V~ Liuabon).

2. Au~., 8.8... .KRONPBfNZ," Lpt. KLU,
21 Sept., BA " ADMI~' Kapt. ZUUN.
19 O.t., S.8. "PBJNZESS ,to Kapt •• BT.t.H.L.
16 Bov. SA ,. HKBZOO" Kapt. Wms.l.ur.
14 Dec. 8.8. .. BUDGDVEI8TEll," .Kapt. FLEDLt:II..
Il Jan.1907 S.B. u PBINZBI!IGJJNT," .Kapt GUB.

OOSTE".KE ROUTE.
Van K•• patad na •• POft Eliobeth, Goat unden eh Durban

vand ... lang. de Ooattuat Haven. en het luez Kanaat,
aanleggende te of In vePblncflng zlJnde met Delagoa Baal,
8elra, Chlnde, Zanziba., Bombay, Momba .... Aden,
Egypte, N.pe ••, M.... lllea en L.... bon

YERTREKKr. YAI KAAPSTAD.

grlllll"(I, dl' hoofdpJJU'.1l vprL1w",nell, ('Jl

"illd..J'Jk 1II,'ld..n dl' I"ln ..n g"h, ...1 op.
Ik 1,('11 Illl ~"' .....I gfV,...md l""n hen blij f'lf:\n
IIIt>dlt'llIl .Jl, Blip B~a[l',,\ tf' kUD.Utj.n a.aIl-

b41,"~'ll';1 .
Rilt" Ht'alJ' 7.l)U dp vf"lh)l.."1tt" en meest

(lo.·lHl~I; lL!f' IIlf',..1I<:1JII t"l)()1' lwr"l.tell iIl+!
\:tll In~\t' t"'ll I~,,·prkwalf-Ln. Daar zij JUpf

!;..(.JJ..t jlJf' (j\' ....,'1 rnkkt-"Il zijn kUnDf"D 7..JJ
I·~ III tit" '~t,.ak ~,>dra~t>'JI wurtl.,n
I'''J' 1- ; ld. i,i 1, lid ,)<>rdoo, Id ......
dllhl .. ,IiI-" n,nH) hij n.ll.">dwmL~ten of m~
dl('l)n"41114·kooppr--:. ,)f pa....l.vnJ ran (If'

Hd~ II...JU C" .. IIr ......tr:ult 71, Knap.
...1 ad nrif' gT'IIOt ... d-()('1'_;(·n 10 ...., ze .. ,"oor
1"_. fld

'EILlG.

lEIE•.

Op of ongeveer
1906.
t Aug., EI.B. "BUEBGERHEIBTEB," Kapt. F1EDLltL
1 Sept., 8..8 ... PRINZREGENT," Kapt. G.UHJ:.
29 Sep~ 8.8, u FELIIJlARSOBALL: Kapt. Von haIllOO.".
27· 'kt. 8 S... .K80NP.IlINZ," Kapt KLIlr.
t. Nov. B.S. "ADM:IJUL," ..Kapt. ZllILIlf.

) lltermediain CIDlJJdillfl diCIDat doot de aijlijDell del' JbaJwcbp-pij -riaBeira eo ZusibR D-.r Bom_,.
~ -..oor BaYeD. op bet VMte_d IIOtId... o.ertadilllf,
Paketteo voo.- Versending- ....ordell ontvangeu bij Pickforda' (Colonial) Beperkt,Bnrgatraat ,to
Voor p.... ol Vracl1J .. _wenda JIltIQ siob tot.

'POPPE, SCHUHOFf faIITTERY,
Aratschap voor Kaapstad, Adderley Straat ll~ (J1it.á~8' Gebouwen).

. - . '\

Steijtlenille Publieke School.
APPLIKA TIES worden nitge-

nodigd voor de volgende betrek-
kingen :-

I,..bsIItIItI,tSalartl !III )lar
2.. lssIItU .. ,IIIIl'll!U Jaar.
A pplikanten moeten gecertificeerd

rijn.
Biezonder~en betreffende

kwalifikaties, certi~ten van ou-
derdom en gezoodbeid, -Getuig-
schriften, en laatste portret te
worden gezondeu aan de ,onderge-
tekende v66r de 3de September a.a..

Appl.ikanten te melden of zij
bereid zullen zijn ha&r werkzaam..
heden te aanvaarden tegen het begin
Y&D het laatste kwartaaJ of in
Janume .ans!.

F. J. LAWRENCE,
Hqn. Sekretaris.

T•.·It. H. ~:MITWS

I8UDEI·IfIIJtU umf'..11J1AUEI
·ItEnBEN·bët,mo~~.~}i::~ .

voor hun aang~e':~'-'t:, Y:.OUé.ekr)de, ~ ..ábl.!Qt1l:~ .~y,'~eHJ.'
Kunn'" . ~

:ea de
1IlMJJatad. "U"•.f~'i~~

MARTIN'S t. ~~

& STEEL
" t.ELZE(;.;f:\IJE \'EHZl'I'UTIXl;.

- 1tt" 'HIt..E' IJl{)«lr.wagen 011 d~ \ï<.:toria·
\\ ~l·Hllt\ hiol!!lIn HI'0i1r\",:eg lijn, zo lezen
we ,,, <)<, .' \. \1". :\iea'\\'~laod~" jwefl nu
pJttllLH ;,:-clIlukt "nor eeu .nieuwe, keurige
lIJot(,r-\-\trtC'\?tI, he ...taaotle fUt twee kotnpar-
tiuwntf'n \'oor eencte eo d€rde klas PaSK8:
g;t"" v.,lgen. "'" ~elfd" 11I,)lielgebonw:d
al. de K>a"P"" trs",·wngen... De dje""t 18

Ylenllul per dag, op voorwaarde dat de
Qlutor in orde j", E·'J .Iit .cJ~;inl m(J(J.r
ui"", /4 a;n, Z<J zucJ,t f8DOOm4 blad.

APIOL
,~lDdDl

))ft 106l0I_'' ~.n n.- ..... _
"' _"1"" - __ ....o.p.~_ ..... tI~ __ -.--
AJIo"", • ...,._ _. _ ~__ ......... -.........-~
.............. ~ 6f
1IAIna ........... aS ._.... 4 Julie 1906 •

De .. AFRI~DEtt lf WIND·POMPstaat nog boven.

ftMtb". 1230.

WATE~.·: ~:ATER.

GREWOHDS.&' HtJlLAN D.
IDfeDiénra '·80 loo; lontr&tteul1,- - CALVINIA.

Wij vooJ.z1én 111 ea _nen alle soorten .M a.
ch1nerle, WUldmole.D.B,· Pomp Benodigdheden,

. PljP8D:, enz.
Trekken oqk.PlAnnb ea. ':I[Olll:tI'IlLktwe,~ ~ lLUé
PrijtIoJip.ven

- '-

BO~L:D
.. - ~' .

IIIUI PITEH 1B1J~8&ULUD 'WATER-WIEL
- ...

voo ...... oeIiNG.

Aanvragen ~en uitgenodigd voor bet ioprichten van zelf-rc~tI.
lerende Watel'"W1eLm, door weJk:e OIDJltzeeQ 300 morgen Rouwlan'!,
gelegen langa de oeven van ~, kunn:en besproeid wordf.tl,
tot naar een oppervlakte vb 100 voet; meer of minder, boven de rin r
bedding. tij die er belang- iQ 8te1lén worden uitgenodigd, bij lxpaliu,:?,
bet werk opgericht. op ~e plaats Ri-renide, ti uren rijdens van Rol":rt.
IOn, K.K., te bezichtigen. Koubulten (jf grond zullen als tX.tallllg
aangenomen worden. "-

F. BOLDT!.._ Civiele lngenicllT,
. ..t"08t BU8 400, Kaapi'J1I'l.

" STAR JJ S]"A~EN
WINDMOLENS.. 'r~"-' .t

Geschikt voor zwaai- -en *erschil1end werk.. Een
proef zal u ove~ AUe·maten inVoorraad.

. (.." - f

• •

)( .. ~...,~aATE



UTM
ARME BLANKEN.

EERSTE -KL A S

& Co.

Clteuhage }n(t118triële Scbool liD alle kOlDlD_ te heIpeIlla haar ~
m~hk"9 aanmoedigmg te g6YeD aan, "erd de 60ID VIiD £3~ door het goe-
cJe opncht,Jng VQD dergelike tlCholen In Iveruemeat ~ .. - -ng

I I I( I \ \ -, 111:1' UF.KOZE.'i ~"' delen .....n het land, waar ZIl ouder!le Besp~ Wet;, - de )rom-
I" IIII1 ~ \ \" Db ,,£TGV; E:S nodig rll~n rw komitee IS daarenboven nll!aile hooft uit andere brOmIeD de -
I f Il I \ \) \:tII Opinie, dat indust riele scholen V'tlJl L~OOO beIwmeD, die t&u._

I rt voor melaJ"" aangcmoecligd behoren te rni1'I. andere pnmen, ver'lu~ dioof
I" ".I. '." t 'I':rpo... "'t n worden door w helpen met toela- middel mn blj<fnlp., 'Voor verbetenn-

t e-c 'P ~,m~ ."Hl""" er I" de?oilll '-. I L.~ __ " ....l tT kH I rt! .."Il op l e ~~'ll"e 6, als d... aan- gen ~ .e",en W OJIUtee IR
h 1~,I...!'i\'1' ....I,,~~ ~ellOlllen teD "pml'hte van de JOn. avertult!,d door het tn.g.... oonen g-etul-

OrlIH' !;t"JL,,,hool te t: It ...nhnge gE'IUS, dat met een verdere mtgaaf va,&)
o~e 3(j"t" IJ YI"t hetrekkmg tot kinderen, die omtren;t, £30,000, eDOI"me \"Wbet~

d !lIet "lid genoeg :rap' om naar cle In gt'IDaa:kt kunnen worden, en de nudcJe.
on e dust.riéle school te worden gezo.wJ,e.n, len kURnen worden verschaft. om oog

bestaat er een wet vnn hl'! parlement, omtrent 400 famihes op het 81geotkJm
"Ier strpkkllJg "rijd genoeg IS, om km te pla.&ltseB Het i;eld zal wOTden be-
clerptl \ an :EuropeAA ouders onder 13 steed ter verlenging van. de waten<X'<l!U
J"ar IJl te ..luiten, ".E't' vad"" moeder en tot het gebrlllk van het w'M"r voor
of ".~tlge voogd ""et m staat IS voo; el",ktn_ krllch.t voor mdustrlele doel
Z"."Dlllg 1e maken ...oor hun !)n,krOOud einden IQ verband mat de mdustriél ..
.~I op\Ot'dlDg De wt't (24 rall 1895) "h"l!l, zoals III de hier votgvnde pari'
nUl< ht ,gt de Koloniale- Sekretar is. op grallf bedoeld
h.... rapport "an de resident l1I~strllat, 13 Het zou tot groot roor~ voor,
".. .talllge kinderen nn.n zulk ee n ge- u..ze tnTlcbtmg en ande.e dergelike Ul-

I

'" hikt e ll1T1thtmg toe te vert rouwen rIchtmgen ZIJn, dat de voorschott ..n ...oor·l
d. door dA KolOluale Sekr ...tar is moge \erbetenngen g_b.ieden op het
''''rtl<>ll g(,.,dgt'k enrd, en indien d.. \mor1l8Gt.e Fonds beginsel, en dit kau
0\1<1,'3 later gt'>ll0f'l1Y~'UII" middelen "!erht>o door bet goevernement word .....
h.>bbcll om het bedrag te hunner hulp !!:..d.~.lU In IlOverre de BesproeUDgI!
be"t""d, tenlg te bet.llen kunnen. 1:IJ "'et niet van toeptls.<dDg '8, IS ,,"ety-
daarroe wordeu genoodzaakt Het ge. VlJJg nodig, en uw komitee beveelt aan
UlI!o\E.'Ill- van mej Mollf'T de huismoe- dat zoda.u.i!l)i' we~\I~ dadelik wordt
d. r va n h ..t Te HuIS "oor \ rme Me,s.!"11 rngediend 1 w lr;om~Ue 18 ~ gmooelen
t" GrllI\ff R"'IDM, toont, ran dat <le I'D- dat zodallige hulp door het goevern';
ru-ht ingen zoals ,h.. door de wet Ix>- ment 1.al norden verleend sleebts II) 't
,k..,IJ, vnu ~ of 8.u"rf> hulp kunn .." ge' al w aar de 11l1'1Cht.ng bereid is, om
ZIJn in de oplossing mn de kw e-<tl" <l"1 el!n-oo d... ,":UI het ~eld nit andere
\rm e Blanken De meisjes "orden blt>U11E"Bto vlmlen, "'" begeng IS, om

j.tprrd uit ()Dg"wMl.te en In momg de ovelblJJ ..ende tnee-derden te lenen
jl'" III onzed e-likP omge" tngen pn np St'J<untelt v III het laud eu de ver
word ..n opg .. leid 'oor Inll"", ..rk tl'n bet~llng"" erop
pmde IIl1tt 'g te 1-1]Tl al. Iwlp,tfl"<; 'n)t)l l~ Oud.>r de ,prbetenngen voorge-
moed. " stold doo. cJe komm~ .Jj de st.chhng

'lpJ \toll«r ,.Pgt tblJt d.. nt"! ...fn lt "'11(>~'nlndu'<t,nele School tt' Kad<:&ffiI1.S
st rNI!!: u~t~''''gd ,~ jl.E'\' ord"n, ."da t Z'J Zud':llulI:E>..:11OO1zal «taa., onder het Op-
d. 'pllo1lnf' ,t', h.nd ..nl .. nm kinderen ,'",.}'nll' Dppalltem ..nt en erul!;e toela-
\(JOI "le ht ..t 7...t"Pr \\t'IL ..... \Lk y,.u Z.1.}D gt:'1\ \:fin Uf'l1.R tJ'U nude1(~· op\"'()(ll(:hngs 1U

lilt I1n;!,nngen tp "Ordf"ll \'"fli \\ lJt1e-nl, rH ht In~e-llop dp plaat~ zullen ondN de
" 1 tfll\ ZIJ nooit l~rt Il zullen tf' rf"fo'ull.t IP~ \ nn hpt rwpartftment ge--.
~ '" kpll ,lo< h aal1+!;P1noe<l,gd l\ nr<lpn <lp S( IIl...IRl In verband hll".mede beveelt
p",d.-n dPT onJt'ugd tt I",,:wn Het ?,Oll '" komnn"".e 111 het ...ljz..m....n ann
II'''' 1ll''''Ihk 7.IJII 0111 cl" "t"! tp ..m.. ru. dnt ,p,.j belm('nde Il"me blank", km,dt>
d"r ..n till ernE> rle d.llld.. lik" t-Ioelm roll .al~,,"wed'f>l:d b.>horpn te ",ordenIl"" \ an cl .. l\<'1:jl;e1'pnde m., h~ lilt te om ZIch te '''Jden ao1l1 h~t ambt V"JI
..,,., .... 11 d<, h tQtdat wdaJug" "'J"I onue'l\ ')Zif?T ...n ,LIt 111 d .. keuze ran
" '''-' nnllgehnl( hl '<0' d1 •.ou lIW kom,- ond('l\IIJzeI'R "">r u. me blonke kmde-
t. ",lJp" nRnJx.""len dllt ,Ir "t'l tI<'Or '1'11 tn <l.. KoloniE' voorkem bel,oort te
d~ autontf'>lten IIlh!;el(~d n~}rfle \\( Iden t{E".ge\eu nan, dPReupu, dle zehe
1.... 'Toot.tp md,lhp.d lilt d,," klas'" J!;ekomf'lI zIJn \ w ko-

III 't'rv"lllE'n~ kompl1lle tot de ",...r lIlltf'(''' ""Ier \ 10 Oplllt" dat 10 de
1""1 'Hht)~,- k\\N'Ut ,an (le ®t4l! mal fndllstrwlf' ~(holpn tp "ol~len gMtl<ht
d"lt 11 ,ooT r}pt P .. tlgPll \&0 :\.Tmp blan lf" Knkllnl' .... tln Ind.f'rt' df"'ri!plIkE' In

kf'll p htl. I\nd I1'\frkt J\ komtt:>.f' IHhtlllJZ.M1 hlt.1.,ontlt'1 \llll.hu.ht ~eg('._
'1' lilt tip ~"lk~l'l>ntlDtZ: t~ K.kllm". ,pn hehoort te uord""' nRH pr"lctl_
,~11 n\ltt'g \llOrn.,...ld opl ..vert lII"t h.... "Il " ..ten" hapP"bk .. IllldOOuu
ti. kklll~ lot" li III lp7.0 rlchwn.g "rul I'> 1 u kornictp€! '" ~a" ge-ro...J,en !bit

r I. n g1 ta lil d~)()r I"'t""r Ml ~~mpathJt' (lf' \f'TCl~,p nNlerzettua.g \Slll .\nne
I""lllken cl .. ~nnrn" p:pholp"n WIl Blank ..n '" "rb.>"t~ kolollli'tm zonl. diP
\( I (t n en dnor de lUU" PIHhng vnn \"Hl K \.knm.a..-t ppn \\ erk 1'" llat h~st

11I,th(,o,," tOr "plilih'nl!: nn llodil>( ", pil d.lt pllbli<>k geld door h.,+
k\t tt Ht"t \M"':..tullr \au dE'w zo- ~()o(lI'f"rue·mf"nt tlwua.an nrt~~rn. b~

\r!,.,.,rl. 1\010111" \1<>0, hk ~'teed I'
:'Il,' b..trrkking tot Ka.knm .... beT"",I·

"" kon"t ..... nIn ,1nt ....n ~~,d!'Te IE'n'llf:
op I...t \ 111on' • t1l'" Fonds ~nsol zO
'p"",l ~ mo~eJ,k p:pmllakt 7.a1 wortlell
t ..1l 'lUdf' hAt aantol d"r kolon .. teu
d:ulphk tI' kunn"n vermeerderen
DH"" kololllstl n ;mll<"TI .... rod word""
g"brUlkt ,oor de bol"'" "UI dil addltlO-
n"lt' ""te. wf'rken en zo ZIJ vh)t1~
,n.,.kJ."d ..n \\'ord"", t:...vOJ1<kJI zullen ZIJ

,I.. voorr ..cbten TAn de l11nch-
n rder mo~pn Jplen w.t nan
,I.. tl( ht Mlj!: \ III IUlcle~ d"rfZe-
lllnrhtll~('n hev""lt uW konuwe

ann .tat .tappen door het !l:""v"rne
Ill..nt r.uPen word('ll\ genompn om d"f.-
n tlpf Jx.kend t" .tt IIt'1ll wplk land Ix>-
'-j)ro<,.IJ.,.<r of n",t ~-prOf'lbMr beschlk
III ,r I e<n I" t ~t e:.,.;c'h.kt •• voor
Hh, tdskolum .... n 1" kouut_ Jx.veelt
dBII ook aan dat <I., hulp du· voorge-
.h 1,1 ordt tp ~f'T"l< n"n aMi da "..der
<llllt~ r rMonn ....rrle K..,-k ook verkend
z~1 \\ort1f.1I Mil ..n'g run<l.. r ~Iscll .. ""tt!(
Ilch I lm ~ In ~OPelP ,t"t II. dat anntan ....
kun d.at hf't In pot n po~lf P IS' am ~n
"prk \00r1 tt' z('1t{'11 J.;I'IIJk dnt ,an
K Ik \1nl

1(, \lpt b..tr"kklll!( tot ti .. "'p'" '"111
~7.lt v-oll!.E"'ns \\ kf" ,,117.P <1(>- arme
hllllk. II h, t IllIII hOllden zull,'n

K(l'V~ t Ijl(l ZIJ" IC;

""l g",'oelen dllt
gt (11 d~..mf>n-t: ff"Jlf' I ~oor (lIlt. r'ofksplalL.
t lI.g ••" ,",tJl:e,teld I",hoort lp" ortll'll
H~ t ZOI1 III ...'()mnll~e- op7.1( htt n \\f'(fl<;:"t hk
ZlJIl I tt "Ik" kol"n .t d" "IjZ" "",r .ou
ZIJn '" Il ZIJn ;.t lik utnn of lO elk

h.,... \ oorultT. ('ht 7.-011 lH~b..
flf":nm~Hll lf' t',~pn l.lr P.I' an te

\I 0' .II'll doch In "I{ ~"'IIIIPIl '011
h t nmlll( kllnnf''' "Jil \OOr <)f'
h"n Ih ",ng v III behoorhk tOPlU ht '''''
t l( ht dat ril' kolo,,,.t. n l1I"t d.. "bso-
lilt .. 'p:enaa.ro \\ or I<,n Vl\J1 't land door
h ..n h('<foond Tnd,,,n mun """m ....1 h4'oeft

lat 1.1) t l~f"naArS kunnpll
""li h t n,,(',lIk 7JJIl hen

tp \f>lluudnJ'ro h('t lnnd
kopen In '''.lnUf'i'r ..r n....md....
lml£pn 7.Ond.. r oncl"r,dlp <I "or" ..n bm
IH'loHj.! ... l,tf ti 7.U}1fll 1.IJ dt retl\ll,tJp.s
1it,......'1 lp.....tl~ VlIldfil fn hf't \H~Tk om
koloT)l ....ten \ \Il nOt )!('rr- ~~W'oonten dpr
Ilil h.-Ill of ond<-lIj1:t1t" ~f'rIO'<.""" >lOU

7.<,'" bel,>ntOIpnl "ol den IJ vellj!P per
<...'())fll dlf> ~(hl ~t"'JX'al(1 hphlx-n In zo-
d ,nlj!e mn' htllljl; lllll,," tRhe .....'1l;,p
r g 71jn 1111 (1(' pIn lt, t~ ,."'1"ll\t.p.n ('n hun
P"-,ttl" te ,prbPti"f' n door lalltl "aar
'\an ZIJ a.h-wl Ih I lf! na li 7:llIlAIl worden
,ld, ... tt' kOp<"11 0<> koIOl11""t,.. """ d ..Ks_
hlh" 1 ,1001 l*r-<}IH n van ck-1Al !ó;.oort Wlt

Pt"1l 1R~f'11 \ oor )t. Il y.t\h ~ p11 e<m voor
1,,,,1 ,oor 0.' I\:ol"nl<' 7.')'11 1" kom't ....
h. ,,,rit, III <lat """ kol, 't1L,t"'l rlip al

Komitee Kamer,
Wetgevende Raad,

11 Julie, 190 .

(oNTRAKTANTEI,
STAD ,
Postbus 1230.

op
.erd gegeven beer Tb,anJtollL
lAJlrbmohef SuperuJteJlliteirt; YA

)[idaellaads~ la de ~ t{!=~~:t~~:=tJf=~~tt:e~
&Il ~ te Uiteah-. W8'-:,!';~:Clo:~:m.:=~~~::~~t::i!?:~k_ GUl lC... iaal~ '1I'ét'lrlnl ~ I,' t:9IIlJ,..u~'~:reJ[\rMi1I~~D~...;I:!fiI;jiig
gt!OO'I'er SM _t..KOiUlPlia. J)é 'Kolo- Mbtl. " Á...... ·~-

niu1 geborenea eeboter., behorea ~ Ilelft
deel. tot de ~eade Idute. Vol- (f) Bet Ir~:';::::=~tgeDII het mpwcnmen getws-a'" is. uw tea van.- PI "-,-_-"_,,,-'
kanUtee ~IUl Ot"ft~, dat. de 1itaK, hët. ~_t.
door deze l.1.1tI!mal te puiken, waarde ". tiel t.ébbea.
kri~ voor slln. geld en IIl.J weMt. -- tg) :b het gimIl ... • ~Y1'~~::;:fJ~~~;~;~
te dringen op het gebyWk6a vaa Ar~ 'bnnmpn _ gioact .r:.a ~=:~~i:;~heeftnil ,nUIt
Blanken, '\"OOml ~6t JQDglU'& ~. gehjbtaan.de; ~nbia'dOcJr ~ bet
waar ook mogelik, Gl4'>-t enkel m de v~t '1'_ Mt. !I~ ~ IIlIJDwe.&IID "

~eg wettinricbti~en en dll de arbeicblallome, UI ~'. oodw
~ ..kken, m,.r ook In de poWe, het m..rm1!6 taande lJenJStea bé
lnsltllt.!nde de Kaapse en Bereden Po- ~ .£6,000,000
litte ~_, an s$ede

8 {;w lroulltee heeft ock o~ eeD der ~ cJa1-
~tdd naar de bela.ngnjk~ ltu-estie lj" kDm~ Het aan• ....;:.
va.n hl!Jtgebrmlren van Arme Blanken d'att ~HudJe bschikk:illg ~
In DlllneG en Zll gelooft, d4t er met lell~n ta 10(1 gr<ot aJu
sympllthel:Je8 ~er voor ~~ kln.- louda be«iDsel, _ III ,va&rde {*'
mensen E"en ~e opemng III der.e rich- lIJ4!D dIe bei'eid ZIJD ~... tot de verbogtlll
hng gE>vonden 7.1\1worden, voomt In.. v~~e 1'OOnraa.t'ÓI!JI, EIII. dIe ~ 3at staat als de Kim,
dien de suggest.te van de heer Oats goevernement kUJlllen 1)T~lgea 1'&111 .ozet (pool), diamanten door
mtge\"oord wordt 0.1 dat. bestierdErs wát betmt bn. geldelike ~'Vaa ver_ ben worden ,,«!tocht @ 6js. per karaat
VIloD mijnen verzocht worden een SteI8fI mogen en burl geachiattheid 0111dE> voor- dit 18echter !lIet van toep&il8lng op st.enm:
\"1IlIl leertijlln te voeren, • aardoor)Oll- .....men, !Da te kouten, ft!, ftrder Mt nlt W_!ton en Btlltfontem
ge mensen opgele.sd &\'IJlen wOl'den 'tA>t ~ - wetpvmg gf'darende de- 5Oa.pedwut.Gednrende
beovoegde ml)IIWerken; V~ bet ge.. ze Al!!I6I9. om deze A8nbe~ n. twaalf maanden, lIlln te Bult
tmgeulJl van de heer C Searle UI bet 'VOel' ta brengen. Dnt<l1~ miJnen OII~lInen ge-
gebnuken vali :\.rme BlankeD 111de I&- 13 I!n ~e delen ftD de JEOlOO.ie; 'WOI'Jen ~ -een 'kDetéa VaD £1.200 000.
der-IOOmtne een volslagen. SUk5:eI9 _l..Knysna, IS er KroonJand gesckild ~mdeI'l1l1obee.laateenUl~

9 Maar er blijft nog over de kwes- TOOTlandbouw EU ~balll" 1'001' heid van 1,200 "claims" en 18 nu lUlst de
l!l', hoe te handelen met heli, we op nedentetten van pe_Deu nil de prnduoerellde penode Ingetreden Met
het la.ncJ ,. eDsen te wonen en die lager Blanken kla_ tT..- !roalltt'A zou he.t...... de vroege £ewerJm:g was het resultaat
zulle •• "f'II.)len ell een last op de lIta"tt bm .. V1LIl zodanig land aanbevelen aft tilllCht8 'I'IID 26 tot 29 karaten per 100
wordm, teJlZlJ stappen g_en wordell een verder mIddel tot. de opkwJiJJg 1'113 rnchten, doch tans geeft Zll 44 kuateD
GIn te verlrinderen da.t ZIJ al lager zalr.- de kw...,ne 0Bder baqM:~ en zou, an ~OO vrachten Die L!!J'n DutOitspall
keu De Arbei. Ki>lOtU& vaD de "e- de band 'IIi iBen, ~ven, dat, 4ft aebt ne- etl.U &I'eJl un 1,.00 't!lal1nll.,
derdutt. o..relonneeroe Kerk te Ka- meude de speci.a.le om.tan~ ftJI opleverende 26 karnten per 100
Immru;, lang ... de Oranp!' Rn'>e-I', 18 eeu 't geval; specia4& 1'OO~n ten op_ wachten. De onkosten verbouden aAIl
_r leerzaam beWIJ"l Tall wa.t In deze !lIChte 1"IlIl het okht,pen'lll VU het laad het w_ aan deze nllJn II!onget'ee6-1-&
rlrhhng gedaan kiln .. orden Uw !roou- ~d..-onten. en dat de hulp 1'&11 een per vracht. Voor een lange tijd werd deze
t"" heeIt met HllCht gehoord d.. be- f'nd ~sdie!ll.8tig liebanm of PlaabIe- DlIJD betiehoowd als overleden .{defllnet)
langnJke gehugeD'HI vn.n Ds B P J IK: komitee verla:egeu ..-onle m bet; be- te a)o, Ilangelien de opbreogwt DIJna even
~farl'hand, de voor.at.ter van ,te SytMr 8~er van eD1g\e 1OdaIIi~ oedemetting redig 11'18 met de. w~veo doch te dien
dale 1!:olllmls,ue VOOI '\rbelr:bl Korolll& als mage ow;ericlJt worden tilde haalden ~l&IJIanten d~ht8 OOs. per
ën, VOiD de heer D de' os Rab.e en All- 14 lW ~ 15 nn opuue, dat unat. De IGmberle) 6t1)~ stee<a 111
deren, ('n het aar~t DIet rapl vast m lf't, a t« s m 11t .. ndl s de ~en waarde, en was de opbrengst v"or 11 MeI
vertrouwen mt te &preken, CJa,t het op- genoomd III dit.~, toege~ beho~ zegge 5C,OOOkAraten De slenen die bier
nchtell van dergelikf' arbe"i1ikolonieën ren tf' ",orden op Z~ Illdustrlele ~ worden opgehaald Elln van hoger
III v"""",lullM,Je delen VRB het Ia.nd ee1l lnrtehtinp:en, ah geooemd- ZIJD w e dau voorheen oe oe Been Ge-
d'.?r m_tbelo"ende \\"11_ tA, om met 15 Ten sIottA!l wanst nw komitee w&- eomIOll(leerde :MaatlK:hilPPI) heeft tarUJ be
de moe,lIke kwestiE' te handelen der er op te Wl}Z"!l, d4t dNe arbeid!>. IIChlkbaar op de ....Ioeren zegge 8000,000

10 ,\!,vuren!! te OHn\egen wol, de kolomeen g~ fmole opLlssing ZlJl1 TAn nacbten blauwgrood, dJe aangetekend
beste m"l<1elE'_n7..lln. u a.a.rdoor d.t ,er- de h-eaue, .,...., f'..al wonten van de \.r- et&at tn de bAlaos-stateo rekelllng vu af
kr ..geu k.om \\01 d..n, \lenst uw kOlmtE>(' me BlaDkeu en. hun kinder ..n P Der~ Is. tot la 6d per nacht. De n:1A~happll
Zipt W1lllrdeJmg lilt te spreken van het kinderen behoren opgelellf te wor~ heeft Joet plan 0Nl'8vat om d.e tegen het
mt.st ..kelld\ "Prk dat door de BiI'be.ds- voor die6ten biJ de spoor ....egen. bet peut emde del! )8&l'I! op zegge 10000,000 vraen
kolome te "K..:knllla~ gedaan uordt Het kaut.oor, cJe pobt.e en andere pllblleke ten te brengen Dit zal dieoen 018 tIeU
opvlle<lend effekt VUD dl'rl<' Kolome 7.al diensten Nl bedriJVeu Om grood te ver koJ08HJl.le, kostbare o.chterv;urhorg te

n tlarschlJuhk door ol ,le no<>rdwesi.ehke sobaffen voor III deze mensefJ !rost ne1 !Ie"e t ,
distnktlm gevoeld "orden ell de ....eru. en D>OCh de staat uoch de kerk. kan ver2 Ult hovenstaallde 18 het goon wonder
verkr:egen UItslag ,. een .t..rke 'Ulmnoe- wacht 'lJ'()rd,eo zulks te doen. Het L" e<:h- dat met het overlijden 'an de dlathllDten
d'g-mll; om voort t .. gaan Het ~elooft tE'f m~bk om onze pubheke di.....st kowng, de heer Alfred Belt dat emge dage!)
pchter, Unt. het ven>t ...nd.g rJ\1 z'Jn de ..-oor lN!On open te Z&tten en om 941n hun geleden plaats ,ond, ZI)n oalatenseh&p
ImbtNl Vn!l predikant en sek.ull\1r6 su. kinderen e<m opvoedi~ e.n opJ:..iding t.e a~vcn wordt ala £l!.OOO,tJOO of 1.eJf,.
perlDt ..ndeut van d.. arbeidskolome van ge ..."'" dle hen III st.aa.t zal _tel1en een .£25,000,000 Belt" as etln ' life b'"Ovemor"

j
"lkllar g_'helden te houcJeJI St rt' ng l1IutJg werk te vernchtl'lll 111da samen- VIID "0., Beers
opz!<:ht behoort gehouden te worden en lenngde Kol:ottisi zal dllulellk moeten vpr- F S MU,"N, IIC\\ ELI I\,SBA:\ D GELEGD
sUlan. dat cle tu'beidskQlonle een nr Voorntter
be, d & kolome lS, en dat. ~ KoloUlst Komitee Kamer,
lilt blote nulddad'j!;he)(1 geholp<"u z"1 Wetgt""f'nde Yerg:ul&l11g,
worden, om ru ZIJn da,elikse behoelten III Juli .. , 1906.
te "00' "Ien Erkpnllende de moelllkhe-
den .he het stlcllteru ...an II1dustflell!
""holen te KnkMlI:lS vN"hmderd heb- DR SBELOONS DIGEB'l'IE TABLET
ben I!i nw lromltee nochtans m-ertl1lgd TEN
vuil l",t feIt. dat een plan hernamd
m<>f't "orden om deze m08.llkheden te
OV.,rkOllllJil en da.! ""lt IImw.'tnele school
Hp d.. OOSIS .an d.e tel:ltenhage bm-
nen kort b..hoort f.(l"'I,cht tt' ,~or,l<"J1
\" komlt"" knn llIet te ,pel n»druk
I...~pn OP de OVt'Ttutg'ug, ,li" t hp..ft,
rlar wik N'T1 nrbPldaolonlE' ,leI'ht. n
,,"d.! ..1 tot ee" doel L~, Mmehk de op-
1.,dH1ll pu op,~.ng .-an de Kolon."-
t ..n lil d"t ,le kllld ... e•• ,on de Koln-
n"ten lIloe'tell opgelPld ",mien BlOr
HIele..... unbten or be<h 'J"e" "ant h<>t
" 'mlllogel,k dat moor dan Mill fan"llp
ZIJ11 h~1na:ll knn 'lndf'D op ef'n t PC:~

kMld p'" eel grond
, PI i:lttr bethoTell "PI \\.7.nme :o;.E>tillnars

d.E' hlll~ too,tand ,prhclerd h ..hben
door hllll vel bliJf op de a.n...ldslrololU4!,
"n \\ I"" kll"ler ..n 0pg>'" ot><! 1:I)n ,,&Ilo-

p:emo,,<ti~cI te u"rd ..n <l" knlolllP te
..",rla.t<m, om d.~aldoor plaats te mak ..n
roOT ululere \ nne Dla nkel1 EPn" 1)7'"
""",,,rol' d,t ""rkrege" kan uordE'n "Oil
?A)n door hen percelen onbpooll\' cl
Krool1lo1nd ru.n te b,,·den \'In.~nUI ""j
or gelllJikkel.keo termpn de u t'rkphke
P1Jtenn4.lr ... kunnen w'nrdt>n

Il \ \\ komltoo \IIHIt dut Ik> k~lon,e
tp K,lIhlllll' ultgeor",,1 klUl """If'1l op
t" _I te.! Wijze

(a) DOOl d .. 'llldehkE' ..oor t .. v..rl"n
lI",n tot d.. pi Ult8 Ha rtp~ ..1
:\follil <he nan het !l;,"',"PTll"IIINlt

hoort ell
Ib) Door de u(,."del,k" voo' le bOil

Wf'n .. Il te br gen tot Paard .." ¥ .. lllud
ZI) .. 0'" VlIl1 " er1mg,l, d.at het parle-
111.. ,,1 _n p' aart ...... _«up III de re<hI.-
'" hun" ,...1 lIen",,-", duor Harte.l>e<'st
It'V1P~ Mond en Paarden l' ,land, III
,h~n het f'llfl,n'\ gOt" erlleuH'nts WUIIU
" utn d" l'>yllOOnJ.. konHn,,,,,,,e ,oor d.t
de..! tf' "PT 'n

\ \\ kOJJutff' wf"n~t lUW tp. be,('l~n,
,l"t h .... pnrl<''1'E'u.t Lil glll •• t 1ge "erw ....
Il: 1~ IH nu t lpnen l"~n ('It'!Il \ PI rler~ Rom

,..I,!> ""n de Kak"ma' li' bPl,i<kolonlt!
kom nl lto.'>Jf' \ ,loOf h~t ~)IlU'(,Jl ,:an ,Le lH)..

<hgp '01"1"11 het mnken t'all '{HbPtpr Il

~~11 '" lw! gebril! kp" I In hpt "It t"r
\ oor • I~kt 1 lt SE" \tyne-hi t«'! 'lO'nlan ,,\ I.

Pl1bli~ke iverkoping
Y~N '

HUISIEIB£lEI.8IZ.
tB

DURBANVILLE.

......
RAPPORT

Jt.lIln

, vx HET GEKOZEN KOJdJTEE
\,\N DE

Wetgevende Vergade-
ring.

Het volgende 19 het rapporl Vall h~
gekoJten IwI111t~, aa.ngesteld In gevolge
resolutie 'VlIn de Wetgevelllie Vequde-
nng \'an SI Met 1906, om OIlder~
te doen naar en te rápportfllen O\"~r-&
Amte Blánkea k1l"l!'S't18, met mocht 0111
getwgenn lA to WInnen eon 0Ill
papieren te ,.:ragen, met ~n-
>lt ruktle om speciaal te roppor
teren omtrent die beste middelen om
rJ(Jda.lllge peno!DeD ouder behoorlik toe.
Zicht op de grond te plaatsen, of 11.1-
derszlWi melt de ZOU$: :te handelen het
komitee t.. bestaall IlIt de heren :M:allw
Cloete, Kuhn, ~, B S van Zlll,
Cartwright, AbrHluunsoo, Qrpen en de
KOI1I1l11l188l'1O van Publieke W..rke.n

BI] het iDdiHmeO "'&Il hUil rapport. op
d" \rOle BIn.n.ken k" est.e, met de ge-
t lu.gentSSeJl lngo.woune.n.J "enst uW ket--
mnee te ",kennen, cllat Zll gehol peon
\\ "rd door IMlt lerJell van de gehl!gen'!I
,1I11;8'H)Unen door de WErtgeve.nde Raad,
met ,ne ZlJ mgs" oD'Illln ge;tUl!l;0B1S om
rllllde, 'VoI.p;ens een rMOlutle VM b.,.de
HUlzen \ II" kom. tee heeft eeu n.'1JIta.1
getuigen oud;eonrr~d, _1' ·etmgen.S
h,erb.IJ venlChlJni, lID. heeft de ganse
k"""tJ" a&n het kOIU.t('e opge<ln'j>len
zorg-,t1dlg <YVfl'I"~op;en en "('lu;t nu alo;'
volgt te rapporteren

1 Het "Jlljt II" lronlltoo te moeten
erkenneu, dAt het. tot de overtUllI:.ng
ged\l OI11!.'"" ,..erd, dlOt ht't aan~1l1 \rm ..
Hlnn"(n ""n h.>t \ennPerdp,..,n .. en
cUli d.. k:uE'f','t~e \ u.n een opl%slng da"e-
h"ks ..nl..tlger "ordt 0 .. 0pj(B"e rnge-
d,enll door de »I J ,\ C Graaff,
LW H , loont, daot, ec ~ele "'"l1hes vau
\nne Blank_ z'Jn lil ver5CllIU..nde dor
pen d, .. t"••tg "<"ll.....n t6 gaan .",ru hel
Innd BIJ hen mootR.n gevoegd worden
al d ..g:en..n, die ver'i'r, ,d \\ onen ""t"
lIPt land en on(ler de wda.nlge tOt'&tan
den \\onen d:.lt. d .. oproed,ng ,""n hUil
kmderen blJlla ""'" olloplo><bar.. ,~,nk
" .. relt

Z I" komitee Vll1e1t Jat "ebr"k aan
b.>hoorhke vo<..:hng ...,.n d...r "lOrll:mn.5te
"'lruI kt'n IS v"'" het OII1tstatll1 ,a n d..""
kl",. m .."""n De toest.a.nden van het
lev ..u In een dnn b1'1"illkt IancJ, waar
"' .. " '\led ' ....lI I,ut.dl>ou\\ doet, 'Ay"l. het
bll1nellJaml v.tu ZUId \flik I, len~J1 Zich
OIl1get" 'Jmld "oor het ontlV1kkekn ...:1.11
....,11 t'orm 'Iln kara.kll'r e'f>l:t'<l\AAn de
\tlortrekk"r 8'terkte. z.elfvertrou-
"" moed "'Jn del;Zelf" 'VOOrwu.mlirt.e
<>lgellil{bilppen mlla, wnd.... <.>pIcedmg
"orden m~n \"'1111 deze kla._ cJlk" IjlS
onbf'.Iru nam voor de ~.aarder Jrtnjd om
hpt b£\Staan lhe ontstaM n anneet <l"
be<' olkll1!t venTIeerdert, ell te dik'VI}ls
lIorden "'J de .J.achtoffl'", vali omstan.-
d4!;heden :r.o.us periodieke droogten
Z.pt '1I) ~ _'maal olld.>r, dM kun
ncu "IJ z.d, nIet \le<ler opb.eft'-1ll zon.(~r
h 1\"r en lanfZuuDerhand vrrh.n:en "~l
h Il II zeJfrespeJ.rt.

l DE' \ rs~ ontstflst tlll<, wat 14....
(laiU ",()(>It \\()ropo OUl (1('"'JR lr1of'll.r;.Pn tf'

he p"no In t al!!,'('Dle<"n" hp! "nt
"oord 7.1) m~i f'll opgt'1t Id (:'n oPJl,e-
,0 ...1 "ord ..n om dit te dO<"n ,",)Pt1 el~
ZIJ ho:'l[1m~ebru('ht \\onlpu ondpr gt1l1:v.:h
P;<' "" kledpn D.t " e(n P;' n.nkkel,k ...r
'»18 k t I"n UpZI( hte ,nu ht4 }Onp:e J.:e.
,I,,, ht cI.n hpt oud('l'" ~ I", ht I)..
klUd"rpll \)PIlOt..,n ZO"' r Il1<Wbk te"
me-a t ~ l\ 01 df'l1 ge-br lH ht 111 schol€Al) PH

dn". zo m~ .....J,k .>Ok ll1,!lI,tl,el" 01'1 .. ,
dll1~ tO' i(<,n,et"n 111 .I\.umerkJng 11......
mE'",I" hO<' moeIlik b",t tuns " om
~('S('h,kt( .. cmc.\eJ"lJzers tf'l krlJgPIl \Oor
'" holen ,n de bll1.n('llluIUNe ,lIstr,lct",n,
""hoort lI..t g(,.."enwment s{app<>n te
nt"nt<'11 0111 m .... r "nderw'J1"''''' 01.,,,1-
I,k te latl n opl~,d,," hetZIJ door het
..tllhteon , ... plaatselIke "plp,d,ng' ,n
,t'~llt'" of ,\oor aan \rlll" BLwk<"l1
'pee",.!e voon PC'M .. n te ~"""'Il olld,'r t
t~l1" oord tg lee,linjl;';Jn<!p"" IJ""'" r9~1
<el

~ep
et,

G),

-

In de Boedel van wijlen Me'f"G,
de Weduwe A.;J. C. Louw. .

f)('ICll. Vloer
PI t('h "-PiJ'n. ,
t'{'S, ., ~[oul-
Wil t, Gegal-

ell aJldere
l(' \ nl(11l door
k

De ondergetekenden zulleD
kopen als boven, op

D61»"DIO, 26 DIDI,
" TE u> V.M.,--

PAARL.

Olilangs tmd prokureur &.epl.s G Ual
herbe, 7.Qon VIUl den weled heer 0 S
llalherbe, W.zo, DallOOl3plJat,alllIer ID de
echt llleJ Beltle P.cksrd zuster nu de
gade v.... deo heer H \\ :\Inrra) , te wlena
bUlze de plechtige verbwtenis door da W
"- Joubert, pastor lOCI der lloederkerk
gpmeente, gelegd werd, teil aaulJore _an
een sehal evan vneuden eli f ..mlhebetrek
kIngen

Xa bun wlttebr1X>d8<iagen alhier te heb
ben doorgemaakt, ZlJn ZIJ ).taau.lag per
spoor naar Trolup;iburg, 0 r. K 'emok
ken, alwaar de hoor 'Il1lherhc Z:cl!',eeds
eell tiJdJe g'eleden ats "eI8heallll>te heeft
gevestigd

Onze be..te wense u 'erg' z< lief! lien en
dat het hun nooit ~"rdrotell 1110< ht lO de
slap, die ZI) genomen hbbben nlll elkander
met alleen "aD neer hun weg met rOllel1 la
hell:-aald, hef<iesbetoon !.oe te dragen doo li
des te meer "anoeer de doukere nacLt van
bittere beproeVing over hen III'~ ht aanbre
ken

Het overblijvende geel.....
van d. eeuwlgdUHnde !If.
pacht ....'aat. "Val.ohforrteln.·
gelegeJl In het Dl.t. Hei'bel't.

G_omen na maalti.jdeu, vert.en het
roedsel Deze ~n 't natnurhke geoeea-
middel voor In&gMtle VoecJ.eI half
verteerd! 1& een vel'gIft. daar het gu,
z.llur, hartkloppingen. hoofdpilDen en
vele andere kwaleu veroonaaltt Wan-
neer gQ Dr Sbeldonll ~Ue Tabletten
lOueemt. kunt gt] er .. er 'I"&Jl rllJD dat
gIJ geen ..wke mediejp of knobtlg
kruid In uw lichaam brengt, _ een-
voudig de natuurlike digesti.eve be-
st_dëleJen die elke zwakb maag ont-
hr'-en Een of t...-ee !l;8nomen na elk
maal zal stelhg Indigest1e, slechte
sp'JlIvertenng en alle maagongett.,ldhe.
den gen~ -{Adv )

taat nog boven.

\ "

KENNISGEVINGEN

In de Zaak tussen de E~e1roteiiJs
mde ~el \an ,"}lenJoJl.L"lll_
AXO,IB" B.UI, etsers; en

JACOB 1 PETIlUS GaOBBELAAIlt

Venteerder.
l_

op W.ensd~, tf» lug. 1901,
t.~t .ra ............. "

Aan h lo front all bet.
de clvlleKoll1missa.ns te

al vertocht wordeD I
"H overbuJvende g¥w'VlUl

de eau 19dureude Erfpaclit ptaau,
gen d ,. Va.lscbfontelO," gelegeD
in het Dlstrikt H-erOOrt, zod.anig
overbl~vend gedeelte, zijode en ....
va.ttemJe 3,.179 morgen CD 65 viCJ!-
kante ~en, overgemaakt aan c\e
Verw~rder op de 21 ste November
1904."

T~RMEN 'Alii VERKOPLNG.

De J(oopsom lra.o ii kontaut
taald worden op de da~ der
kopmg, .of, naAr verkle%lDg van
Koper, een-derde Il kontant.
verloop van één maand vlUlaf
dag dér verkopio~,eu de ba1ám
twee ~ebJlce tenUIJn betalingen
zes en negen maanden vanaf de
dey verkopmg. met mtcrest A.......vi--
tegen ~n koers \ an 6 percent
Ja.nr.

De Ablagen gelden zowel ...
Tralll\'POrt Bela.!'tmg en :llle KosteD
van Tlao pott., IDI;hnterule zodani:p
belastinl'eu welke wettehk betá&1-
baar ~IJr., IBoeteu betaald wottlen
door de ko~r.

Het Eigendom zal .erkocht
wurdeD als :.ang"geven 11] de Over·
dm< tit!! Akte en IH.lgram, termjl
de B;lJuw zIch nlC."1 venmtwoOrdcli1E:
boudt voor emg tekort en o.f...t.and
doet van alles 'Wat er te ,,'{!I mag
ZIJIl.

Da VtrkoplIll! zal nn,l. rWflrpen
ZtjO aan t en Rt ....t r\ ~ Plllól, ,a.stge-
1>1.ltl pn,kT d.- 11:l lp lt !!t rall h"t
H,.r

EE~ GEEST VAN V ERSL '\PPI~U

DR ~ALHEHnE
, ~Iet de IDlIIIl>oot Anullliaie Ca.tl" 111

U OlDtKlag ID ZIJ" vaderland teruggekeerd
dr D F Malherbe, B A die onlangs te
Frelburg, DUllaland III Inoderne talen
vrollloveerde Hl) ,. tllns In de oudti'hke
WOOIng te DaI)nsaphat "-aar men htm
Vnjdal! Il,ond een receptIe bereiden wil om
zl)n vneoden te ontmoeten. HIJ denkt ZIch
aan 't onderwiJs te" IJden, eu zal wel
spoedig een werkkring J.-rljgen kUDnen

~TER.

~OLlANDJ
rakteurs,
LVINIA

t.: soorten jj1a,
Bt.:nO(llgd.heden.
z

\\ ,e een !le..pend ooI( "....,ft kou met
an,lers dan met diepe "eellloed ve""ld
worden, b'J lIet aanschouwen, dat er al
gaande weg een geel!t an ~erslapPlDl!
onder on" volk op te merken ,alt, zo,. el
op kerkelik als maatJ!chappehk geblen Of
m"u dit BU a;w lontere oDverscbilhgb ..id
toe te ~dlllJven heeft, laat Illeh onlllogehk
denken, d..... d.t toch nnmerl! Dlel een
karaktertrek I" van ons volk Doch hoe bet
ZIJ dIt envel moet dadelik ID de geboorte
wordeu ACfnUlkt, andere kan het nog later
onheilspelJeode gevol~n met ach slepen
Dus 18 het on8 doel DIelom te Vitten, verre
er van daan, docb alleenhk 0111 het vuur
van wakken Ijver, dat 8&nhet lIltdoven III.,
weer aan te blazen Op rn&Iltsch..ppehk
gellled '8 er geell handelend optreden,
wanneer het gev..ar dreigt om ZIJn OUller-
komen, dat ten d.enste ,an :tIchzelf en
W!Z1n, ea de ..amenlevIDI!' strekken moet,
totale ondergang te berokkenen, door Zich
te laten bezwangeren lUet lasten die b'J
he1:waarhk roreen k8ll Men getroot!t Zich
geen opoffermg om klem op cJe zaak te
?.etlen, do"r ZlJlt r<chtcn te laten gelden,
mtegendeel lilt I"én met gevouwen handen,
h.eclt geen tugeu8tao,l, en geeft zlCb '1llzo
ged wee ge "Iln!!,""

D,t 'K uulang" 1I0g gehleken lIIal de
oproepmg ter vergsdermg VIlU Wang
langstcJleodeu om zaken tn ,,,,l>and Iliet
.Je voorg6O'leide Ven al.lllg>! DrRnlt lllll te
bespreken \\ le IS er nil d,c IIlet belan!!:
Ioeeft III de \l\ 'Johon w? Hot I' 1l1l1l1~'. toch
~"'8 cle sp.1 "3Mom heel de handel vali de
\\ ""telike provt(l"e draalt, hel welk Il en
"'<lt het\\lswn kan ",aot al. H lev,"n ,- In
.I~ "IJllhandel en loet g t.at dl wIJlIllO" \\ er
"el dan l>loe,t j('eh "I da algemunc
bao lel

Stellig had men nil. leden te >erwllch
ten ,lat de stad_'AaI 1>1)~V eeo I(ele,:, n
liCIt! stam Il > ,I zou Z, Jil doe h helau
t(leD het UHf \-;a..~aangohr1)k~D. '\JO aarop de
\ ....gad<nng aa .. ' tngcn znu ,olgcll' d~
,le oproepll1~, ,,,.reIl cr [log I!ee' I \\ Il ti"
ta' l...h,n~"'t"Uenden I IJocr :'\~ l'en h,11
lI11r \liachleru; wa.. dIe lo' 0111':''"'''' Ierllj(

kt "oor Water
!Jgen op

lJ lppllkat1e

EEl" KRACHTD.!DIG GENEF.BIIID-
DEL VOOR KROBP.

Iemand die _ Chamberlain'" B()€jit-
nnddel gsbrwkt heeft voor kroep zal
er nooit muder ziln Wanneer dit 'M.d-
del aan bet kind g~n wordt zodra.
het bees wordt, 111 de aanval spoedig
~wend Het IS bleronder g8llcllilr;t
voor kinderen, daar hat aangenaam lit
om ID te nemen en meta nadelap b&-
"lit De 11_ E ~ Humphrey., een
wel.b8keDd IDwoner en Ir.lerlc In bet mL
g&ZlJll van de heer E Loek, vau Alice,
Kaa.p KolODJe, zegt -''Ik heb Cbam
berlllUl' s Hoestmiddel gO}bntlkt om
~ _ koude m miJD bua.:.geztn IIf te
weren Ik be.vand het zeer voldoerullg
gevend, en het doet mJJ gelloo~n hl't
aan te be, r ..raI verltri]gbau-
('\dv'

ubSljl' Sgsteem

VATER-WIEL

De lezers worden omtrent onder
.tannde lrenDlRgevmgen verwerJflJ1 an.ar
OIlJl\e advertentie kolommen'-
GI \:\O(Dewltte\ .nj!ev()(nl <Ioor tie

Ilenllon BOt ren Handd. \Ia Lt.' happij
hept wordt ..Uet!tI <loo" deze rnaatfoc ha.pp')
,erkochl

ASSISTE:\ [r, (I':on rersV' en t "'''eOe)
geni\l\l;d "fW' <l. Ste)tlerr,lIt! Publieke
School

OEO. A Uri ~(,I ns,
II" I HalJ nw.

I I I z, If r('<7U-

1 1\ lIwla~d.
, r • I I worden,
\ " de n\ler

I I J !I('pahng,
, LJ, Rob.: rt-
~I )I('tll ling

aide'lOg

\Il LLER KAAf'PtA,1 grote
:1 J Llr' artf'

iJ..Oln~e\\:\~)O.cn
h '-,et lan "'lH Jer

I .! !ll~ ur,
1"0, K ~ap,ta(l.

KanWof van de
Hoofd BalJllw,

K aap,tail, 11 .1 dl 1 ()t)1)

,ENS

KOOP
"Blaek Prince tt Wljltgurl! Stotltl,

u Gaotiuleel'de, llmeIO". lUrQI-
81 ~UllrllmD8D bamen.

t )mtrellt 11,110'
"I:Ia,k l'nn"
~tP III d~ markt
-td.:< nr! ,(lii 'r \f rl

DIlzen.! ..
Zililrlllnrn¥l l)ornen,
~~ h()()1l ' [I I,riJ van
}('('I I op JP m~t l>el)TOefrllc

•

TE

D. llier~p.n:1 t \t'(}rJE"11 (,p"" n t-

t .Jt'lA:. ilrheHl.,..k(,.!an ~ tt" IIlUM t n
Rntl<e lltcl"rdanon ,'" blank .. uf

kom'-t nie woonnch1.11Z Zl,U lU d.1.o!;
Killon'" pn cl,.. gevallpn .'Jn 111 (.. n
1:4~ \.n~l ~{\.n J,!;I f)t~ trHl,o,....1t \\ j lt lilt

~ j T. ph .., h"" n,c( kllnu('l1 >pllPffpn
;"IHler ,J... hulr ,an II.l'd..r"Jl h,,! 1 ...1
, U\ h ..t ""h"'I\II n, ..t tE' "IJU hM 'ti' ht,,!}
""<1 1t<x1"r1.<"ttll1g€'11 op het 1.. 0.1 m3'"
1 opl""",,",n \ an 0InJI0e el~n \, nH" BI,n-
kelt k",~tle

(d) Wat betrplt de "'JU" v:I.ll "rond-
bezit; """""")!> de gr0ll8 ,nll Z(Jd3I11g .. ar
b",w.koloUleen gPhond_ zal worden

1 "
I itl Itie IJIIt \ II .. '" j.:.~ >t:\j r
~~ l t \ lJ \\ J t I

k" rl r lag 2
H.l 1J(..fTJf'O I

";lardl'" JOk: 71 t.e et Iller lt If!) til

reo;<. liktaan UIt cll' hel Hl' .rtl ,.H lOEF" OPil MI" C'H\MRF:RLH"-
Z'JII I estaan ,"tUl C"" dra.~1 ,~r ,k \ IWf.,-<;:l \UDDEl.
I:\.Lhem (ie \\!oi.&e onrl\ rlllfl~ 1- ~h Mr n
zal Ihar ,nil t hf't minste ge"""r Chltm

\h melt zIJn ,[eli eenp~"£'t. I· '\ bNI..,n , H", q \l,dd~1 un kleIn kll'
~t'rt1t_.ft en ~ 11 'I1IJer :l,.i\n ... I irr Jp-..r("n h.\ geY"êll, daar bet g('len Op1Uln
(la" h,,~1 het c"'Il I e.lzume \ I I ,f "' der !ladel g lamt:! bevat H ..t he"f'
kn een gf"nlsttg.de goede wuun ..an ..." ..r

[ll",h g'" veg over tie "J"t. fl"cr I" Idan der1.g ruse al de mp....t .nksr~
grAAnboer I' ook ",,' kr u.et te \ er...: lo<m roll .. ",,,,.heIJn gebruIkt ",or koun",
IllJ e;aat ook de~bk " ..nk ,an I,l e:ll,.J kroep &Il klll.khoest Bet genee5t ahl]d
OIl.It,r lttL lI.euw~ t{'JJ, erbowl I' liJ) Jl. en IS ulljI';e<na«m om ID te nemen Kill
hellUIt Jre" ordtn ,'tNr hd I - ~Il r n 'L deren houden er van Overal veTkn 'II:
,"oerrechten Of' laudbon \ Li llflH,"PIi baar --(Ad~ ) •

werk Een
Voorraad

STAD~
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Johaoneeborg 19 Jolie.-De .., dag
van de'wedlltrijd liep' met=r,.,......

De eerste wedltrijd werd .
de We.tel. Pro'fio..;te en Natal. ~_

De !lP8llJ1eD Wtm!D aJa .,olgt : ,
Weatelike l'ro'I'Ïncie :-I\urmeeter, Le

ROIIX, Joubert, De \lillen. Krige, Carotin.,
H"bBon, Brodie. Reid, Hrootley, R. Prit.
chard, And8l'l100 Bo;rdett, Carrie en VaD
der Heever .

Natal : Nourse, Child, Corlislo. Mathetooo,
Graet, )kLeod, Csllender. JQ)l, MathllllOll,
Cl'08b", Trotter. Harness ell Teonaot.

De beer BarlOw referee. ~
}tij de r.aUEe stood het 1)'0.1aJdlls :
W eBteld.~ Provincie 1 !oal, 1 penoJty

go.] en 2 t..- (14 plinten) tegen Natal:
nihil. '

Na de pauze was de .trijd fel, docb de
Westelike Provmcie wou met drie goaJa,
I ""nalt)· go.] eu '2 tries t24 punten )
tegen Natal: nihil.

De ... ·eede wedstrijd werd gespeeld
Rbodesia en de O.R.K.

De .pannen waren:
O.R.K.: SonneU, Walker, G1adwiu,

McHardy. MeLeao. Harlow, Wynne, A.
Barlow, MeHartly, Holmes, Richter, VaD
der Merwe, Stegmann, Young eo Steyn.

Rhode&:ia : Kil'llChhau.n M.cCormack,
Ta.dor, Do1I', Lecordeur. nlackwell, Kea·
nedy, Van der Bijl. Cloete, DoLeon, Keig-
win, Almond. Coker, Van der Spuy, en
Gillett.

Referee: de beer 1'. Jo~.
Ilij de f)auze stond het .pel ii puuten

tegen nihil ten gunste der O. R. K. De
wed1!trijd eindigde met eeD overwinning
"oor de O. R. K. met :I gaa'" en 3 tries
(19 pu~ten tegeD) '2 tries (6 punteD) voor
Rhodes1&. ,",'Y2ro;, iIl1~-..-.

...
.,au Jw,t

_C~iJ;er ':HeB
beT~
JIIVtijen.

er Toor, dat de ~
~ W'Ofden behou-

41UiClelJiit ...r.t'JMrd.
Ni, dat e.I. een-0_ de p'od 'fan dEl

er .dan tierunftal WlI~

.de gtoad nQ de IageNf.
.... ~ ....... r. Rij ~ dat men
.«ii _'adJt, moest JltIUt!Il. Kea dieode
~ ....... - .., ... stJromea ea 1">-

. ~:~ te moedigenj .aders soo 't
: .~ ~ de h_ Rubidge had ge-

.~~, ,,;:; h.eer KUB'N .ru, dat hij liner de
'. '_~o ,bill TeJ'OIlgeInkt zag, dan

fi-et ~ lQIl de. heer Burton
IIOU wordeu vwworpell. Hij kOIl lIlich_et. T~ "',,_n de kom,mi_-
ri.8dacltt, _r hij ep... " 'I'lUl beur-
Wn.. Als de fdau.suJe (ift.,eranderd ,,-erd
!W"~~en. dab zou de ·~iDg et

-~ 'feel door 'lijden. t>e meQIeD
bbp BrakrMer. Oapftrivier _,
wtldt'U w«den gEl"UiDeerd. Hij k_
uiet begrijpen boe de leden nB KAa.P-
st.a-d'Oll _den p~, die ....einig of
liieta WWten nm besproeiing, dUekt te-
g~lI de be1angtm nlIl de -boereu. werk.
ten. Als dll!ze amend.atie ná.et ....erd aan-
. geuomen, dan zou de bill groot O~
ooog,m in bet land ~X-. Relt
zou ~proeiing nag~ ou~lik
makeu. A~ bet am,mdemeut ni.tot
_nl aADgeuomen, d_ diendo de bill
t...worden "'«IrWorpen.

Dt> KOMMlSS.~RJ~ zei. da.t de h.....r
\"all der lIerwe bij de tweele lPZing
be7.l1'~ had gemaakt t en opzichte van
d .. rivieren vali ('amnia. Spf('k ..r
da<-bt, da.t Als men op de pla",,,, bo-
~ Tontelboschkolk eeu 00ge dam lI(>tI

maken, d:e besproeiiug van Tom.d-
t.o..e.bkolk don gelfttel zon .. orden ver-
nif'tigd. Het was juist om 1A) iets 01\-
m~lik te 1l14Icen, cl:.t d" bill bedoeld
Wall.

De br. L\ i\' DER MER ,\-~: m....nde
dllt men de t ....ee dei .. !} ""'n de bill ge-
he ..1 afu..a..rllk diellde te boudPu DE'
ko,nmmsariJ; bad geproken t<"ll g~,u.t"
VIlU de ~emf "'onend" eigena.reu.
Maar men die;nd(. ook de belo~ ('11
.....,hten mn d.. hogerop wonende eij!;&-
naa r8 l1l ach t· te_ml"'). H •j wa. be-
fl"Iald van .'",nt-I. dat meu vooral in
het C"IVlUI8. ..... de to,,",tand vnn z..'I-k"n
diende te 1ot<'tl, ZoOIIl. bij t aus was ~pr.
i<oonde .... D. <Int , ... best .. polit"'k "'""
om 't alhm vri] t .. lat ..u mu het "'a-
t ..r te nemen wat ze !rond..n , Hij ""r-
troO'lnw, dat de komm.-ri... in de bill
voor~ieni~ ZOII ma.k..n om de toestand
"Ida"r m.v.,ra.ruk><-d te houden lI""
bt-hoorde doar vooral h"", laten w~.
lopen rau het water te beletten.

De ne..r R.~BIE zpi. oot bpt lTat..r
van dt- Touwsriopr all"en " ,nutprs
Ii..p. De rf'g ..... ng ....d b..t Wil ter opge-
damd ...n all6"i ,..,bru,kt, 7...1/, V'OOr bJo..lm_
tuinen, t ..rwijl de I~ ...n.f wonende """_
~n g""'u waur hncl~n en dlls gt'ru-
t~rd "ar ..n. z.xll\nl~e m<"nM'n cfil'lld ..
Dl"'O te '-ch ..nn<'n. De bill wa... t-loPld
om in 7.oda.n Ï$.e gevall{'Q !'<'CM te doeD

De beer KrH:"\ ....i dat het wat .. r
\-.111 d.. To\\'rumv;"" kwmn van M'n !'I ..in
kommet~. ':'if WinteJ"'li ,,'as et' watf"r
Yoor al'-. In de zonwr echur wa'" pr
g....n wuter omdat d .. regering hE't JU..I_
of' ...!roompje lnp<'nd Irnt ..r ~mkt ...
Me-n kon d...... rU'i", da.. nit't als ""or_
bP..Id nrm"" In "..n finer. elie boutlPl'-
dt"'l1 mij.l ....n "··r ont"'pro~, wa,... hf\t
ollDtogelilt ''''11 ,Inm t .. mRk"," om nl h.. t
......tN te keren

~ h...-r .I. F. B.\OF'SHORST ~..i,
dat Il) zijn k_afdelilljl; pike hopt rovl'el
van b.-t doedwat ..r It"bruilrte a.L, hij kon,
maar toch "loe'eN> feet ~roou.te g..,.....It..
....eg: naar <it> "...,.. :\1.." di"nde d.. w .. t IR
1>.t<"l1 wal. die n-" s...prO<>iillj( m"..~'1;
W'ord"n aa~m~. "'-rom mn..kt ...
men nj".t m.....r .......plO<'iingsw ... k....n9
~ "P!"'k('r .. \1..... " omdat m..n gt ......t,
zo mill ""1.. ·rt",,i,1 had ....n!Ql"l1' ... riju
r...,ntM. Mf'1l di ..nd .. ti.. w .. t lan" duid.,_
lik '_r t .. ~"n. Als lo"" o.... nll dam_
m..n boowde. dan 7.011 m..n o\'eral IanIl:'
d"" nnprPIl kHl1ftf"ll 1~"'PrO+"ipn_ In dp
~ ..ntijd \\"'< .. r "'_Is 110\· .... 1 WRt .... dat
.. I de ,\.unn n "ol 7.oucl..u ,~orcl... ..u
o ....... IOt'1"n n da t pr n~ z....r v{'(·1 7.oU

D1r.wt ('Jl \'-eJ.!.dOf'I£' Il
0 .. f ..... r .-\nR \ H .\\I,{)\' TRi h.,t in

ZEKERE J(~EE)l
Een Rkere Jbi~, J'ebb,

als ko.rreepondeat 'f" eie ..) ..... 11"
l'QSt'" uit'pelt e•• .., ..
middell 'ê1OóWlt .w, beeft eell .YOC)riI ....
op Zuid Afribanaoe lIÏIhll
waarin hij ..... ,pru,.; ...
0Jl.I te will.. "OI~nolrii,•••.
in de politiek moeten
beet en .1 onbekend met
die er tegenlilOOrdia' bft.rtlen. W 'hij
in de betrekkinf Uil "J(orni:n, Poet'" U1r...L.liib.
korrMpC>lulelit aaapbllle1l. Van de eD
dOlt) Ilalll ot lUIder pan, 'fila • ~Il'
1'J'i"'l1d un Sê .lI4êté 6\'erhlQldi,d ft
%0, altijd i:D daelfde naU'!I'e' kri.,
daartoe geholpen om bij lie$elfde on-
kundige, klei:Dgeestige en 'aogetllUllllde
Imperialilltiese denkwijJ:e te blijYeft
alaa!!, 1I'aartDt'de hij Daar Zuid Afrika- II:'I1~maJn.
gehamuil kw.m. Gelijk de heer Joeephl
Cbamberlaill, heeft hij de onbeRbaamd-;
heid OM IODdM nire ke.n~ (van djn!
eigpn) te willen "leeren H. 111 Bloemlbu;
tein b'-'Cft hij niet eens de voorname lui
leren kennen en .. ·a.. r hij mllar een pur
goed-oudemchte lui teg,enk .... I,II, toonde ur&ClllUlI:
bij uiet eens de g_i1ligheid 010 iet.
van hen te leren. lDtqrndeel, hij .. as
er toeh gekomen om hen ieta nmtrent
Iot'mzelf te zeggen. Niet gelijk de echte
.tudellt, die elke uak au.>nderlik ell
op baar eigen merieten bettch<nnrt, is
bij er dadelik mee beJr0nnen ve.rgelij-
burn met Ka1Ulda en Australië te treL
reo met het on.-ermijdelik reanltaat, dat
bij maar tot "rkeerde gevolgtrekkingell
b.am. Boek, hootdatnk en bladzijde
\·311 vreemde overseese werkf!'11 waren sijn
ht-wijz<'n (references) en niet feiteu op
data van OJW! eigene getK'hi.cdeD~.
Tussen wat bij "British South Aln-

cans" en ",Hricanden" noemt, vindt
d"%R mijuheee groot ondencheid. De
~e",tg.noemden zijn zijn "bête noir":
d... nd ......n stelt hij zich voor al8 g...
.. illig.. bewonderende leerlingen, De.
un b".£t hij komen verleIIn dat Lord

geheel recht bad, toen hij pro-
t'('Hd~ het land met Engelamannen '.e
v ull ..n . De ..Afrilclander" m?,,~ ~n be-
•tuan iu Eng ..'" gebied ~fil)en. Hij is
on .. euselik, d.... r bij "idealen" heeft di~
"mnar idealen" zijn. .. ....r de Engels..
m an "rdealen " hf\eft, die "get"D idealen"
1,ijll--maar wel "g ..bruiken". Voor hem
xijn "Il. "linkaando",," 8a.menaweer-
d~.." u-geD alles wat Engels is. Zij sijn
~en !(Toot gr"aar pn men moet met b..n
geen Hollands praten, waar men m~t
F.ng~l. even goed kaD ldaar komen.
!)(ore modem" Kapit ...in Boyrott wil de
"Afrikaa ..der", de "taal", en "Afrikaan·
.., id.."I..,," uitrOf'ien: alle8 Dlod, bier
BugM.. of btoter, imperiaIi8ties-Eu~18
gpo,aalrt worden. Maar de hen Jebh
Il1i~t i'ir Richard Jebb: een "ondig Mnr.
Ricb.rd J ehb--een g..b....1 and ..r 'P<'r-
"""n). i. de man. dit' die evangeli. komt
\"'eNpr~iden.
Ma.r bij WR. "Iaat". Hij h...,rt maar

.... inig ,""Ig ..lingen in OIlB midden ge-
mndc.\. !)(o he ..r W i180n. Kolc,niale se-
l"...u,ri., de>:pr Kololli .., ...crd ongeluk_
kig al. voorzitter der v..rgadering van
r.nlt"I ... Kerkmann ..n ht-nO<'md. Hij gai
duidelik tt' kClIn"n dat hij niet. met de
"PH Wil",,, tt' doen had of te doen" i1-
dO' het,t ...n. Terwijl bij hcom voor do "in-
t ....·..,.,.nt.... voorlezing bedankte, .prRk
hi, dl' hoop uit dat m..n bt'1Jl niet "of(j-
C'if'i:>I"' znu I:K'sC'bouwt>1l ell p-tanvcmdig alA
K"Tkman eo p",..ident van't 11'<'1. .. 1-
'Chap rler Kerkmannen. De imperiali"t
WIi.o" gevoelde toch dat d., "Iet'rling"
J .hh e<'11 b.... tje te ver g<'gaan ...aa "n
Zich ....flt "erpruat had.

Zo i_ Jpbh gekom~n eD ZO 7.a1bij gaall,
mpt de "Pelicane'" koek in zijn rpistall.
en onz. htoste "po. i. dat bij lang g ...
HOf'!? loUI 1(""('11 om rl(> vrurbtf>n f''\D zijn
wt'"rk tQ 7.WU Vt'Tgoa.UIJ. J

MARKTPRIJZËN.
KAAPSTAD.

18';J a1ie, 1906.
J • dl. d

Aal dappeieu per
loon... ...

Patat.. per zak
UlO per sak ...

Hoel1den ...
Limoenen
Naartjee
Kalkoenen
Ganzen
11:1_ ...
PompoeDeD
Kooi ••.
Bloemkool
Kal"eren
Eenden

o 8 0
o 3 ti
o 3 G
o I ;,
o 0 Il
o 0 Il
o 4 3
o 3 7
o I:! \I
o 0 'l
o 0 ot
o 0 Of-
1 3 0
o 2 10 -

o 11 0
0 7 Ol
0 ï 6
0 3 8~
0 (; 4
0 R 0
o 10 0
0 (; 3Jo 1.& a
0 0 IJ.
0 0 lj
0 0 li
1 3 0
0 3 9

O~DERWIJ~

U" kwe_tw "all ond~ .....ijs LR altijd in
O('1.t· Kol"nie np d ..., vrijgE'"\-;gRhlo mSl1if.>r
1"'handt>fJ gpword(·n. Men kon (·prder
Iw·wf'r£·n. dat tt" "ef'} gt"'ld daan'onr w~rd
uit~('g(·ven. dan reggen, dat de h';voL
kill£" ef,· \'O(Jrd('I('n van etan gn ....d sy8tp('m
nud('r""hilt hlld. Het wa. in !le dagen
nKir rif' ,mrlog &0 en tans iA he-t nog
1.0, ot- rt."gpring "paart ni("tl§ om iMPr
killd '-an ons \'olk iu aanraking m~t d~
op' nf"ding t~ },rengen PB er ~ijll o'Yprnl
lUTIchtiugf"1I ,,'aar de kinderen dit kun-
npu gcnit'ten_
F.n tu('h \-raagt men ove-ral .-oor mf'{'r

nnd..r"'lj~pro "n mC>('rscbolen ' Het boofd
vali het ond~rwij><departempnt g ....rt hpt
fZ't'tal aftll\ raR"f'n op als 20.) 'oor nieuw.-
S<'holt"n t"D 250 voor onderwiJU'I'8. He-t
iA "aar, de meesUt deser aan~rageon ko-
m~n "'>Il bl>t land PR niet van d.. do,-
pc·n. toch zijn ..r zowat 10 tot 15 dui_
... nd klDd..... n, die bij ....n ocb",,1 in bun
huurt ni~t komen knnn"n en hun oude ....
.. ag~D om b..n van d" ... gelegenheid te
,O()(lmeU_
Du•• taan _ij voor M f'l'....te maal te.

g'f'llH\'('r N"n andere vraag _ '''''lj wet<CD
Di .. t .......r het g..ld '·..nd ....n te krijgeu.
!Ii i..t lang geleden vond hit'r el'U verga-
dering van de IMien der 8Cboollrom:JDá&
.i"._ plaot8--van alle dorpen en t>lk lIeel
.an bet land-en bij dese vergadering
",,,rd mrt grote me"rd ..rheid ....n .tem.
men \'oorgeslagell dat mell de Irommi&-
~ie' het re...ht zon geveD grotere kon-
trih ..ti .... ..-an hun gemeenten te nrl.n-
"..n en te verkrijgen. De~ leden der
kommWie. m..enden. dat bet volk _I
~r root ZOIJ ...eun, en op hun aanbeve.
li ngen i. de regering t.. werk gegaan
....n ordonnantie nit te denkl'n om voor
dp wetgev ..nd .. J'llad t.. orengen. Nu dat
d""e ..,.boolkommÏJl8ieleden .1 lang thui.
..ijn. krijgen wij ....n petitie Tan alle-
mnni('lpaliteit-t":D ~ de gMvcrneur vr.a~
gP II d,·, de Jrw""tie Vlln verdeN belasting
to> lat ..n ovenot""n, totdat de verande.
rin!? in dl' vorm van onze regeriug·plaat..
gr""nden zal heoht-n. Mpt andere wOOf'
drn. er ",,,rdt "" .......rd. dat hpt volk er
t"lf"u i. en men eist dat de 15 dnÏltend
k-ituiIPN-u "weten w3('ht4!n~ totdat men
do ""111 'an h~t YOlk krijgen kan. De
g~h ..lp trw(,8ti~ i. z.... r moeiIiIr en de ...,.
gOring loopt gpvaar in elk geval 9aD-

gfo'°:111{'u 1t-. wordIPu_ Raar antwoord in
cl .., \'orm vn n ("(>n \"t'rz-oe1c. aan hf't ~olk
om d.. k......tie uit pen n.im hart te be_
.. ·bon.....n. U. dM niet te "erwonderen.
Mpn hoopt dllt de oude vrijgevight'id
niot op .irh ,.JIl lat ..n wacbten.
Tnt" .... n moet men de oehoollrommis-

.i..l""pn dl' "<,huid gf'''t'n. Zij hadden
aho;;"I",,! g"",n ..... bt nu. de regering
zu Ik .. aan },.""l\"elingf'n t.e doen, daar zij
"""it d" .t"m "an h"t volk badden g...
na~. Htot is lrinderae.htig om \'an
hpt g ....." ..len ,"an b<,t volk te praten.
Wij .iin ""t,uurlilr allemaal ;;verig. om
dk kind ondprwij. te '<'''rscha(r"n. Maar
W~nn"f'r m ..n l'Ion belastingen begint te
"preken, "I'rla~t hpt volk ....n stem:
f'n hpt t!ol PE"Jl dE'f p.pffde heginRelt"D in
rI. pulit i,·k dAt ", ..n h,·t ""lk CPO .tem
hif"nn mo.-t g'f"°f'n t:-u dat dt'%f' 8t~m
maar op konJttitutionf't"le Dlalder tt' ~pr~
1rri ilz'rn i.. Oat hadden d.. kommia8i ...
IedelI ni.t I!"'daan eli dil. b"dd"n lij ook
gN'" rprht de k ....."tie te '-Preken. en
("orn min nlD dt.- n:-g~ring te miaJpideno
Alln rI.. andere Irant h...,ft de ..." ..riuj!'
~'n w~rl",llkt· "('"""honinl!. .ij """rt
tll,dl LDf~t('n wt>t~u, dat d(' knmm.iwe-
1.....,..1 mod"r ..nig mandaat VRn het v1')lk
t#"'t haa r kwam!"n

DE' weg Ilit deu moeilib kWNtie U.
mij ni ... duidelik. Wij .ulleD ri...n ,.."t
"Ij SleD ... lIen.

l!fntf> lU~t .... N"tVi ft' T.iJn mpT d.:~ \'Ol"ll!f'
R-prNcpr, nUl-ar hiJ \\ddp wp-tf>n w,~lke
protf'kt ... "'",!illd harl, diP ""'II "",,,,,,,i-
in!!'~'PTk ""-nl<'Cd.,.

De Iwer ItI'nIIX;E "'1 d"t d,· kom.
mi~8r;" de l8!!"'raf "'one~d.- el",,',,'ar~
-r ",.I,Jp bt'«ch ..rnwn. Sp""k~r ..-i;rt .1
de reit .... IJ} verhaud m..t d.. 8ouUwv_
llJlak. 0.. h()I(Pr0p "'ot...n,!.> elflPIL1.I1r h;ld
de I.....r WiUi.o.OI Sout'h,,:," 1UI1I~raf!.-n
zijn dam hog",r tp hon",,,,,. Er wa ...... u
RI'OU rf'gPD en ,I.. h r DOl'"oo"'ll:e h..d
dl' helft van h...t "t r laten vloPli'n
naar <it> plnat_' Vnu ,I., h r "'. Sollth ..y.
Doch ""t "·,,tt'll' had IWIn I1Ipt lIE',..,ilc:t.
Niemand had er dn, yoord ....1 ""0.

Bir HF..'<"RY JrTA etkend... 'dat ....n
ons pra:lrt'jk to uO<'<! "-n. al ..... n pond
theori ... Hij nrkla_v<lp ..,ht ..T Aat <l ..
heer William ~,t'they \"OI,tr ..kt n"'t
VAn uwmil'lojl: "' .... ; rl... t d.. bovt"ll_<>pvpr
ben-oDe1'!l hlln u-atRrkeriujtE'\j....1<Q ~
m~Hik moest ..n mak"'D. iht"ll."'nd""l.
hij 1I'3S er ten st<:>rlt.'t.. op tegen. doch
dat Wao t<>pn-ruj zelf t'(>j) eitz;enaar -mn
ltfODden IUIO de bEoneden stroom 1rM
!tOOrn 'bij ecbter aan de boven.~m:.om
""oond... '-n " ...rklaarde hij zich voor 't
malrell vnn 7.0 hOO!( m~ ..·likE' ,,·atE'rke.
rin~n.
De '-r nrBIDGE ~i, dat hij de

zlIIik ooru.ndeld bad nn bet standpunt
VRn .... n 1~lt"rnf 1ron..nd.. ..il\'pWIAr. Wat
Flir H..uM' .JlIta bedoeld<" 1\"11" in
y"rband rn(.t ck Rooisprnit. en dat "'JL~
.... n jt"heo-I RncW>r ~ .... L SpMk .. r zelf w..."
een Il..T la~..mf ..-onende eij!eIUlSn<.

Dt' heer A. 8. JH' PI,F_",qrS mt'ell,l ..
dJ.t. ,I., ZAIlk, t8U.' voor h.. t Buis. erop
no>erln.-Rm om rI.. ".1I 1JO duidelik mog"'-
lok tt' mak,,". Ope!.lt rl.> bill IR het voor-
deel kon ....-.nc,'" .." u de bevolking. op
die IJt&TUiI't' 7.011 m..n h..t land I'n de bo...
~"' Pcon liil'nst btoWIJZPII

Th-. ~MAR1'T haaid .. aJr.. 'I"OOrbP.. 1d
a.~n <Je. BromVler 111 hpt di...t·r,kt ynn
:8rit"to,nl. "" rI....lrI.. mp<!.- <lAt hij fl;e-
:tipu 1..,,1 dat. rHPttl'U"".tollJlI\{lp .... in dc·
omt.rt>k van ..tt ••hk .. nllj1.-n ~""" tIrUP
... "tt'r ~vallen W •• , d<> rivi .. r 11:".,..ld
.,.a" tot aan 7.ijn OO'V<"r'. ju, ...tI. av..r
de OPv.. r' 1_n.otl'Oom'k-o '\'at flo.", ... biJl
~de "' ..., Al Ii<, v.,r,,·lnU ...ll!to btowo-
u ...... 'nnjt. ('('II rl.,..r t .. !wo.<o('h .. rmPD PIl
E'eU ",,-Irr Il<'t r""ht tp g-<'ven. "'a t .....w pr.
ken op tI' n(·ut,,·n. t"l1 ~lItd.· liJD I(r()n-
den tt' buproei"n.

De ~r DEW.\.\L "'1. dat hij I't..ed.
gehoord bad g..durendo. de debe-tt ..n. cI"t
dt> re<:btMl VHU _. '·"r&'bill ..nd.· "-''''0-""n !,nng< allf. ..tromen ~h('r1nf1 7.oU.

deD word"n ondE'r d"ze bill, doo.-b 'pr.
hi<>ld rol. ela! d.. be-taand.. recbten von
<lf, bP'\l'ot\........ lalljl;' nl1>t tandhoud ..nd('
ri..i"l'f'n onder 00 bill ",erdw, "1I~ .. ta.St.
Dr. 8M.\RTI' bl....f velhO\'tlo>n. dat bet

amend ..rupnt van ck hePr Bm·ton 00f'_

.. u,i( !lOH ~ijn, dat ;,ommIjl.. lx>1rOOt'nl
lan~ Ili~ "t..ndboud.-nd .. ri..ieTt'n Al hp!
rloedwntw wilden oP""",'<'II, tPll n..de-
le nn ~ la~ral wemend<> j[l'OndPijZe.
JlIlll1'<. Rlj meendp da.t lIulks IDOOfIt roar_

- .komen "'OJ'{Wn, <'tI da, .. ,'OOr lF" .... n OD-
dtlr deze bill bepal1l1gt'n II;<'Dl33k t Olll

··'het _ter bPhoorlik t" ....rd..l"'" onckr
-1I}de~rs.
. De beer Df) WA.-\ L erke-od", doi.t pr
~plen aau Ik b,ll v...-hond ..n "" ......,..

. dOM hij ",00.0100 niet. dR t kl~ 11".. k> lj.
\_15 de regering ze \'OOl'$telde. OOt
bmd <>ltÏp: ..._-de.-l ZIOU aan~n~n. DfI
beér 1l.ubid~ het Ilfl voor' Tilburg hsd
dnidclik gCO&eg ..... 111!t:'tOOnd dat ,I<>
'kláw<1J:l". in d# praktijk nÏêt Wil III~-

loefellll klUlnen worden tot t""",ed ..uln>id
l'I'3n dP be\"Olki~. dip belo.njz had bij

• 'dea> bill. De biH gaf voor <it> m_'
t~ will&l1 besahermen. doch in plaAt.
'I'IlIl d&t toe dooo ",N'den onder dPse
bm i'l'Cbten YlLn de __ ...,.,..---
me. die Be 'fan overoude tijden reed!;
~t_. Wat 'Pl'pkEor 'f'I'IOOSdt', -
juist dat mensen, die t~en jUOta kos-

. ~.lI ""erken luidden' aanp;.Iegd OlD b••

Jen GoedeI aohtrust.
RL'STELOOZE, VERMOEIENDE UREN

DOOR RHEU~lATIEK.

GEZONDE RV8T EN GEZONHEID
TERUGGEGEVEN DOOR

Dr. WUlams' Pink Pillen.

. "Ik ben weer inat..t een goede DIcItt
rust te geniete .. , im wat ik \'oor weken
niet heb gehad," .. ide de beer A. Victor.
van M.ontagu, K.K., toen bij de bijzontler
beden \'erbaalde boe Dr. WilIi.amI' Pink
Pillen !hem ge_u badden van eeu
liJDartelijke Itallval van RbeumatielJ:.

"Ik leed vwz maanden versebrildre.
Jjjk IlIIU Rbeumatiek," wide hij, "en
Rt knn ni...t ~n hoe ~ ik een Jjjder
aan diE' .ewaTe Kiekte, die In dit ditlt.rikt
ZOO a~emeen is, zou ltijn g--t- ill.
dieD ik de I'OOhte medicijn Diet had ie.
kregeD. Ik D&ID Dr. WilIJUDtI' Pink
Pilleu, oot is daardoor da t ik hiedw
rn..tOllt ben mu die 'ferschrikkelijke
pijnen."
"De Rbeumatiek venebeen __ in

mijn enk!'!; daarna in mijn !mie. eu
eenig~ tijd ~on ik baa.<Jt niet I~~.
Dat I.' oog niet. .het eI"glIte, wilt lDJ1 lfI
cm!rt-oJiieu," zeide hij, "mav __
tijf) lnva.m de pijn in mijn rec~hterll_lld
wat oonoe1r: 1V85 dat ik
va:nmijn '""J'k _t
teerde eeD dokter, diEt
lJla&J' goede ~lt.ten w'e1'ilea
1Iftg_. ]<;"n niead ad-riuerde
Dr. Williams' Pinlt PI1Ien 1'001'
zuchtigen te pmbeeren. Nad.t ilt
over gedacht bud, ~Ioot, ill: zulb
d_ en kocht _ voorraad in P
Slni t' s ,,'inket ,
"n: DIUIl de pillen in. eD _7l!el

~ijk de l"OOrscbriftIeIlrifi' =:k~~=~;1m..r\:te ik na. bet OlM '
de fIeo.ch, dat de
en dat mijn ~meeDe g<eI_,dhei~_
st.aDd vool bete«' WJl,!! dan YaD.
la pgen tijd. Door blijn!tJcIe
~))mik vlul n.-. Wilu-'
gevoelr:t.nk bij iedere f1esch 'PeriJetlériiiitii
E'I) t~~!D den tijd, da.t .. bet
flesMJe bad gebnJ~t. \Varen de
totaal \1'~, MP ik md ner _
~ndheid •• tlj( en Iroa 's lIiIMlhtotRr..-., iet~ .....;t )k ~n tijd
m~t.en m~n JJ ~-

Dr. Williams'

Y.E~ 2Oit.,. EEUW PREPARAAT.
Dr. Sheldons Nieu,", Ontdekking _

Hoesten, Koude, en Tering. Kleine do.
_. Aangenaam in te Ilemen. ()yenl
""krijgbur.-{AdY.)

• lOi
., ..... ~" • 10 10__ $ r .IS II

,..r'".--,~",·"II s : Jl_ 8..; .. -.(. -lila 0
• 0 0

11 lt 6
1 lo 0

:-en , 6

'1·"''''''fIlQ 'fÓOr _j, .i._pm ..... .,... _, ~ hP 1I.~
'. ·D I.SIlW••

......""1 ._.: eie· .... ap de IIde

CABERXET B..\UVlGNON -op Me-
taIlica (2 jaar ODd) £4 Ik. peer 1000;
S~ op Mebi.llica £6 Ss. per 1000.
Supe~.uteudent Port.er RefOnnatorr.
Tokai, p.k. Retreat. .
KLEERMAKER tF..en) (Snijder)

biMt sieh lI4Il om in de een of ~
zaak ~t. lte wOldea., geheel .f-
st_dig kullilende optreden. BrieveD
"D. Werda.", polite re8tallte, SWl_
"-eh.

oESTOU1~ een rood 1JclUmmel·
paard, uit de st.al l"lln_/deheer '0. 1.
du Toit, op de pl__ Groot Sahe, na-
bij ~lDan's OroRllin&, :St.ellearbo!lch.

IaapseG~y.tsSpaorwegm;
'. . . ~- ~.~ -

ID is het Tijd voor PlanteD
vAN allerlei soorten Limoon-
Nartje- en Zuurlimoen BomeD. '

Geolrnleerd op de beste en ge-
echibte wortel voor ons land. Be-troefd door jarenJan.ge onderrm-
~g voor 8~eUe groel eu gezond-

bellI. Mooie 8terke bomen die
8poedig dragen zullen.

Te koop hij
C. A. V.D. MERWE,

Bethel, Noorder Paarl.

H.A.U.I. r/h Jacques Dussaau
&. CO ••

Postbus 288, KAAPSTAD.

Kaapttad, 17 Julie 1906.

" Early Rose" Aardappel ..
Moeren. •SPRIIGBOl BILTONG.

I • • •
2s. 6d. per pond,
8s. 3d." "post vrij

Alleen Bestellingen vergezeld ftD
Kontanten zullen in aanmerking
genomen worden. .

F. W. LOUW,
Malherbe Straat,

WeJlington.

eAPE. . WH.
c-.ocuaC)f:~1IIrIucsIYtsftt

leDnlBlnfng aan IredJtenren
en Debiteuren.

WIJ ontschepen nu Nieuw Seizoens Eerste Kwatiteit
Franse "Early Rose" Aardappel Itoeren in uitrnun-
tend~ Konditie,. ~ welke wij ~n - de Jaag.ste markt prfjzen
aanbl~en. W~J nemen ook bestellingen van dezeh·e aan voor
dadelike afleverIng van deze, te worden geleverd in iedere maand
gedurende dit jaar.

In de Boedel vaD wijlen JACOBUS
STJl:l'ANt:8 K.LLEBMAN, van
Hartebeest KJoof, Distrikt
Pi'luetberg.

LIBER.AN & BUIRSXI,
T.1ttrUI ..... : Burg strut· 28, Kaa.,..._.

lt uttrIIu." ...... ti7.J. S. VAl 800YEI,""ktIft • v.......... KREDITEUREN in bovenge:........1.. 1Ift1- I( • ooemd~ ~I worden ve~ht
• la lIB ~un eisen 10 te leveren bij, en

.. ..... Apaf. DebitelU'tln hUD schulden te betalen
aan de ondergetekende, binnéu zes
Weken vanaf datum deze8.

NICO. I. VLOK,
Exekuteur Datief •

Piq_uetlMq.'
lS.Julle 1906 •

luid
De hoog... pPiJzen lew-,.
bopgd WOOf' •• Ie Goed ... n_n

m'J .... tuuPd. Z. .A. VtSSElUJEN.
POIIt ~ba ~56, DtAPST AD

rOadseDKontant op ontvangst van Re.
kening en Spoorweg bewijs.

Koloniale GrosllÏers van Vruchten
of andere Produkten worden ver-
zocht hun goederen uaar de beste

KARkT TBSTuaD.

Dien hat Voeder nilt Droog Toe.
Kout. KOJTeltjeti of Pprniteu, lijn de
YOOrtbrenpel~ YaD Gent. ged1U'ellde 't
ODtkiemiDp ~ YaD bet mouten en
dlWU' .ij .ni~ Dodi« aJD YOOI' •het
brouwen YaD bier, worden aj eeD bij
produkt, BM i~ dMrom; .... IlClioon.
~.._._.. mibI, rijk MD elwi'.
ltOItéa ft! wwclt door 'up-to-da&e' melt·
~ bMcIloa."d ar. eeD uUa1lDkmd
melk·produommcl YOedMIl VOOl' koeien.
H. moet peel p~ Worc1ell iD

(- bij 'I'OOI'titi!ttr) YaD 6 tot
YÓÓJ' bet -dBQ Yer-

... t hooi.
bil··o .....in.. ius-

~fiBIIIlt..iOeII. o~ per koe
Dien het V.... Ilia cbq
2/· ~ _.' geiniddeld pwichi

,14tIIII~""'1Ir L.<~~ ,NewlaDdá. ~j

van LeTenaverzebrings polisién.·
Premiën... Lage verhouding

van ~i~. .

DRIB-JIIB_LIISI':~~6::'~ ~!J.~'~8.(·~...<.-.~••,...:.,--,,,,,,r ...--=-om die te ouderriDdeD d~ ...
.,.eIe anderen en atuur aan

ol. I. YAN ROOYEN.

Bouw .&-1:-0, B~ODS8JÁ.

SA"·EN~·ItSTEI.DE·

VorigeY8n1etingin ,.~:teien. £5.~.·_t-·.i.tftlI\_I~"~

Piquet-



IlOPETOWX,

,.\,' 'I'rJ!:lldenng. geho~_ OP'
.J I'," \;l()t), Teg8:1 ...oonIig~~e..
Il v.in Rljneve}.d (..oorslttêr),
""eul,otl. P. J. Badenb.or&t, O.

( T v e.rm..uk>n. C. F.
, .'iI P .J Badenhorst Nzn.
- il , -r: I!P \'I'.rgudering gelaen

o
~t'!i'.i
U" 'wnC'i,tt .. dat hij i_n

d., voorg .. ,t..lde regu.l&t18
pil hl ,,,,·rpn. nl. Dat elke age-
,_'11 pl.,ats of plaatst>n ,Weg."...

t ' .'t' hond ...» belastllDgV1'lJ
Ik,lot, n J;,t .Ie sekTeta.ris

II' ril' de vC'Or!"""told.. n>gUlatie
.tfk'Il!!'~t'n

,ot>ll bruf Y.l'Il de h~r C. J.
\1 rvoek aa n dr .. raad. met
t •• k.",wn hpt n·,ffplld", de

nm htllHlI~. t c w orden opge-
lil r~l';lI"lJlH[ op Doornbult.

" r-1•• 'k,·"d c Ullt ,I.. raad de
kp''''n ,,>lI dm,e:..n. Beslot.'.D

r , II P .J HHd,,·nhcr.t en C. F.
, t;; ...." komlt"" benoemd

• !""} t''1dt'rhoud te hE'bben
( I du Tw!' .. n met hem

• ~. -i ; tt' f ft"'fff'fI a.:\ngnandP "
.u ,Jl "L:" «rn dt....wtspanmn
II ( i ..':I'r'(·ht fwtote.n werd ,"er-
',' ,r'l.( ..n aan het gooverne-
.'l .I.. ,t,,,I,;',,' de belft ,!.er

"dr ",.. "pndrt en bij te dragen.
.rho'" I rne r d.. k ..nn'isjlt'ving van
""ld., (j,. i, ...-r P. .I. Bnd.mhom
'lM,lf (!iI t I~""J \';e-rd.(' pelUly in
\i't:hda,t IHg, wordc- ~toheven voor
ar I ~); (;e-se k(}~rd door de.
Il \ t·rnlt'I1~"'n en aang_enomm.
.nd4'" d IZTnardingfll,Q., in bet

" \I "d 1,·,lol<,n dat de zaak tot
, '~1dt \ ':'1['ldt'rlng blijvo O",r-
~."l.Jr ,'h. I·d 7.ICh 0V de ~

inxicht en zijner

o

i,,,,'r r I l.l,\(!.-nhor<t rapporteer-
.. " " ' .uïn () Il Rn"g!' .. oor £1
p ,I Il., '.'lIh"r"t .1r, t,· lwhbf"ll
r.-parf"rl '1 R._lottWfl lht uit tf" he_

, n ,'1~n l,n,~f van het publ. 'Kt" .....

van K IlTllMTlt·y dt~ ra.ad. vrtL-
~1.U'"m hl) rue t clp WP!! te!!:",hjk,
tk"' n/)().d7.·lkl·llkh~"'l(i nl:tl ,a'rst alle

\\ t"\!:f"O In k ccc-et.ie te
n dOt'U l)p~llZf'n
". ri,,,, anh\'oordpn dat de

uvr-r rotdOfLndp fOlld~f'n be-
m .I,' .ftlf'tm;r"'W"J!:pnook in re-
, , h"lId,'n. Wilt hl) zou moeten
',,"'1 .I" .lrlltt'U!: IZpproidam",,-rd

'I,r, ),rh,""f'n va n h("t pub1. ...~rken
rl r d. \1.~tlP r an \l'~ op de
'. h r ,I 'i"\11 .'11 Bhkpan, m ..t
'"I ,I.· r",ld dat de lx-sehrij..

an d~, \1l!)l nOl! mr-t T'O~led'2' is,
df' t\ f>!,·1 ~'f'tlf'rnm moe.tf?'tl fZ'Pad-
I wurd!'n

h,~t pil hl wM"kf'-n (l¥pt, me-
lijd}, ,lol' ,l\~ r~a.d T'olkomen t~-

rI,. l""chrljvin~ dn
. ' "r 1'1'1 {>f,·r·t wprd ~f"f"'3..d.

d"P'<""lto T":ln ap-
1 .. \ 'or llJvprte_

\i •. lr .: ''U' ·'7 \,lrpn 7.ljn l'nJitP-

"" "0,' ~..t nipt n('..(hg d"t
. j. r I _ .\.d~,·rt(\t'>rd u'or-

r ~,. ...! flJl.lf'>nhnrg, VPT.

7"' " ; ;>ard:,~d tl\ 7.ljn

;' I I 11 r. II !'-of (1)dt"n hurIl. met
" '0 .. i.ir,IJl n\!: V:lO ()~ rand t~

j)IU 1'\_f :1( tp !;llIJd(l11

,r·, I Il" ",I... ('pn aL
'f I. I In'.:

.. '\ r,!. \ (P /,,1 \'111 rip hf"IPr S,
, "lo-< rcl rJ.OOr <1...

• f" ;\1',' .. .{;\f df' ~aak T..aJ

'.' ,j, ,.1:,11 Ii' '~f.r~dt n!l~

I • r..!:d·l:lli[ gt>~)()ud-n
Il(~ I""'.!\'··i\()orh~ a.' Ot>

\ ,II: \ Iln!.: .... v~l1!a('lRnn~
.. "k .. I; ...d

!_" .. R~, nri
I),· h. {'f Rnnk dH-L
r Il . hi~r 'A, P vn-n

.,J K~ln..: ,I 1, r !o!.·mnak't voor rif>
',,', r, .'. ~'- ". Il op ri... I.JlJ\j!'.'kIO<'f
( •• 1_, " ",.}
.: I, .f_ \\"'_ Rt-.....ll)(PIl du! hf"~

,I • 'I • ll1t\ n.t.:or
I., \ "" W'jk. g,><.,·koll_

! •• 'r \ n ZIY1 dat nin rIf'
'r ~ ,t .. 'I 'ff· ...·Pf· "(}Tell·tl om

fil I' • r l.,lctf'n la Il\.! "i d'f'
,Il til (bl .j., lHlt'n ISt

,ri, I, IJk"n da.'rna.1r zlt'n

Il. ~"~I'r 'f \':111 T.,.,df'T
, ,t 'I, l~\ rit 'f"f)I\lp'!IIr> yl·r·

, '~nr ,tl"J"11 ·int (~... Twt I t 10

.<. I... Bnfft'''"'''']'d f'n
.- 'l (',I'ï'\ P~'Il" JZ:I II. m".

0' I" lo -'1":1111<1 ,;\'1 t~ 'i" pond
, .. _ ' '.1 ~Il a! n ,r .J \# J Il der

" r {llr" .....n'ln r~·t JY lf I H\n
_ -or ' "ol r PI t rlll.!

~.' I'~ n\( V'OI rg.--s1r·ld
- I \ I Jl 1.11', L:~,,('kl tldt"'rd

,,' I' \1 :\r' nk d,at " ..n h.._
11' d,. d In h·' pond

I ,r ~f' t J;1"~r )lt(" I

, d, or I'. hl· ...(; ,'lil Zq!.
, I, rJ'" I...., h Ir \f ,all Ton-
I )", • , lh' "'a~ '.d ln hd
'J'_: •• 'd T, r ..tt mJII I tl\[ ~f'_

II.' ,t·dld. r~npnt a<tn.~ll().

\\ ,.I{~ Iir Ir. T'JI (lp \,pT7.f'W"k
" r r ,,1' ''''I rd r",'l.,lo;'pn d..at

r p t. d·· poort 21"p'11u,tq
I h. i-' !.Itwit tr. ....jil«-t lan
T' hT"r 1 '..4", li....gt>1.j'f11 t~

l.'. r 1.\ ..1 Po' t-H'1:>r.\1 ( \~un
.I r ,i.. '.n ti .. hd In pinat ..

1 ... Hrllv.f·r
), _ .. III lI:n'r;lp.n-tng RMIo.
I .1,1 I, hf.,ft "a,tl d~ Ill_,
,.' 7,;

, Il '\_~ 11I"'-'n d .... ult_
, I.~" I' "11 H,df,,1 >-

1 r I ""!~

! I k ri' .lr.1. wP~d L!'fltl!1~f
I ",,'f r,l '~" ,"',m \""iln ti

, I 1:- I ,.. '~;'\n rif' ~rlt,,_
'1:111. '·.In LT IJ..,. I.d

\\ t Il,fl r p7'*ratJt \!1n
I"',-i,"r 1\ ~ ,"prl"r b..
~, 'I lt!,; \ t I t'2 aln d,,,,
(,r II:.' lK,taald \\ordf>,
1'1 I, .... t"ln Knll\"

1\'''' Jl \r (~~ ~wl~J!f\'n

I'

(; ',7.,' i,·, n m.,m' _
r, .,.I·I,l.C'ht.lil In d ...
\ I' ',...'Id., dAt rl<~

\\ I Il" :~(I', III JQ.~t' In

" .I) ~ rd 't oplt, Op, ('0"_

1'1 1.111 " \:1n TO.Jldpr
. ~/t,.'k tn.' 11' t~an

t) '1. r (; fiO \' 11 "'Ijk,
, , 1·'iO. lIld ...t ... at.i!,.1"-

\ Jl I' I",'" ,I W \" .I

en

Il II LI B(~'I\I('n dat
, .1' """'''fdp',k wor_
I 1"11 mr ':!.(>llk gtap_

Il, ' Indl' ,II' " ..rkoop r"l\n
" 111)\' OIH rIO, tt' hf'_

_ 'I""'k !)1lI ~~:d·~tt'

II \\' HFCl\Y,R,
~k:rf't:l.rl~.

" ,

" " \ (l'{,r7Ir' f'r

, '_I,rll'l'll'.!' \'· ....rnpn
r K, I r' I
~, r~I,~ HYpr dr· ln .....'lnd

,,:t·!.·7.t'Tl f'n d,:l-<o'1nlJt hJp..~k
I +....~1.:.', ',"n!: lit. 1 d .. ""'t lIHmf"lt n,1nk
..,_ ~ :{. .\ 1" '1\'. rl rnkken
\,:',::(~; . ,Ir·... 7,' d " ct 1t dp bPla~t in.
n", I I·li;.:,\;l~'l~l d" '1{~nta~lJ r:ruvl

Ir 19l:l1 tl<nJ,! vnork,vllmen
'>'f) \-dn ti ~ r1\:ld PD a.f!!'~hf'P-

,..._'~n Word,,'), Rp",~{1el'l de I:a&k
\ ":"1 dl' vprI(AJ.p~,n:;r; in onr"~

<>n ,1,0 h....r .~. G. H.
'l.ill· .;} ... 7.pkl~f' f'tgt"l.tHUtfA van

slotell
de brie1'81l "*11
19 Jm.t.i.t ell ~J.,
de raad ~bOll:wt,
heel en al bij hei<, &'OI".8J1Ji!!II~lt
hoort en. dat de
te dragen. BQlOten dat
VM~telde prijRm w~ _~."o_
Mn bet. p"ern.ement. _ het .... 'I ..... ..._· ..... _ ...

de ,krooriland: -JOB" Plaats ,({III.Ii.I'ipeti,~~
OmklaDr £50() en De Hoek £100

De vooJ'SÏtter deelde mtde," dat" de
had ~ek&l1I'd, dllt d~ 8-

, d~- raa.il werd CiVól'rt.rOkk.eá"
gQhjk "'MI, ' .

Met betrekkillg tot ~lntiê 11
de l"orip verga.Q«iJlg;- ~et.klaa.rde as
\"~,t., ,dnt hi) geen t-ijd bad gehad rapport van de 1~Jj~:~~~~~'I~~~::
CIIl\ ~ 'Weg' in. kwestie te insJM!ktereil. geDotnleerd. De 1t00~nliBilie.1b._!l! ~,
'De heM" J)unog rappol'b!erde, dat hij drift te Steenrolnonuin

'f'OlgBD!I~en inlichtingen ~n ae U ..... ,·Mj'.. dat. dil devimie
~ B. C. van Zijl en .1;. F. Burger de ....eginapeltteur de
tol; de ~l'ertu;ipg W.IUi ~ome.n. dlLt ,dragen &n eycnft'nll dat
de weg lllOOit. _ devia.t.ie had gehail. drift bij Kolteno,'J,P_ weg ~~~rJ.r':~~"',,I,w~ooMig!!·i;,~:'A~....J!..pI)(ét'lrt!e.
'8PsloteD fll8'Dl': .Dieter", ctienovfU'~- repareren, .. - "
kom,tig te bariobtsn. ._ Lid J. B.•1aekllOn lltelde ~óOr..m....."''''

Xa.ar aanleicliDg ,,_' reeolutie lT v&n gegl,.<reDkennisgeving dat de weg
vorige vergadering, betichtite ~ I!I0kre- Kromrivier Siding naar Duikerfontein
wis, dat de 'heer JobD ' afdelingll.eg worde geproklameerd
(Ill, OIlt.vtmg,st van schrijven door lid J. v. d. Weathuillln ..
licht, dart do dm. tie, lWr wel'kl> 'lw .q)de voor ~ btNn4er te
tigiog "'118 verleend, ~i~ volledig was ,!~~Q eli iïttla_ _ ~~
gtml_kt. doch dat, deze nu kompl.,ett. te betioemeli (voón:'i!n lid Sw.neJlbeI);die-
..n de weg in orde was. • de voorgeatelde route zal nagaan een

Besloten dAt de hllf'r de Wet d"lW~ ventag daarover uitbrengen op de volgen-
ha.d geiIUl'pElktt'ercf en indien nodig, dat de vergadering. Het amendement werd
de .ekrebloris de ber~ Gebl'lt, Nothling fleeek. door lid Weeber en eenparig aan..
kenn.ving tW Jl;1!IY8ll vaD enig genomen,
de rekt. dat dl' aandacht vereist Lid J. R. Jac'k80n stelde voor dat" de

De- volgende *-anders voor ~id6wtJrk weg van NellIpOort Station naar Aberdeen
werden geopend e n ~n: S. W_ tot: aan het bek bii ÁllBvogelkop al.afde-
Cloote : - T erniell\\o;ng vnn hOllwelén lingllweg worden geproklameerd-gesekon,
(ijzer en 8ta&1) pel' punt. la. sa., scherp. deerd door lid Weeher,
maken. id. id. 3d.; ~tnarl in ze.tt.en, Gelezen een petitie van B. L. Pienaar en
Ild.; b",daan p"r hoef', Is .. Ander w<mk 10 andere boeren, die gebruik maken van
t"1ten plaatselike prijzen. de we~, inttemmende met het voerstel, dat

G. H Gelrl ..nh.uys: Vernienweu Ia, eenparig werd aaDgenomon.
old., slijpen old., Flta..al inCt'rt~n IOd., be. Lid 'J. R. Jack8llll stelde voor IItappen te
slaan Is. nemen om een proklamatie af te kondige",
F. J. Bruwer: Ve,rni"uw811 Is. M., nrklarende dot de afdelingBweg

slijpen 3d., staal inzetten Ia., beslaan Remhoogte via Courlandskloof KtJkwat
Is. And ...r werk <tegen billi.«e prijzen. zal ophouden een afdelingsw.eg te aijn,

Voorgest.eld door de heer KIo!lper. Gesekondeerd door lid J, van der \Vetrt-
!("5<'kondeerd door d.. heer de Wet, 0')' huizen en unaniem aaagenomen.
do t ..nrler van de heer Bn, ...er aam t~ De beer H. A. Jackson verzocht penwon-
1lt"lll<'U. Oe aanname van 00 tend ..r van lik om de hoofdweg lopende door zijn plaats'
rI., heer CIOOte werd vool!'l!:esteld door Speelmalls!tuil le mogen recbtmaken,
el.. her('n~ During-W<"&.'<'"Is, Bij stem- hem zodoende ill staat te st'ellen ;r:ijn om·
miulol ",~rd de t"ndpr van d .. heer Cloe- heining evenwijdig te doon lopen aau
te< n.angenomen, weg en spoorlijn.

Bpsloten da.t voortllllln get'u houwelen Applikatie toegestaan.
zull ..n vernieuwd word ..n. dO<'h dat It\- Gelp,zcn brief van prokureur A. S. Hall,
la..n .'!tul zal i.ngezet word"n. Zodra namen8 de heer P. D. RoIIe,verklar.ende
\"EIrnIN.\\"ing 'Ve.r .. ist worelt zal het dat zijn klient kennis had gek.regen van 't
houw"",,, afv;edankt word ..n, echter niet voornemen van de heer Puul Nel om een
wnder verlof van et'n l'aadi<lid. deviatie van de weg le maken welke door de

,- ..rd"r werd besloten tint d" opzieh- plaatsen P"ardekmal en Grool vlei loopt,
t pr hoPk 1.ru houdon van all., stmd..... en welke gebruikt. wordt dour de heer Rose
\\"..rk nal1r zijn plaats Bokkrnal, en vp.rzoekeude
n..I""""" orl"f. T"'U voor",u''''' OOFp"OO dat een onderzoek in deze zaak \\ ord" iD-

._tunr }fcGregor, hPrt('hl"nd .. clat tot ,estel<!.
"dg tae £56 Ss. "oor r"parat ie van De heer Rose verklaarde persoonlik dat
R IlI.h Straat is tli~e ..en f'n met het rle we~ over de 30 jo.ar ge!Jruikt was elI
n'r7.0 ..k ,-::or _n suWdi .. , n""loten d~t dllt hij llDiteudieu Pen oervituut op de
£2(), wals was beloofd, zal t"'!lestnan eigendommen heeft. Besloten de brief
"or<i ..o. ''''1''' ,jl de h""r W """"Is z:l'h ""0 te tekenen .
zal o.... rtu41."'n. dat het ge-Id go.-d IS Lid ,J, R. Jackson vestigde de aandacht
b_,,>d. van de raad op de snelle verspreidirilf ..an

(;,.'.-, ...n upgaaf ,-an on)"" jt"brllikt syphilis oneler de kleurlingen in 't distrikt
"n'r ri.· maancl Junie. en .telde voor dal de eekretaris een 6chrij-

(k1"ZI'I1 brief van de heer G. H, v. n ven richte aan de res.. mag., waarin wordt
Z'JI. W,zn .• zijn W-<'nll te ken_Il K~v..n- a(1llgenrongen dat de authoriteiten onmid-
cie. ,k,t hij vll.n het goevernement 00ll tiellik sta.ppe1J zullen' nemen om de ziekte
>; .. de<-Ite .an de ~al uihpanning le bestriJden. Gesek(,ndeerd cloor lid J.
',>n "lI"I"" '-an de spoo1W8l"lijn en V.d. WeHlhuizen on eenparig' l1aDg~nolóëll:
IZT",uz..nlh aaD :rajn eigendom, Wil kcr- De volgende betalingen eedert de laatste
!,<,U, 8""loten te antwoorden. dat d.. vergaderioK werden gÓedgekeurd :
,,,ad ,lit 11K-tkan aanbeval ..n. ""If~ niet Piet H"ma·n, karhnur en donkies 15s.
'ndl"ll het goevernement recht dn.a.rtc... !ld,: Piet Haman, karh""r en donkies 15s.
h" ..ft 9d. ;,werklieden, reparaties Molteno'8 Pas

P ..t,tlC, gl.'leozell vlm zeker .. "Igenaar~ £1213., 9d. ; \Verklied~n,.reparatietl Aber-
van do> p~n Roode Hoogte "n D" deeu weg £3 10., ; G. Ellis, reparati~"
Hoop. de raad verzoekende stapPl.'n te KoekemO<'r Drift I:.!•. : K.G.S., vracht 11 •.
"",mrn dl' w£g van DlId'ling Straat, RQ- 8d.; W. D. Weeloer, .alari8 tot 4 Juli()
',pM "()", loOt aan het hui. nn ,I" h"er 1906 £49 ; A. H. TrIlter, I!8lari1! tot 30
W .1, q, Bm"""T op de plaats D.. HooT' •. Junie 1906 £:"17 10 •. ; Standard Bank
,,:, "fd.,hIlj!:'~w..g t .. cIopn Ilfkond~en, l'beque ooek eli groot!Juek koeten £1 lOs.
P,,<Ioten dit to.. 1.- !;taan ..n maatrpgp- Gd.
Ipn ti' nem ..n om dp weg te prokbm.... De vol!!,onde Le,irap;cn werden gepll8-
rpn tnt, aa.n D" HOOD P"bli,'k .. Seh()()I, .eerd en hetstillg gelast

r;"I ••ze,n de m"dt...:lpling. rlat nnn'!lft.. Wat.'"" Tenroant en Co" materiaal .£2
"'l'rtt IZNlaan van twe .. g<>v'llll..n van ttl- 1:-1.. !Od.; R. G. Allder Rs.; (iowrock
ht>rkul{]O'>'in h"t distrikt. B-Iot!'n .lilt Rope Work Coy .. tenten £13.
,I.. ""k r..t.n.n. on cl.. ,-olg ..nde '-fTg:ul .....
Tm" rapport ....rt wnt de ml1C'ht"o 7.')t!

n1l1 d" raad hij be!>mett,telik", zie'kt n
(; ..I"Zf'n hrwf v_ de dist.riktJJ in!!,,,-

nH ur rc' (fraln.-T1Og"", nodig voor "d Notulen ener vergadering vau .te afde-
c!,',-'atr" van de HflOfd\\'''ll: to> lïtnood. IlilgFraad 'Bn V,'n Hllijnsdorp, gehouden
n"I"tpn de TAak In hundl'll tI' ht,.n 1:'1.llIlie 1906.
,',In ,jp h .....r W ..",,,,,I- Pil voort. d .. In- Aanwezig: de voorz. ,le heer Stewart,
C:,'I\I' nr kpn"L< tp "PV"D, dnt d' ra',d ek .. en all., ledeu behal.e de ed. hr. J. .1.
,b. 'lil l.'rp "Pg ",pn",t t" ~Iu.~..n \'an Zijl, :\an wie verluf van afwezigheid
(;"I, ......n npphkntito van de hr. p, P. wc'd toofe8talln.

".lJ.w.n \'oor ,·pc;!llnnltl,. ....n h"k ti> (;eaudlteerde halfjllarlikRe rekeningen
"};UlI'''" te OlIfant, OOOTn.' up <if'"P~ """'gelel(d eli get~ken,i.
..an Lady Grey IllIAr BI1.hmansClvi ..-. Tewi". \'oor "n koop en hUllr VBUde8
B",lot •.n dat h~t v"r7<,,,,k "p el" p:p\I-one raad •• elltllt "de,,"!!. Hcslvten de scbnit
"""rll<laro> "'Jrdt Itlgp,\Il1i~d \(lUr £17 aan tie heer (J. ,'ao Zijl te vur·

(; ..h"u'" hri ..f '"nn dE' !ill.g.'" ~:,1at.", kopcll.
\",,,cht,,nele tint cl.. clevlntl(' ..nn d.. WP"( H.lpport vnu ed. I,ccr 1. .J. vaD Zijl

~:~,,~~~n~d:t!tr:~S~n~,~~..f'I~::~: 1~;::e;.lnll~'i:ili~I'!~U:~~d~e::e:rnJ~d:"fe~:
I.pnt I.'" zal d.,..n pln"tspn, B... Iot ..n ""t tel' in 't rapporl vcr.at en rei, dat het
,I,t 1« ... 1.,on wMd .. "Il '·'>I'<I..r dBt ti., ;\1i I werk gedaan onverbeterlik wa8.
,:' \ ~a"l«d word" wanllf'f"!' ti' hrtl~$!:,"n OpZichter Tlltroll mopst de bomen in
~,." ".I zull.-n TJJn W i.:louw rivier !Jij de weg 18 voet wijd

(ld,'zpn hClM ,-nn h,,1 nllhl ..,kp "p.r_ "pcllkappen,Aan •.oek van bewoners Heiveld gerezen,
k{'n df'Jl1l:rtt"mpnt rf" hra.uc4!:eva,ar Wf"1l;("'1:het II;ro..i..n van hos tm II;ra<. nn bl) d.. vragend.· OlD lerugbetaling "3D bel""t'iugID konsiderat ie vao i1l8talldhouding vali
Il,t lop"r' van ho",t;>tt hrtl~grnO~lez ..n bn"f ",an h.,t tiorp.!<be..ttlllr zekere wegen. Be"loten de zaak te doon
\1r!;"pJ,!f>r. l",ril'ht<'nrl .. dat h..t b....tllllr ()ventaaa tut lid van Zijl aaowe',dg ZIIU

"I' I I ,llIn,,' h. ••.!"'ten har! ..en b..la..lIng ZIJII, I
In b..ffPl. van ld. III het £. voor b' t Lid ~ ostert gaf kenoi. van ,"ooTStel ten

1'''<' 1900 op 1Lll' ,-a..te t"igendomnWn :~:~~~e dr~p!:'ati~:t~:D d;n t,,':,ta~i~t., ~~~~
h """" de gr<>n1....11 van hpt be><tuur '~Il en BaID~fout"in weg. le eindigen. eli

IIv~lotpn <l" nodig .. "'-nn""n ,p n. mp' bpn (le tM>Mtina op l.t> Ip)!:l4~n op dp v or reparatlell .telsehnatig; te betaleD.,., PetitIc !Jew,mers Heiveld (ltD openillg
;;"ptr>mb'1' vprR,.'\d"r1ng "an r!" r""d, D I

d
\ an zekt::r~ we'j ovar a8~ieBtraat ge ezelI.

D" ...-"re.tnri. rnpport_rd .., dat e Vmllnwlpolp raarl wu door~nn met cl.. Pe zaak oyer te ."taan: otd&t lid an Zyl
"",Ill!'" r..par.ut ''''' ,-an ,I" hoofdw...g dO'}r aan wezlg zou Zl)O.h Benevens voor 10_ grllve dieren wcrJ
J{oh...rl ..."n, zo ~I!I; mogelik, ckx' het tol tarief te Doornrivier voor strul'-
rL.,nr dIt nl"t onmldd.t>liik kon ge!l('hil'- ""I:els ook van :!d. lot Id. verminderd.
,I<'n. """ ..o"ht de ,,<ad _Q" mNr dnn- Op \"oo,"tel van !Id de Beer werd aan-
Il,.. nr! .. I"f'para.ti ... te la.len doen. hevolen dat eeu tak post naar Var.brak

Be.doten ,IJlt voort<l1\n i&dne beJn,,- d dh t;r vraag wor e.
t,n"bP,talpr, di" -" jaar ten ac ter" Lid Maater! vroeg dat .£9 toegeslaan
""" ,lp ootabng "'"11er baIR.8tlDg..n, ,.-J "orde voor .peciale reparatie van de weg
~p<L'I('-:lllrd "-ord,,n. I d f d V RI'l>e II"",' dp w ..t ...."Ip. dat I 1. Yrij- "pen e vuoa e vo~t vall an ")118-. pa. over Elandovoetpad tot naar Kroln-
.}"I!. pt>lI \;(1ff"r rr,pt ,.. h"n'Km O\-,'r 7.1Jn ,lei. het wcrk aan de hr. T. N. Mo.tert te
(,Iaat' \\ n.- I!:ppa..,_"rd. "lln.l'\"an hem 4 worden upgedragen. Toegeslaan.
tn1-,h+-h.-<lrd ....n e-u ('en aan 7..ijn vrou..w, Rapport van lid Mostert over \' Uil

HIJ ,,(>cnd,· 1" St"""bokvlakt .... n had Rhijn~pas ge'o •• n, en £ 15 Diet t~bo,-e,,·
.I•. 1,C'atlli~ thuis Besloten dllt de kol.- I j It aAD' e lo '~c~laall \'1)(11' SpCCIA. e rtparalI~
1t~tp-t1r 7A'l1l nndn1..()oE'ken nf riP hrentlP eraan,
~~t ;laId is.r,., ,1JeS8.une.r werd g0.lIlAchtlgd df!
\"olj!;..nclp ,...k ..n.ing te betalen: V&JI M
Sandt d~ Villie..,. 1&. 9d

"

\' A:\ RHIJ~SDOnp.

ala
.De Vj>Orgeatelde verlegging te

béginnen - en vanaf' de tegenwoor-
dige weg bij een punt, op de Plaate
Langverwacht, nabij' de' woning van
de heer A." I~ ~ijl+' ea voort- '
gaande op" noo~like bnt
van de tegenwoord.ig&"weg·naat' een
pllnt bil.bij de wooing van de heer
Hendrik van.. Z.ijl.':j ~ef3b $00
yards vaoaf het begm van de ver-
legging; de tegéD.~oordige ;weg
tussen deze twee pé.ten te worden
ge$lot-eR.,. . , ....

Alle- personen éli.e bezw~ren heb-
ben tegen, een 4!1'" beide voor-
noemde vérleggin~, mooten hun
bezwaren in gese~~ inleveren hij
de ondergetekenaé binnen drie
maanden. nn.t de, datum VI'D de
eerste pubfikatie vaD 'deze kennis-
geving. I

Op last.,
BASIL JONES,

, Sekretari8.
Afdelings Raads, _.Kantoor,

Robertsoo,
18 .Juli.e.1~6.,

Post Bus 98.·

D1YISIOIf1L "COUICIL OF
IlOBERTS1) If. GROND !

DEVIATlO. OF ROADS.

NOTICE js hereby given in
terms of Seot~ l~ ,of Act 40 ,Jl
1>88,9, that it .j", 'the> intent¥m óf the.
Divisional Council of Robertson, to
rr:q ue8t H is Excellency the Gover-
nor to declare bv -P-roelamation the
following deviations in the under-
mentioned roads in this Division,
oame~:- ,

1. fhe Divisiooal Road from
McGregor to Busnmans Hiver to
be deviated 118 follows :-

The proposed deviation to com-
mence and leave the pre8e~t road
011 tbc hili on Mrs. Andries de
Kock's share of the farm Bush-
mans H.~ver, near tbe boundary
hoe between her property aud that
of M r. Frederick Broon, and pro-
ceed 00 t hp. South-West side of the
present road, crossing the said
bouodarv line about 200 vanls from
the said 'hill and rejoining the prt W,eirechten en"Droge Landen .
!leot road at "Klipleegte " 00 F.
Bronn' 8 share of the farm .Kush- Kon Hoofd Komité _1 worden If"kOMD uit eie BlokboadeN - ..oor df:
ml108 HiveI', a point about 1,800 Blo.bond ..n die eie t<oplatiee moeteD Ol W'o'lrlulIl. Bes Kom*" UI ook eie lJ~~~~===~
vards from the commencement of tallen nn vee beperllfoD no tijd,tot tijd, :In sul,lea ook bepIi1eD'de ~ 1.
the deviation; the present road worden toelleataan per blokbOllder v&tl de droge landon.De d.el der pl8&tAt " ... rop de Schema I' 'ORgel •. Ï8 ~ 1_1DOfII'lD en
tween the!le two points to be !M'~"'''''''-weiveld .trokt .icb uit over, alle 0J*l gt"O'Odeu ui~pDOIIDeo" de 'h@blOk~,

2. The Divisiooal Road from Bou.blokken.' k ,eU beb blerop boegeoaamd lfeeD weiNObS. ' "
HoLertson via Oudeurift to Lang- "lgemene Winkel. beaiglleid iIal nies 50eielaMa ...OI'dto. • iI_

h
.inkel op Roodepoort. '

vcr wae t to be d~viated a8 follow8; "INHALE BIIlCB'fEN.-Kopen bebbeD .neen de mineral"recbt ... op de
The propO!.ed deviation to com- blokken door hen gekocbs. tk houd de minerale recbsea ui, ... 11. ~

mence and leave the preseot road ~ronde". en de drog" la"den. '
at a point on the farm Langver- ,W ~'1'ER BELASTlI1<G.-Er .. 1 een j.arl!ll" bPlutiDgbetMlcl
w'Ioeht I.ear the residence of Mr. den met het doel om aUe water voren dir ...... de bloIIIr ..
A. 1. vau Ziil alld proceed on the maken eD in ItAnd te bonden, nD IB.. pel' blOk :lr'~ p" .~n bebalve 2a. per jaar per blolr, .ijnde ~Irie ber1il!A1J)l-
North-East side of the present rO.ld Goevomemellt. ' ' \
to a point near Mr. Hendrik vao . &JHOO'·.-Bier aal een Goeyememellt .. 8obool.iJn _lil de'·ldod',"1IJ
Zij l's dwelling, about 800 yards fledersettingtewordengeopendophetemdeclesermaan4. \
from the, oommeucement ot' the 8ij belalinjt vaD de eente paai_out Olltft1l,",.l1~ lip koopbrief

Tran.port ....1 gegeven wordon Il& bealiDlf nD eie tweede ~$. - '
deviation: the present road between De heel' Pierre de kolr, die de winkel toe B.oodepóOl'i beefY:,,1MIeft.miJ recbt
these two poiot!! to be closed. !legeven te melden, dat hij .ijn plUota ModclerfnnteU1. gróc)t .,00« •.• ,.,... .. lfijl

All persooa objecting to either dinrikt, !leeft voor nij weiding .oor detiid"_ tieD jareIl, MD de ~o~hoa_n!
of the deviations aforesaid must van Roodepoort, en oolr om erop te sui" tegn betAliDg ftD _-derde VUl ae

I d h
oogat. De pl&&tat Ï8 uitlJtekend .oor mielie·landen. '

o Jte t ei.r objections in writing
wit h the Ilndersigned within three Vertel uwe menden. Ii,.aad allefa aan om zelf de gronden'
months Moor the date ·of the first te komen zien. Het is wel de moeite waard.
publicatioo of this notice.

B~- Order,
BASIL JONES,

Secretary.
Divisional Council's Office,

Hobcrtsoo,
18th July 1906.

C. R.. DE WET,
8.00DEPOORT, p, K. Kop", O.JU[.

5 .J&tIuarie 1906.

KENNISGEVING

l' A, I'.\\" Zl.IL,
Sekretarie.

KENNIS geschiedt hiermede
<lat tenzij een vo:waasen wijfje IERElllTREEti,
Stl'llis.ogel (geen merken) in het
S('hut te Zuurbraak, binnen een
maand van datllm dHer geeist
wordt en aHe kosten betaald wor-
den, dezelve op Zaterdag, de 25ste
Augustus, te 10 ure '8 voormiddaga
door de Schutmeester te Zuur.braak
verkocht zal worden om alle kosten
t~ dekken.

BEAl'FORT WF.ST.
Vermiste personen.

De beer Noe! J aniech, oDder-K:oJoni..
ale aplrretaria, "enoekt di"llenen, die
ell.ige informatie hebben betreffende <k
yolgeade >,ermÏJte lieden, zicia in nr-
bil'ding te stellen met 't Kolouial ..
k.ntoor:-

I. Cent,ncr JeanetU!, verondersteld te zjjn
!(ctrou wd met Beno Frlledwann, "lOeger
""onende in Vernon Terrace, zijslraat vaD
Calédolll!traat.

2. Wille, Bnloo W ...ldeml!.r, vaD Mei.·
d0"'1, Duitsland. ,

3. Riohter. Otto, van Ilambtlrg, Duits-
lAnd, een drukker, laatste woonplaats
l itenhage. ,
4. \'i~l1teier, !Llns, een bllnk-etbakker,

te BreeJa.u, Duitslsnd. noeger werkzaam w
C~l1p" Cafll, PleiD8t1'áat.
b. Way, George, verondersteld in dien-,

te sijn getreden bij de Kaapse bereden
diendel't'nacbt. Inliohting1!ll gevraagd .door
tlijn vader,

G. Sprong, Carl Cbristun Frederick,
oDd 40 j~ar. Geboorteplaats PrillUO, verliet
de Koloni\l ill 1899 om sich aan tb sluiten
t..ij de Boeren.

Vergl\(lprin~ \'8n II .Julie 19(1). T.g.n-
'\("lTdijt tie h""r E. T, .'\".I'r801l. c. k en
r, rn.. voorzitter en tie led..n M. .1 WMlher,
J H. Jack<Wll. D. de \','R. Il. Swanepoel,
.1,.1, Pieouf .. J. v. d. Westhui1CIl en W. f:
Er:Ullnus. )iotulen van vorig<! .-er~a I"rioll
"r.l,zpn en Iloerijleltellrd- Lid ~1. F.
Erasmu~ maAkte aanmerking op de onvol
riOt'",j. wii7.e WMrop de notulen lO 't
II ollanri. door d.. "Courier' werd"n .11:"-
rapport ... r,1 ('n I<Irhlc voor ,!nt rill ,,<'litellr
von .. 0,," LAnd;' verzoeht \\,(If,le tie
lIotnien tn 't ,,,,,,pkltl,,,l t. pul.lice."n. Li.1
M, ,I. W,.,.h'·r ~eknnd~erl .. waar"p het
't"",)r~tel eenpnrig werd ""n~enomell.

De f"3tifllffl \.~en rip- .luitin!!; t1\11 zekere
we!!,en zuals ....r",>ol>t ,Ioor do heM' E.
C. B01Jman worden geleun: Li,l D.
V08 .telde "oor ~ E. do I!:oen>rneur
te vf'rzoeken e"l1 proklamAtie ..it te
vaardill"n OIO de wp.g:eh \'(Dl (1) &heidkraal
nur Oudekraal, (2) "an Platjesrivit>r "ia
Boning Kop naar Bakoven, en '3) van
Mf'y ..rspoort in de richtinjt ....n Kaffers-
fontein naar h'lt kampllt'k ten westen V'an
Wilkop t~ sluiten, mpt dien verstllnde dat

Op last,

F. S. REID,
SekretariA.

Afdelings Raaos Kantoor,
Swellendam, .

17 Julie 1906.

W.G.COMBRINK
DE OUDSTE kOLONIALE '. ~•. .;:r:~:!~=

HORLOGE EN JUWEU.ERS"'wtIKELlw.toJ_ .. ~ritipwl-_.oclW at'cm1i1L::'

(GEVESTIGD 1836.)
Nu Yef'hua.d naar
ao: 7~ LÁ118S1MAT~

l~·-"__ _.~"- X'A:A~iJ~if
- 1



Na het zinga IInoll Ge•• 48, ~ 1,
Ds. W. F. P. Mania, di. ~
door de herbeltl'afenia Ir.mpmiMi.e .
lijkdienst te feiden, . .
deel1.m v«)Or uit ~ _
toen !!Bn kort "oord naar IiaJdeiidiJ:11l
van l",&m.. Sf:lS<~ij __ en .
been~. ft begtoëv~ ae,. ~H 'la
ge~te te J.~'.:Ds. ,)i(.p.ij~.
~ewllt. VIUI de atag, 'gelév~ ~ .~.
fi'ald, daaga na het ontset nn Kllnber. ~fl gee.stelilte
ley. in welke slag onse broedeJ1l . neu- in de reehte des woor& geno.
-rolden. een 4eeol'iCN'v_ ·.,eIl dali nooit· "",,,..,-I,·.w:J~.I;IjI.

De Alriluumdera badden toen 8Obaderl~e en tra~ miadrijYen
geen ge!egenbeid net atoffelik over. zou hebben sehuldig p;_~t. ~_ ~
tcbot der be~~11 ter &!lolde te _tellen. waaraan, de "Nation1l1. Soouta" eft." dIi
Dat voorrecht werd tlllS tans Terleend berncbte i'Handsup.,en." sioh~.
Het deed 1)DS bart goed om BOve~ Iller Degenen, die ,genoeg oobikbld ~
rondom het grof te zien staan. De spre, om te begn. . jpén, waarover oe IItrijd liep,
ker haalde aan de QUIlltaruiigbed.eu waar. ~\'m+n: leed . bl ... in '.-I»
onder S.ul ell die~ _nen pall,,,-...._· ge\i;ouWl aan hnn'r~~:~
ren in dié krijg- Dp'h9b ~bergte Gilboa. 'en alzo, ook aan hun VQ!k .'
en p- liet !~. va!, tIé m.ánnêrl ftJn' 'beginselén. En 10 ook .1on.
Ja'-, voor <l'e hefde, J&ReDs de beende- volk, ODB kroost. getrouw blirr- '''_
ren der ge"'ltllen heldeo betoond. De de traditieën' der voorvader8ll., indiell
manne:!,!. ~ J,'-. b'!!dd<m ~}n~, die ,deze l~.t.t~,' indien wii &OrgONl vOQC.
bun staa mt d!i ba;n~ de. "",,~dïf ver. b .. t r.e e b t e, ~ja. Y&n~hen. Il
lostf.ef_ -;.etgete:n. Il. '. zep; mét n1druk i.Ddien wij zor8en voor

Wij mogen oue broeden, die in de het r e o b t e onderwijs; want
jongste oorlOf!; gevallen zijn, ook nooit Mt is niet iedere 800rt V3D ondenrijM,
..e.-geten, zo ging spreker:yoort. Zij stre. die Il~, dïe,.het kind l'EIIi be8ef geeft
den ~ J:nm_~. YOnI" Trij- van, wat hep;iiiseJeu zijn en boe bet die
beid eru;.redlt. -mor' Yaderwul en moL< moet eerbiedigen eli IbAndba-rnn.,Dat do.>f
dertaal, voor de zeden en do Kerk der au_
voorvadleren.

Ten slotte 'sprak ZEerw. de aanwezi. HET ONDERWIJS, DAT DE BIJBEL
I[en ernstjg toe OV9r de Goede Striid des" TOT GRONDSLAG HEEFT,
Ge!oofa, Voor de eer 1"IIiIl ense Gr~ dat nationaal Ïll. d.~ naar ~ rolblaard
Kon~ en NOr de ~ .- ~t en -de Iand.om8tan~beden 41 ing&-
F...wig KOIliDkriJK: ~ ~ krijg&. :riobt., en- dat degelik is. . . '
knechten des lluiZe3 OOIt bet leven 'e~l Het onderwijs 'nloreerst dut, moet
hebben. Goda Wool'd tot grondsl~ hebben.

. Wa_-I' Omdft.t het'er lIOnder 'eeD bt-oa
Ds, P. J. DE VAAL, ",n gev...,. wordt voor de sta ..t, l'OQr

daarna het WOOM II'iohtend k>t de 1I(lha. de ~ en de m,aatechappij. Dat nu. ~
re, reide: niet ak!cbts ;eN! bewering, die uit de
't l! geen .ongewone plech.tig. verbeelding i9 voortgeaproten ; zij kan

beid ~weeoot m de laat!rlJe jaren, ~taafd woroen door de onderrinding
dllt. ~frikaanders zicb R'f!fiCha&rd.hebben uit het &geliks leven, en uit de alga..
rondom !'(eopende !Zf3'VeD van hun rrtam. mene gescruedenis der . w<'rellt. Geeft
genot~n. die iD de jOIllgSte mllAl'; op wat Br da!lelib iD het·JO.
ven h~ 1"érioten voor hWIl'TIdII".IIld..t,~eml.&lll(Jj!. be.soba&rde llfuropt. - gebenrt.

Mm~t wel heeft· lI'1en bet 8OOi.aIiwe n.ihili8.;
toe ILl dle me en a.ná~lftIe, en .a~Diet, omd.t
croi . a~en(I!l, di&"' CJe;Ze nei.eiruren zijn toe-
1. ~. ODQnt-wikkelde mmmen zijn,

ins, Wa.nt gewoonhlo: wordelI mj
DIlder de ~den ~~d. Maar.
om.dat het volkllOtlderWlJil dail" de BijbJ.>!
ni'êt langer -..I, leer-book beeft. omdat
Hij daar ni~ meer ala de boogste mut •
~t&f dell 1&n!.1lS erkend wordt. Had men
Reni' daar nog. dan zou m-. geleen!
hebben, dat God rijkoo, en armen, rege-
ringen en onderborigem sChiep, en men
zou nm zulke on~ronde volksu.itgroei.
Duren, ala die waarran ik zoeven een
~mming1>eb ~even~ wei~ of DiÏet..
~ehoord heboon-in ieder geval 'Diet l!lI)-

veel al.. men er t3llS van hoort. Dat men
in Zuid Afrika d_ onp:eweDst.e t0e-
standen nOlI; njet heeft, dat men zich
.Is AJriJcumder- -a18 volk, aan zulke af.
V'ijselike zeIL en mell6&JDoordooi nOIl
n.iet beeft scbuldÏji: gell18Alrt. a.l8 die wel.
Ite men ~edurig in andere wgenaamde
beschaafde Iwrulen .pl~, dankt _ ;u
de eerste plaats niet lUl.nons onder ....ija.
stelsel bier, want dat is in de grond ver.
koord, maar aan de R'8zcg8llde invloed
van het dierbaar Bijbelboek in ome
buisgezinnen ,

Doch ilt ~8, da.t deze goede in.
vloed niet meer IlO sterk is als voor •
h_n. en dat men hier wel dr .. met de-
zelfde yuHr.s*",lvelen zal te kampen heb.
b~n, aL! dle wel'ke een vloek geworden
ZIJ'II van de beschaafde wereld, (getuige
daArvan do &.lutefer moordzaak) en
dat eenvoudig, omdat ons' onder ...ijs.-
stelsel, zoals ,k roeven gezegd Iwb, ra-
dikaal verkeerd is - omdat bet on-
g~.elllJtig is. ~ngodsdienstig? Wordt
elo BIJool dan met op onze scholen ge.
leerd. e.n worden die scholen niet met
gebed geopend en gesloten? Ja we<l;
maa·r toch niet op zo een wijze. dit
men daardoor het recht hooft te be.
w&<ren,dat 0118 onderwijsstet.el, in de
recbte zin des woorda, godsdienstig is.
Ret heeft wel ren schijn van gott-..
dienst, ja! Maar die is in der waarbeid
niet .. anders dan een 8taat.sgodsdienst,
em god3d.ienst boven gt'loolsve.rd_Jd.
b.. d 'Verheven - een godsdienst van 't-
lI&lfde .gehalte lUB dii!, welke men tij.
dens de Chicago tentoonstelling wilde
scheppen - een wereld godM.ienst dus,
waarmede &lIe It&loor-kten der wereld.
zelfs de tota.af ongelovilli911, tevreden
zijn, maar niet een godsdienst die een.
bepaalde geloofsbelijdenis heeft ol leert.
en da.:u-om ook geen godsdiew;t. M..... r
boe kan dwt anders, liegt men, "waRT
men ()nderwija moet venschaffen a3.n
kinderen van ouders die zulke verschil.'
lende godadi9tl!.tige eB ongodsdienstige
meningen zijn toeged:aa.n, en die aa,n
zoveel verschillende kerkgenootllChappen
behoren? Men ka.n bier Wch goon A9k·
taries ond'erwij.~ invoeren P" Dat sal
ons voorze.ker toch niet uit de moeilik-
be1<l helpen P Dat geel .ik geredelik toe
Maar da.t verlangt men hier bij ooa
ook: niet. Wat men bier wil, is de vrije
8CbooJ; gesubsidieerd door de ttaat.
Krijgt. men haar, dan kan ieder kerk·
genooV!chap, de kinderen zijner lidma-
ten leren, wat het wit, en kan men
ten minste ziin kinooren met de ware
gElSChiedenis deo; 'VOlks bekend doen
worden. Maar kan mm bier vrije
scholen hebben?" Ja zeker I Men h.".ft
&llike scholen overal in Holland, waar
zij niet all~ aan haar doel beaDtwoor.
dm, maar tevetul "",ral voldoening ge.
ren. en a.ls men 7.& daar heeft, kan me...
7.(1 hier ook hebben. "MAar in Holla'\ld
beeft men meer kinderen
.. an .lle god8diensti~e eu
niet godsdienstige ric·btin.
g..ell;om die 8chole.ntevoeden,.
dan bie r b ij 0 n s. Gevolgelik zul_
len 8Dmmige dolen in 0lIl8 land, ..oor··
a! in de dorpen en steden, propvol wor-
den en bkJeien, terwijl de I9Cholen op t
plabteland, daardoor 1lU1Ien kom. te
lijden, en .w.o ook bet aoderwijt ouer
Iti~deren. , j

Dat,. geachte· vriE'DClén- ell vriendiu..
nen, is slechts een hénleoscbim, en
w..-dt gelogenstraft dOOl' bet ~
va.n de Christelike Nationale Beholen
in de Trs.nsvaal naast de 01Ulllk:t.a ri_
scholên.

Als men dit beginsel, bet begiMeI om
DE BIJBEL ALS GR.ONDSLAG VAN

ALLE ONDERWIJS
te erS:enileIl, Iller bij OIlS niet buldigt,
d&n sal men hier weld.ra, eV9Dall'l in
DuitalaJld, :Ii'ratIbIi jk, België en andere
E~ ~n, e.en 'D"'.r de tiid
<lntwikkel.d volk hebben,
d'och eeD.II'olk d.'t, wat d'e Bi~
bel eli. het aedelik leven b ...
t·reft, . aau . d. 'bei8ltt.n- ~e •
vel·d!t~&·lij.k i", __ wijlen;pre.
, . Kru&er da.t ,eenmaal ~: ~\i

de ~ rotkeJUl zeid8. Wa:llt
ob(J~il~ dat met op ()oc:h.

" : ~u,.~8Il~
ni~ ,doch 'nH'laagt, '9W'diet'likt, d~ t·:, 'j>1,-",•••
r-alieeen ,& a JII'•• % t .0 n;g.cel~ VI ~
~ tijD. ook. ~ O1lckltwije ~ l'D"lUdU~~
~d~~~~t~r
pélrir .. lta&'(~- :., .. ' iJlt ~0't
~ te m:aeD. I' •. _. .

. l' ~ Iml'-()N]).WlJIi-""· ...-.,.",.c.\
. . OOK NATlON,AAJ. ZIJN, ,,~8@

dat. Wóp

hun
niet.

.nj...en, en:
2. Doeb bet behodlilii: t.Pr s4i'de l.~.

steIJ,e.o,.Yan .-<l-i~ mannen heeft; of·'bé.
hoort, voor óns Afrikaanders, me-r he_
tekenis t.. bebben, Wij hebben niet zo.
&eer met de perso-nen te doen, (W-II>ntzelfs
do namen V'Pin sommigen bunner zijn
ons oobek ...nd), mn..r met de mak, WMr.
voor zij bun leven hebben feil gebad.

Die mannen heblMm be-1nlllt of 0nbe-
wust ~estftdm 'VOOrhellÏDSêlen, die ons
al. votk behoren heilill te zijn-beginse..
loo van recht, va.n vri.ibeid en on&fhs.n·
kelikheid.-En hlermede verbonden zijn
da nnti01lJlliteit, de taai en Godsdienst
nn bet 'VOlk.

Deze feiten dienen le-ve~ o.nder d ..
aandacht van het ""Ik gehouden te wor.
den.

Wij b...bnren er ..oortdurend aMl
heritmerd te worden. En waar kunnoo
deze feiten dieper indruk op het ge.
moed achterlaten, dIU! wa.nneer wij
.taan bij het. goopeOOe graf van die
mannen. die bun leven bebben. opgeof.
ferd voor die beginselen. Zij tocb pre.
diken ons uit het graf, wat zij hebben
feil lliehad voor de e<>r.de t.radirieën VlLn

bet voIk, en zij roepen OM toe om dl"
strijd voort te r.etten. ,..aar die strijd
lanp; nog niet volstredan is. En die strijd
is gelegen,

NIET IN WOORDEl ...., MAAR IN
DADEN,

daden van moed en opoffering, waarin
wIj on.szelve opofferen Oil prijsgeven
voor dje beginsele.n, waarvoor zij zich-
zelve op het altaar legden.

Ziet daar dan de betekenis van deze
pleehtigbttden. Wij komen hier om m.
8piratie te ontvangen; om besield tAl

worden, ten einde met nieuwe moed en
volharding de strijd, waarvoor zij zicb
bebben ungegord, voort te lJetten.

Doen wij dit niet. dan zullen wij on.
trouw aan bet volk zijn, en Z.&I het bloed
van die mannen tevl"rgeefs vergóten zijn
geworden.

~. nog aangetoond te hebban boe de
Godsdiell.'1t het fondamemt moet r.ijn,
I\'aarop gebouwd moet wordeq]., en. g ...
wetJell te bebben op bet gevnar van de
GOWd. iens-t door de,lPlitMk te laten ver.
dringen. bracht ~rehr zijn rede ten
einde,

Na bet zingen van Ps. 146: S apr&lt
EERW. KRoMBERG,

VUD Kimberley, cmgev'eer het v<tlgende:
Alhoewel hij als Hollander niet tot

bet volk bebootde; sympatb~e hIj
met ben, Menigmaal haa bij in de bos..t:!- 'Mn de sterfbedcll!tn'''1ID Ahi.

dera gestun, en bun delle woord«l
dM Heren in bet oor ~ogen fIUiArt.enm;
"Il&: ben de Op.tanding en het Lmea;
die in Hij. ~Iooft .... le-nll.~ wve hij
ook gestomm, ,. (.34th .. 11;W).

T&nII .turd .hij NA. bet gr.f dar t-o_
deren YW1 hs, die om' ialJll. btlginaeI
.tie""- . . '

Wij .. Wen .geen. _ veT,
~, JO ginr;,~ker~ •.ma;ar
mogen wel de dod81l' 1Ifi!Il. Ala wij hier
pslha.ard ~n 0,Dl deSe beenderen., dan
past 01111 het woord VIIIl de Pealmiat<
(ps. 39: 10); "Il&: .. I mijDen mond nlpt
~doen, nut Gij hebt W gedaan".
Dat zwijgen ..... bij David een _ Gnd
bewerIte overgave _ de Heer, Hilt
is een solzwijll6n dell geloot,; _ waoh..
't.en op het heil des Heren. Eea. berusten
in de w~. die de ,Here met hem bou.
den ron. In bet eerste gedeelte ... n de
PI!Illm ..... Mt. een _ilgen in .n
Ir.racbt. Nu MIl mjgen, door de Hoor
bewerkt. Laa.t 0tI8 niet IlO _ijgeo, dat
er binnen in ons bitterheid zou t-r·
1IeJl, en du bet brui_ yatl de goh~n
d.., bcmm zou worden gehoord .. Neen f
Hier ook een awlj~. m de ovel'ga_
van alles aan die God. dié 0l1li lot be.
.tuurt. Als OIlYinisten geIo't"elB -wij niet
in het noodlot., en sijn -.n] g_ fat ...
listen. Haar wij gelovflll lINl Godab&.
.uiten, dWt Hij bepaald beeft over ODs
nit te _rken. Ea 110 'bd bet de Here
goed stedaoht om' kqtijditlg te brengea
«er Zijn TOIkJopdat bet ~ sich tot
Hem IOU .... CIfJI1. en Hem 1011 nalopen.
De Here beeIt bl. jt9daaD:h dit ook iv

ha.rt '+Qi'~' ~ -,Il&-
':: -- B:t'f1Jai,JUëi.n;e. ~

.. :,,'1 .,'".~ w-.. ·1iit~iJ beril.,.
fill ~ ...~~~,,~, . ~~t ...... al.ten 1D 11td-·uou· __ ,.- • "'"
mogen 'wij _, do.dat ,_; laat ODOI
met in' het' PI a. ~eren blik.
k-..OIII .- dt.t. .., .... ~ k~
maar ~ da ~' na .bi.... m 11.
~~en ~ ~c .. eht tiet d_ter-:
-, eo:_n.trijd .bij.._~~,
. lw~' .' . 'géijjk" ~ :411 JiI'COb
]&, :'L~""" .~ nni.J
aall ~" .., •...~ ..._ YORi: illJoe, __ .A>""~__ ..~. ..
-*' :~. . --.tiIWd_ ""'~,.4!IlmJDP.<:''''':"'l:.':'': <. -.~ '. D,,:_';';;:;'J~jt"l~ lOf.::'Ul'IM ft'TW-~' .,..
L"-'~~"~'''-;'ii'_'' .-L .~;......... .............._

: ••,.:.:",.;1'~.~l".I'~~~~~' to! .. -,.,..Wf"'''~ --~-:-
~'::': : '~"";"i ,_.,,,,,, ,',.
~,.'f:~DJff'IfII.ZB'-P;t'~ .~_.,_.~~:.':~=~=:!.-:..m-.eM1~'Ii~~tt.:. 'OIIdetrw;i!_, .... a.

)~" ,:9~~Ji.." -~~-...r . ~ . • ~

het &lte ·1tlD...,1'_
daar in vorm: ~Il - .
~.daar··A~~}f_~~
~ijn .~!I.'G.rWa.' k~(~~ lit; ~Ii
'Opderw1jS weDlen dan ~.~.~
'&árd; on_schilUg of rtren d~ 'diágen
in zijn later· l.nlG nodig vindt. al daal
nielt. Dit nu '- radi.bal verbetd I )l8IJ
moet sijn kind doen ~Ieiden voor bet
beroep, da.t het in Já~n lat«e leeftijd
gaat volgen. Daarom rnoet8l er be-
hailve de ,_<me aaboIea, ook oog

TF..cHNIESE EN AMBA.CHT8CHO-.. ' ) ~~ ,'. I
zijn, w84I.rin men zijn ,kind nutti~ ~.
ba.chten Ir.a.n laten leren. Want .lIe ·k.ÏD-
derea kunnen, _1' zij bUD studieën
voltooid hebben, toch niet predibdl·
ten, nog minder advokaten, prokureur.
pf CWt:terW' ea landmétent woroea.. dur
,de be~~a,. die t.... ~.ooi' 1Al1~
ko peJ'lJOllen open stAIa-n, dan apoedig
zullen opgevuld worden. Docb IIObolen
nm die &u'd zijn er evenwel niet veel
in ODs land. Ik wee\ er maar van _,
en dan warden de meeaten erran n.ng
bez(lcbt .tk.or. na.turell.n en gekleurde
kinderen. Het restant, d.a.t er 'roOr
OM CJVel'blijft, is niet hslf genoeg om in
de steeds groeiende. beboette van ona
..olk t.e V'OOI'zieu._ tn deZ19 richting
dient dns g~erlkt ~ wordel\, wil men
bij.de v",",,~ring van de b"'e be-
l'OIking in Zuid Afrilra niet ook oue
anne blanken. _n ,vermeerd_ -
wil men 'zich niet het brood. Qit de
mond zien n_eu. Ik M!g, wil'_ .de
IU'me ,blantr.en Di.et zien. vermeerderen ;
want het staat bij mii 'f'&&t, 'cW'de 'tijd
reeds lang verl,open is, w.aa.nn _
denkt iOOn'e ZIOOll met êen plaat. te
kurunen helpen. Ons land ia tans te
<licht bm-.:>tkt d.arvoor. Al!. men --
dit voorvaderlike geb?uik nog .. il vut
houden, dan maakt men Blech~ annen
en vertneE'rdert alzo OIU& moeilik heden.

'de ,Ko10~e Ggeverp.~< ·:¥a.I)ritllJ!ll";~
ten van Bevries-, Bdor ... ~ :P:~ie";\M~ .,'\'1~dllJP.';

boor Machinerie, 'Dje•. W~,P~~ doór~~~ven,'~.
gaard Begietinga Pompen; enz., ._ l

-"Olf~. 1
EEN GOUDEN MEDAII¥E.

. !
. . BB HOUDT 8BDB BT'-ltol1>Bj-':, '

1£:aEl, 1~~II~IIJ~'f-.'. " ..~~:..~:,; 'lf j

SCHOOit·Af'RO;ME~~.... .". ii r

Diei ce gebrut'keil. WiJ1ei1 gee.a~aD-
der hebbea.:' I

Kontrnkteura voor alle' KJa.uenIElectrieae InstAl~ voor
Krachtov.twikkeling en V~~

Agenten V()Ol' " Taogye. ,TooI and ~eêtrie :com~7."
. ,

Grow voorraden Stoom-, ·Ga).·~enOlie '1facl:Unes' t:m 'Pomp
Machinerie en álle Ingenieure ~eden.

Spéclaliteit in Landbouw lfacbjnerie en Wat.eriK>ren.

Waterboor KontftkteD, onder .~~. subiJidié, on-
dernomen in ~ gedeelte der Kolonie.

&ftlG A.G&HT .'

d' D'E.·L ,IL'LI ER!• . l' . ,

WORpESTER.
d.

NOTEER' f

Lucerne 1 .K·uItlvatoEINDELIK MOET Hm ONDERWIJS
OOK NOG DF-GELtK ZIJN,

dat wil zeggen, gevoruerd. Het! gebruik
bij de meeste ouders in zwang. om b_un
kinderen Illecbtl! met _ elementaire
opvOEding te voorzien, die in de m_
te geval len niet verder reikt dan tot
un de zesde staadaard, i. iet.. dat met
krncht moet ",ord~~erb .. Een
kind d:nt zo ver IS, bnt, -a
OUB onderwijs ste ta.n5 ingericht ia,
nn.uweliks genoeg om goed te k1llUUllD
]t>zen en schrijvl>.ll. IlM1welib genoeg om
met Vl'U...ht met het gemiddelde natu-
rellen. en gekleurd kind te ku~ wed-
ijveren. dat ;in de regel ook tot ... de
zesde ..ta.ndaard leert - aauwel.ibl ~
DOOg om een zelf:sta.tldig be.tean, te
'Vinden. Kinderen die geen hogere,op-
leiding dan een elementaire geni~Jl,
d"ugen, indien zij daarbij niet ook, het
een of R.II!dere nuttige ambaeDt. Ieren,
gewoonlik voor niets ~ da_n VOO!'
winlmlkk-lJ'kj63. En die hBertle8 gaan
meest allen llMl' de dorpen &11 l!Iteden
en a.lzo voor 0118 volk, voor onse taal,
voor ODJ'.e kerk en voor ons politiek le.
ven, verloren,

Als men, geachte broedeno en su&-
ters, bet onderwijs va.n d. Zuid A;fri.
kaause jeugd in deze geest behartigt,
da.n heeft men Vlltndaag niet te ..ergeeh
hij het open graf van deze. ~e-I~ .g...
sta.&ll - dan beeft men mIjDIl IUJll_
een h ... I...ame les geleerd. Of men baar
geleerd beeft zal spoedig blijken. , Ala
men ha,ar geleerd heeft en V&l'!Itaat, .. I
men niet gaan stil zitten, nada.t D!6n
van hi&!' iB gegaan, maar zt.l men fllcb
V<lOr het onderwijs beijveren met alle
mnobt, Men zal zich dan met aReen
bekommeren over de opleidi~ van
hen die gema:k.kelik kunnen berêikt
worden trul&r meer over bet onderwijs
diergt'n~n, die veraf wo-, _la .iD
h..t ~oordwe9ten der Ka.a'-pkolC:nlro,
wur het onderwijs der kinderen .J de
tijd op scbromelike wijze verwaarloo.d
is geworden, _Is wij allen weten. A~~
men de muren n.n Jerullálem weer 11'11
opbouw~~, moot meno niet gelijk Rome,
priestf>PS n1l8l' alle oorden der aarde
zenden' om het m.ensdom te t-cha.ven,
en 7~jn: eigen· mensen tot het heidendom
te doen vsrvaJlen, wals in Ltalie, waar
het wemelt van blanke barbaren.

~a. het zingen V&Il een g_gven. en
het slotgebed d09l" Eerw. Kl'OOlberg,
bedankte de laatste spreker de De
Beers Maa.U!cb&ppij voor de doodkisten,
die zij bet. begrafenis komitee had ge-
schonke.n, om de lijken in te ",_oeren
en i.n te bew'.a, ..en. Ev__ beda.nlr.te
hij ook de heer J&n Bergh, voor het
perceel grorul, hetwelk hij voor de ber·
begrn. lenis "'.aB de gesneuvelde burgers
rondom KimbHley heeft afjlll!l9taan, zo.
wel als voor een stuk grond, W8A1'Op
la·ler een monum.ent, ter herdenking
a.an de slag van Magersfontein·, sal op-
gerieb I. worden.

Rierna ging meI1 uit_.

, .
Wij.boreD de gatea, ~ U 'ftOIl en Stellen.;op W"md-
molens of enig aDden Pomp Machinerie. en ~~ het,
Water '...... het DOdig iL ..

1
tAdvies Oratis~Korrespondentie Verzocht
CJ
1:
CJc:

i
I

leder Kledingstuk gemaakt iD 0021. EIBEI',·Fahrieba il,ut,

Tlr/}Qt of···· :1l.iJlfntl;/I"tit) '.'.''1!ltJfi!11W:,tUi.,
LET (jp ONS ENIG ADR:SS:

~. LA,WLE'Y'& ,CO., '
LANGEM i RKT.STRAAT t(J~ ) .E~' {PU!lr~,KAAPSTAD.:

; . -,.' -.' .: . ,-' \ .' .~~ " R.-
EN VIERKANT!' :'TANkS ..~'

,_,,'_'!"""'-!-_' h· : -,~~ os i :'.:":
IN· ALLE·GROQTTEN. '. '. .' .. ,

GEGA1VAllsEÉR,Di:-:~wAT~lri: f'aJpEI
. . BB A.LLi: :TaEBmORE'N:

• • ..~~ 'c. Ot " "' ....... ,:., ~

,.SC1l.dli~TaJita en·rrovgen~enz.:
-fJ,,;{. ...-;·...'v ': '".ë ,_. ,:'~, .:

Stom· et) JeuMrïgen8ds.cbappen. '
8~isáerd8 : '~ RklOiiii "

. QotIn; .l~.W:.
8egoll~lJ_i ..

. SêbI'O_ 811 ,; lf I_én :"..
, ,;'., ;..,:'.'.;. J '.

"-':S_~' ..,
11g.e"enB,'IJ~." t-<:~J.·~r"·I~~~

ET Git,. Q&NDaMID.DEL·
"·~.i.-~: ~.. ,

&chPiJft -om p,Jj. ujáteft •
,:.~ ,.' • . ." l ~ :.• :;, ;-, , ._~' ~

. :{VOOB

IIDl8£STIE;:ltOOfOPIJI EI ALU
11ABOIOESTELDHEDEI.

Geeft dadelik ..uohtiag. ,...... -=.
ominte_

Wordt ..nocbt bij an. CbiimitaD e.
. WblbHen. . '.

....I&.n al en 3/ ••
lDdieD plu_lik nie' &e T.erbiJreD
~'POAWiUel 'hD.lfe of.~aJC ... ar
.?aétbu 1_.
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