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DE ondergetekenden, gelast door de Exek.uteur in bo"engenoemde
Boedel. Julien te koop aanbieden op de

GRA" D PARADE. KAAPSTAD.

OIJ "\YOENSDAG, 20 November, aanst.,
TE 11 URE V.M.,

1. De Plaa" c. KAMA800S," gfoot 10,823 Morgtn.
2. Dt Plut, "LlESLAP," groot 12,31& Morgtn.
Bovengem.Id.e ~laat!K'n, fZl'e.~~eDdeaan elkander, sijn gel~en nabij

de KlUIliesberg, diatnkt Van RhlJOedOrp, op de Nam ..kw~aDd g~~ en
sijn welbekend ala twee van de aUerkoatbaante-.PlaatIeD ID het dawit,
hebbendegoede Zaailanden en sijnde goed geschikt "oor Veeteelt. In
droze ..eizoenen wordt er \'eel naar zulke plaallleD gelOCh~"oor het grueD
'&0 V ee, ., I •

Te Kamaboos wordt er ook een grote beSigheid voor ye e laren
(ledreven,welke deze plaaia buitengewoon kOitbur maakt "oor band&-
laars l'e winkelien.

Veeboeren b~delaara, winkelier. eo lpekulaieUfll moeien een
~pe,:ialepoging' maken om dele verkop~ng bij te wonen, daar zich 10

'0 geleaf'nheid selden "Toordoet om zodanige grote en kOltbare plaatlen
eo IILDdelaeenLrum tezamen te verkrijgen, in een van de belte deleD van
de Kolonie.

Verdere biezonderheden vu

J. J. HOFMEYR & ZOON,
Afllageft, .nl ••~Hout.uaat lS, Kaap.nad.

JAMES A.. V AN BREDA,
Exekuteur Da~ief,
Burgwt.raa' 26, Kaap&tad.
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lOSTBAAR VAST- EI LOS EI8EIDOI,
,t

GELEGXN TB

AUGSBURG, Clanwilliam,

DE ondergetekende \. A!I8ignee " in de overgemaakte Boedel V&D
L'"gWSAD SCRLf ,;UTIl:&, Smid en Wagenmaker van Augsburg, begun-
nigd met instrukties van de Krediteuren in gezegde 1Ioedel, ml per
publieke "eiling verkopen,

Op VRIJDAG, 15 NOVEMBER 1907,
Om 9.30 ure v.m.,

Bij AUGSBURG HOTEL, CLANWILLIAM,
Het volgende VASTE EIGENDOM:

13 prachtige gerieflike Erve.D, grenzende aan de Hoof~ Weg.
leutende Daaf Calvinia en Van RhiJnadorp, groot te~en 491 nerkante
Roeden en 36 vierkante Voeien. Op 4 dezer Erven St&aD cerieflike
eo fraaie aebouweD, alle pu gebouwd, met prachtige tuingronden
.laaraan. De andere Erven zij alle bewerkt "oor tuinderij doeleinden,
en ze kunnen alle onder besproeiing gebracht worden. Het water 10QP*

. rn pijpen naar de huizen en daar i8 een groot reservoir nabij, bedoeld
I oor de besproeiing.
En de volgende LOSSE GOEDEREN:

1 Olie Engine (1 Paarden Kracbt), 1 UEer M.len, i~pleet, met
.. rt T .. Wielen, 1 !tem Machine; 1 Band zaag Machine; 1 Bud
M~·hine ; 1 Rond ~ Machine: 1 Tap Machine; 1 Schaaf MachiDe •
1 Draai Bank; 1 lot Wageu Banden; 1 .Kar Bak; 1 Schroef; 1 lol
Wagenmakers Gereedscbap, '

I: Trsneport Donkeys, 1 lol Tuigen en Zwingels, 2 Tranlport
W!l~Cn8,ena.

. De bovengemelde MachineD zijn alle bijbal nieaw eD m peel.
""rrl'nde orde eo reparatie, ID allea moei ftrkoobt wordeD.

J. P. NIEHAUS, Afslager.
l IIUl"illiaa. ti Ok.. ber INf.

~ ALK SupeneureKwaliteit Steen
~ • en Schulp Kalk lWI'

,=,====;;:;~=====:. Bouwen, Plei8te(en, Looien.... _ LandbQuw 'doeleiD.,
Schrijf aan ~ ..er '-ge prij ....

KOLONIALE KALK MAATSCHAPPIJ,

P__ ltl.

:Bobera..w...... ", _
WOftl"_
lUápaa4

KINS, BROTHERS, DU
De beste en aller<¥.'enstbaante Plaats
W~~n wordt door (I!lB BBOTHEI!
vervaardigd..
Toegerust met Patente Rem-
toestel en gelijk in alle
opzichten aan onse Eel'"
ste Prij8 Teatooutel-
Unp Wag8IL

PRI.... 'IL
DlIeOITO 111

,oor • lOlTAN'.
EeD ,beperk~ aantal te

koop. Belltel noegiiidi~
en YeReker &ijdige afle"ring.

OOI, VoertuigeD ,an eDige lOOd
te koop tegta ~ dÏlcoDtoe.

.... blHtlt lilMlnhl. V..........
lCIn1Jf 0111 KataIO!i~ - ,rijdt....

KING BROTHERS, DURBANVILLE, ·1.1.
I .

....--------------..------------------~----~
NORWICH UNION MUTUALVERZEKERINIS

MAATSCHAPPld •.,.
~.. ', ..,



W. H. DU PLESSIS,
V oors, der KommiMie,

Hammanah04
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Kenhardt School Raad,
BENODIGD.
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._l!~~la"::ia~eo~!j":::'vi:JOIGENS HOGER SCHOOL, ONDERWIJZERES.
retI. ooder Je ~ gun.tige ~aodig WEL'INCTON BVONODIGD d P '_6_bed.a, lIiJade hIJ D""" i" bet buit Y'aIl &J .. • Qo ~ e n. __

-e P'__~_CLLooi ._ H ...._L__~. .-.:_ MnO .... 7_ ,.s. a....LlijD geeet"~rmoPt-8 ea 'UI eeD goede ge ~ ~ _ .'-"'~011~ _ _
-.iheid. W'J anou dao ook Diet oa PRINCIPAAL: De beer F. P. eeu aar 'fall de Spoorweglijo. Groodige kennis na EageIa _
ateo hoj Ct"SA! 0". daakbearbeid Dit te B bij' door Oadenrij. &e ge.. MD. 6 ol 8 BoUaada.
lIprekeo jeg- de Heer - God.. YOOr Roux. .A.., gee&aaa eeu kiDd Kenaï. BoUaad salaris L50 . all....;l
bu groot ~oorrecl.& or:.. .diefde ..ader acbttal. bekwame Onderwijzen eD Tt.~ Bud vr lf.aaek per J.,r eD • 9&&;
gt>«"-teo. Zijo Naam sij gtIIoofd tO Ouder-'*1jzenIIaeD. eD ~.,.. . J'.,~ ea n..... • _

ge~. . v~ 8aIaria ~ 1'001' eeD ~ Applibtiea vergeaJd VUl ~TeY_willeo1l'ijoot de Vt:Ie~1l DE LEB~GA~G18vanS~ certi6eeerde Oaderwij.,., ea lG tifib.&ea eD ~ VUl
bed..olt"ll. die door bOD teg .......oordigtl!ld II &ot Matnkuhtle eD slm' m p..a. VOOl' elk kind iu .Musiek beln, .. mheid eD ~ sedelik ge-
oue f lVT'Pogde ftrhOOffd hebbe. De Latijn, ~riekA, Mathesii., Geschie- ode" T~_ "n;. Cenifi- -"__ bov ~_ be&rek-
Heer al hoo Rr°"'_ deni Q._L_:'I...__.1 H tw ... 0 ""JL ~- ._.., ~ VOOI' eD

lS
.,...,......._.

, N&aI~ de linde ... n eo Itl~i~kiodereo, enl8, . ~WlCIe, OU .~.., l:a&eD van beln, .. mheid en goed kinga nIleO door ,de 0Il(j1M'1!'I!Ie,..1
ADRL-\.NA HOOOI8, Degelik BtJbe.I- en ZaagoodeTW1)L sedelik gedrag v~ ~ December bnde Dagewacht WOrdeD tot op de

hb
. BIaU.. HET SUKSES door dae 1907 iD &e leDdeO au de heer lede November 1907.~~1!~~G,' lChooi iD ~e laatate eumeDI be- LOUIS V. D. WALT, Werb .. m~ .. te begiaaea

get.. Blan. b.. Id 1rU Illtáekend. Banebeeatfon&eiu, met 't J.uane Kwartaal, 1908.
8.ij de Jaarlikae lD.pektie P. K. Moordeaaanpoort, F HERHOLDT::rH er 94 p.e., vii Roame.d J lIDCiÏiaIÓ, • SeIaetari..
iD bet ~ ~E:; 86 poe., BIUddeIburg. Behool Bud Kantoor, De
in bet :Matrikulatie lumen CUDar'tOD,

GECERTIFICEERDE Hoofd daagden er 80 poe., SCHOOL RAAD CRADOCK. 14 Oktober 1907. MAlIE'RS OO~STE.RS
Oaderw-ijzer of Oodertnjzeretl ..oor en in de Taalbood Xxameaa School Re.d. , " U ,
lLjllllCbt- Zendi~ School, Sarepta. &laagden er '" 90 p.c. R kla d M i-I H .......
Kuila Rivier. Te begirmen JlUluane LOGIES IuIn verkregen WOf'- oe n :c..:,ï:- oge BIlIDER TWIJN.
1~ sal&ria £.":.5.Doe aanzoek &ot den tegen £8 PER KWAR. APPLIKATlES WOrdeD aU- n
30 ~o~bel' bij TAAL (geen in1l'eegeklent G V AAGD

Rnli W. HOLZAPFEL, twwIJI de .choolgelden zee. E R ~_ \'OOI' eie 't'OIgende betrek-
8.npta. billik zijn. UN AwjReD& ~uree- L.K_:L Rl'~-- . __ .J .J_ W:_L.._.J ' dWARRENTON SCBOO
WJJI .~. Doe aanzoek bij m............,.-om..., UOAUDlle In e •

---- ..- ..~- --- Bope school 8iIUaClUrda. ~ .~~ A ...... t .Ouder.
'(j AA GD DJ: PRI NCI PAA L, Hoger en Matrihl...ltie K1auea &e 'IrIJMNL (.Earopeea). 8aIaria £110GE V R of bij de beer J. L. PRETORIUS, oadenrijseo. Erranaheid iD he& per .jaar·T ~~8oI-L _ :-.::

VOOR Januarie Kwvtaal. eea HWn-ader oodenrij. eD profeuiooeJe beoefe. vel'el8t. ~ ..... eD
~ficeerde Ondenrijurea voor van " Het Te Bm.." ~ vereiA, Werb_mhedu &e werk weueJik. Applibatea moeteu
MIl Priva&e Plaau Scbool bepmea iD JIUl.ne 1908. &larie eea goecle gesondheid gem....

tegea ll00 per jaar, met vrije _
8alaria £65 per jaar en logiea vrij. Onderwijler Or Onderwijl.,. k. en ÏDWOaiDg gedueod.e de BANSKOP8FONTEIB

P. B. NORTJ~ i' d achool termijaea. VAD degeslaa,r_ SCHOOL.
Witpoort. v8Y1116 • de ~te aal 1'e.nNdai word& Gecertifieeerde ODd•• ijw.

P.L FuilaMon, -- da& ai, deel aal DeIDeD iD het op- (Europeea) hei ~ over t:ofta-
WUJowa.o.... .... •• _ de m-...... -..... ....... _ ~ ..~

PRINCIPAAL genaacd (heer Applih&iea, vergaeld vaa CeJ'O _bij RivertoD Statio&.
of dame), voor de .Ster~ A~ tifibat vu ~eid, hieSODder- SaWU £110 hu £20 Boiwtoehp
Armerbool Salaris £140 perjaar. bedeD. beudeade vorige oadenio- jaar. aoUud.. EaPIa _
Ho~s voor de lagere S~ ding eD hraIifi~ eD getq.. kaáek ftIeiat. Naa.LlWed: _ . ,.

-rereuL Werkzaam~eD&e beri;o- .dmftea (kopieëa aIIeea), ..... Toaic fW.fa eeD .. J.~. De lLts8BY Bnmp,verk:reegDen ua de Kentaua nbaue. Da. C T Nel, Boa. sehetaria, Applibo&ea mOetIea ill pede 1

AppJ.j~ati~ waarin de I~jd eD schooi K~e, Cradock, be- zoDdheid ". . de eerste prijs te Dar
H

........ondervinding vermeld moeten wor- Diet later daa de llde UJD. ~den. met ~opieëo van refereatiea, N 'L- 1....7
DOOR de beer George J. de te worden ingedieod niet lMer daD cma_.-..,. Applibtiee, waaria eie

V08 op een plaaLB,uabtj de Doorna de 15de .so ..ember bij P.8. VAN NIEOaIr.,. moet YeI1Deld wordeD, ~ Ioplei!ll
Statie., een ongehuwd penooo ala 8ekre&aris. van ~ te ~
~bL Groodage kennis ..~ wijn· I?E SEKRITARI.S,. C~ ~ Daar de 8ekmaria VU
boow en andere boerderij wordt Publieke School KOCDDl18&le, 26 Oktober 1907. iedere 8cbool Xommiaaie v66r eli
vereist, in 't biezooder _ter leiden. St.er~ ILK. 29Re November 1907. De ~
Vnj logies en wu worden ver- Murraysburg School Raad. tijd ooderhen, &e .ijn drie
I!ChaiL Voor verdere hiaooderhe- ~d••-lia DeNlM ..... nt Wd.1 m"N'dea keam&geYÏDg beide
den en aa.lari. nreiat doe men aan- VU UI. V ',_ w__ ., natAL Gli' Vi HAA GD aijde.
lOek btj ou 8daOOI :a...t Lmtana,

GEORGE J. DE Vos,. UN Gediplomeerde AaNt_ VOOR de Al SdtooJ, Munaya Kimberley,
De Doorns Statie. (dame), bek.,... to& oaderwija -.r. eeu V"P~ voor 17 Oktober 1907.

.-De Doorns, Wo~ ter, gevea in HollaodA, wordt genucd Bt. 'V'I eD VII. salaria £200 p..a.
~2 Oktober 190.. YOOI' de V rijbeid Goe~ Bol1aoda eeu vereine., TOllie

School Ri~! appUbti. tot eie Sol-la eeD MD~.

Worcester School Raad, B~';NNETT, lIeD A_~~: de X ....

8eb-eta.ria. lUtg Oaderwij-_er I!~ eD -. ..... -1BENODIGD o...t._;:_ ~ Inmde tot Ma&riblatia.. n.....J_ •. =::t...l Oadenri' i....;;;.".. HoUuda fleD ...a.e. fWaria uw .';per voor
EBN AMistent.e 1'OOl' de 3de NUal,JaH Ob.. ~'to7. £160 p.a. met Ooe,!* __ ~ voor ....

Klu &bool te Botha'a Hall. ..., op eie .1[.. ..., OwtII • .,..IMldIII ...s.:£6~=.jaacVlUleo ~~"!:OnUIIJIQIS BUODISD ~ ~ .!,~~ eD. B .....
~erk. en Telt.~ ~ VOOR de C.N.O. school &e Wer .... m~ Ja beiIJe"
eie nIeutre "SyllabaA eeD v~ Reddenburg. eeD AMi'*eate. a. ValIea .. ~ DIet ".-. ~J~ji.~:;;j;i;;.~~.~Plichten te worden aao-raard bij bIigBChrifteD 9'UI behruaa.beid en kwartaal 1908. •
't bap TIUl 't volgend Kwartaal. peel geeing &e wurdea s-oadea ~ -,-'P..~_.I
Applibties &e wordeD gericht MD OIlduJriebade. su.a. £120. nlIeD , . a. _liq_

:a~~_oadergetebade 1'001' J.S Werbaaaihed.ea te bepD" .. ! .. ~

---.... I..... IIOL . ..,... .
D~S.~~ -il I.A. DU PI,B8SIS. V.n1L ' .. ~.;;JWO.

~ .8o&Iaa'. lIaIt. ~ O.B,I: ..
Dill&. WCll'C," K. 28 0babI.r U07. '

Pit 1\ 'I ...... AI a....L
Groadige bmaia van Eogela

Bolluda. .
&laria l60 eD vrij Iogiea.

,_,_

W4.ul~tl:.L"lO ..UN OUDDS.

ZW Alt. llAGER ES BLOEDLOOS,
ZIJ BIj:8OEVEN DE KR..-\CHT

DIE ~ VIJt'DEN IS J-:-4 l'I"lEfW
BLOm.

:tamBN -4OlS.TB Ra..
• 8J'BW) DOOa

..... 1.. 1111111' Ptll nUl

PLAATSEN.

DANKBETUIGING.

ONDERWIJZER, oapbuwd,
G~certi.ficeerd, Lid van N,G.&:., voor
Eogela ea Hol.laods onderwijl.
£60 en ~ea. A f te balen te Prieak:a
Statie Januarie 1908. Doe aan-
zoek bij

J. J. LIEBENBERG,
KJippu,

P. K.. Marydale.

J.I~' 'IEN gij .._ pi .... ij' om EBN
PLA.!~ TS XOPU. ..~
})ggald Bc.e, dur hij ..encbeideoe
goede "'-eo in ..enchlUende 21SSnk
ten te koop beeft.. IDcLea gij Il .. P'-III
wenat te ...,rcopeo. .end bi....,nder-
~tIll prijs 1.&0

Dc ct.\L 0 B.()81.,
&.. Georg,.'s M ...... '. ~

I.
IET
GI'OI8 I

SRIID.....,
_0lIl

~.
JJ Oktober, 1907.
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Een Knecht op een
Boeren Plaa ts

BENODIGD
BESTEL VROEGTI.lDI

BU8-'Prlnl
SPIS BOIl SCHOOL,
DB DOORJCS*
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.M ijnheer , ·Gelit''''· ond .. rstasnd stuk
in uw g......rd bla,l op t" n..men,

Op t1ell sbuk, VerSChf\llE"n in "On~
LaD,J" ra n 26 dez ..r, ondertekend door
"Wijnboer', wil ik een on andere o~
IUerkill~ maken, ve rwachteude dat dit
in de toekon ...vt '",n loI0od .. nitworkiug
zal h••bben op "Wijnboer". en ook op
allllt·r ..n. die de depressie hieraan en
dau ruu n ~chrij.·pn.

:\u. ik heb in de ~rst ... plants opge-
lIl..rk t , dat "\Vijllt.o..r" van d., ..n..
~port oJ> d.... ndere spronjol, om zodoe n-
d .. , de oor?..unk to vi IId...n van d .. do-
1''''8.,0". ,,::er,t weidd ... "Wijnboer' uit
o ... -r on?... prodikanten PU 1.1'1J(1..hugen.
Hij "'hnjft dl' d..prw.si .. in de wijn-
hand,.1 toe Ban 01l7,,-· prodikanten ,.n
7.e nrl ..litl~n. Tn h.. t voorbijgrum wil
ik n(·t dit ''''g)("n' raak do g"'''lIlfd"
d.., Hpre" niet aan. Het i. I..lik om
alt.ijd alllllll.·rkingt'1I tI' ruuken op on-
ze \-()Or~Rn~PT"'. Zij d0411l f~n ("{I..!
wfOrk, Pil ln a t on s IiP'''PT n)QT hr-n bid-
d"II. .

Th. tw""dl' sport, die "Wijuboer" op-
springt. i., onz« ke-rk. Trouria :tI, I,..t
.... rst W I!'psIRld is. dnt i..mand zijn
..i~PII diprl>.~rt· k..rk. waarvoor onze
,..oon ..",I"ren 7.0'1"",·1 p)e'1...d.'n bobben. lp-
g,,"w .. rkt. Ik kan ..r ge<>11 ~E<pa...t<·r
uitdrukking "oor ...inde n dan dit. Want
"I, i..mand do [nvlo ..<l mn Iprnar "Il
,-"orl.(an~r ondl'rnlljnt, dan werkt, hij
dir r- kt wj("n d .. kerk.

Ik ka.n ''Wljnboer'' d,· vt'nek .."';n,U;
!!:evPII dat zijn !lChri; ...-n oen 7..... r IIa·
dplige invloed ui w.-f"nt. Wat m..n
mait ?.al zek..r ontki"",,,n en dns ah
"Wijnboer" kwaad zaad r;t<'waid h....ft
dan zal Mar ook Zf'Iker kw.aad r..aAcI
te voorschijn komen. "Wi,i'Tlbot>r"
moot mrj w..1 vArst.aan. dJlt ik ,.,."
warme voorstander bell VAn c1(. wijn-
beer, maar w.~t mij t<'~n cl .. krop zit
i.i, dat men God's kiLd"ren r,i ..t wil
lalRn swan.."".,~__..._.....""",...._.....""",.........,......""",,,,,,,,-------------I De derde sport, dU> hii oJ>'rrir'l!t

-';-:~; =-~~.h~ ;'~~if~25~~ .rotH,; ·Jj~elil~j ! ....8.. OVl"rOn7... school. Wel. hi ..rJ'J{'r ..,1
.-3~it ...;:c~ O"'c.- .. "","':I,,,",, .;.. ... ~ .. ..:::...,41· -·'i;o ...;;-·; Ok . t l uit 'd .. 1" OL::--5." ~ i: ~-: ot .... '; ~ ~ 'U = 2 ~ z:,. ...-"'~ Qc:' t.o ~ : ... ..c Il.~ c:.-a I! ~ 1 nIe \"~ UI wel flint rMar Inu)Oft ZW'l...-.Q~" ..~'5::=..:I 5:1t'cfol ,"- ... 8;~-Ot:1.4"1i·~ ...oe·~ lO... d,.. oerlelit.enhei-d later voorrl<wt '-,li ik

1 . ~ _ _ .:: ~ I..... .. ..... p ~-.....c - II ........ ~ iJ 3 :1 u.. :al \I ... ~ ~-:~;3~"'~~=~ ,('t3-i;-;Si-;-.::J 1lA~==~~~~; 't;:A.~ " daATo'·er ~erd{\r uitweiden_
--:-i.:::i .c~$§! ._:~~e" ... - ,,·....;;~-=;~:c~""::;e_!~.: = ~II wil ik "\\'ïj'nboer" f'n andf'ren.
:::X"5~Z=~--5'~c:==~~f·of Ct'i';3~~..lIQiJ c.:ii ~ _"2 dif" rni".;;,cbien mf-t hpm samenstf"mmen.~~E~; -3g;~~Z~~:Ë~~i~ Z~'~E~~EI~~~]'~~ë _ ...
~ : ~ ~ ~ :; ,-: '::' ~ :: -: ~ _ ~ o.-~ r:: :: _" ~ ~ .~.. .; II ~..a t )oo.~ ~ N npt dit aan Je ha nd J{f'VAO: JrS. pn he-r-
é.";-3gz'~.'-;:;;:Zi~;q~Êll Z~!~::";Z"]'iJg.ti· lee. l1<ljZ: ""n" h"t ,tuk dat "W,jnboer"
~:t:~~..Q -~=~E .:--:"_;)o._~101 t.~""it.;= :-> ... t.E :; C geschre'~An hedt. in dA eenzaa.mhpid,dh~OLE~~Oi~]~:~g;03~~~50]~S~Jjg-~ " ..n naa:.:t God wat Rij ..r ,.nn denkt.
-' - _: 1 0 ~ ... ~ .,>,,:; 1. • .,,~ .. 0: ":-" • ~ t·~ 831': ::1' • Ik k= Il cl .. ,.... ru·k ..rino- "'..ven d",t. ~ij
_.::a.~i:t.-A.=-i; ~ c A.1--;.c.u• M". ~-1~:~1'-A.;gL".B. _~"-A."15. 's.-f01"" II ~~ ....Q • ,.. f"o• ." __• _:. _" i .....~ - dan tOt II<'t Oe,Jllit zult komen: • ik
':"'~.5a.3 ''"->''f ... _.. >gc=:.< ::s~c: IIIQJ; :~ooIIf:t ... wo
=~;,cïi~~1~ .... :.~~~Z"~:~"""o]A.!:~~r:.:~.!:tl ~!i hph lnt-:uul 7..fta(1ge7_"1a.id: \\'anth~t i~
,>:;t_,~"'1~~'i~e"SS"' ..~i'i31l~1~~ -.:..,§~ .. t _g . mij "\Iid,·lik ~e< ... ord ..n dat <lit .tuk tp-
~]~:]D::.~~tc:~~~~!g~_gl:a:~!~§!~~iI_~ ..l.i ... ::;--Z Kl'nstrijdi~ i~ rnflt God's Wil.
~~i~~III~e~ë~•••t=~~5t~..a~III~~~~_gIll:~~!:alJ!1 !i 0 :\1.. ~jj tot uwz{!lv~n zul-t gekompn
... ti E ~ a ~ t: ; ~ ~ l1li--'= : 1.0 ... ; • 1l1i~ :J <II;jj 3 :;I ê! t~:JI a... ....t Z zijn, zult ~i.j m(~ten ~_rkennf'n dat hPt
!~~~il:!~~~;al:!Hh!iill:l~;~~l:~.-~.~Ë~ist.:~~.....Z ni~t l!Oo predikant of zond"ling (Jf

a~E-~t:1- ."I-~""_""-~:>-~I-=-""'-I-"'.D=' Alt III jprnand ;tndprK.lnaafuwpumijnznndon1~~i ;~ 5-.á~ i z ~~!ita.! :1~fa;, ~t :-r~:'3 _, ""f·lkt?' dp oor7..nak r.ijn yan dp. zwaro <If\-
pr ..",~il'. God la>lt n""it ï...tA toe ?A"'"
d"r Zijn Wil uf madsb.·sluit. Er i_
n"t """ pla,,' ,·our on' 0l"'n en d ..t i.
dit, nm t<- ~a..~n ..n on. on..-oorWl\ar-
delik aan d" vO<ften van d .. R ..er Jl'zu,
tH If'gg:pn, en ze~f'-n: Heer JezuSl,
nWlLk mii mijn zon.! .. hekpnd {'n, di"
nnn t,. hl"lijdpn. .\1. wij dit ni ..t dOPn
zal I",t m..t on_ altijd nog sleoht!'r
galln. .

Wat ik omtrent on, nanstaand .. plek-
ti .. wil zeg)(f'n. i. h~t volgpnde. Zor~
toch. dat "'lj mnnn"n in het parl..-
nwnt \;rij!!;"n nnar God. hart. TAlat on~
C;,,<I \'T">(<,n on', li.. r""bte pel'l<onl"n
~an te wip....,. Al. wij dit dOf'n dan
kan h,·t ni"t ,,"II,,,, of het moet goed
nlf't ons ~all,n.
ï dolnk.'n,l.. ..oor opnam... blijf ik

Zorg dat IIW woii ... .tat aItOOe ,.wauchen
wordt met .. .5unUlbt " ZMp, die h.t la.bri.k
niet .. I ".rotten of ~

Ou _,...,. .............--_ ' ....
•• _ H I _ ...............................

Sunliaht Zeep
zal pld spaaren la de
kieederen dJehet behoudt.

O:I«>eDB~5 U!VB~, 8BP1lRICT,PORTIUJ'lfUOHT. BNOI!LA:"ID.
.............. Gp ti .. aeep I. eeft ....... bo..~ ·... n aulv.rhetd en

yoor1reH .. li'klo,.ld.

J. LA WLEY & CO.
BEPERKT,

" WEST OF ENGLAND,"
Langemarktstraat en Kerkplein, Kaapstad.

FABRIKAM,.TEM
Va.nIU'S·, JONGELINGEN· -'en JONGENSlLERKN.

IET IEDERE MAILBOOT KOllEN NIEUWE GOEDEREN AAN
Grote en Verscheidene Voorraden KLEREN, SOHOENEN,
HEMDEN, TASSEN, REISDEKENS, HOEDEN, PETTEN,
HELMEN en ONDERKLEREN dle niet Krimpen (GeW88l'-

bol'l'd), om uit te zoeken.
VOETBAL LA~EN, GORDELS, Kl!'lOKERS, JERSE YS

en HEllDEN worden nu uitgepakt.

zie onze nieuwe VOETBAL LAARS met ENKEL-BANDEN

HET

ZUID-AFRIKAANSCHE JAARBOEK
.. •

DEZE nuttige en a.lombekende Gids, welke een ieder in
bezit behc»rt t,~ hebben, zal riit jaar d&1r ons gedrukt en uit·
g~even worden. De prijs is nog zo billik: als voorheen, namel~~,
6/6 met pot;tgd.! inbegrepen. Orders moeten vergezeld. ZiJn

. . .
VlI.D een remiSKIe.

M.en doe vrot·cr aanzoek, ten einde niet teleargesteld te
"worden.

Enige ellempla..en van de ultga ..e van 1906 nog In
voo.....ad. Men doe onmiddellik aanvl'8ag, •

Van de Sandt de Villiers & Co., Beperkt.
KAAPSTAD.Bm~ 44.

Prikkeling, laflammatla, Akuut of Cbronles,
BlusORaestaldhedeR,

IIIr- ID

~po".ii~, zeker en rrmanent ~nezen door Alexander'. "Vegeu.~1e
Tlln\,~."--' ...elkc de Nu·ren. het Bloed, de Lever en Blaae deu .. 1áue
"'g. tariC8e ingrediaaten "enchIlft. welke d&~eliks door aet geitei wordt

"erhruikt. 'J/9 per bottel, port 9J.

ALEXANDER MEDICldM MAATS.J
HuovlIIIl STlUAl' 19t, KAAPSTAD,

I ........... CbeIntStea lO ....... Kraldtwlldl ...~--------------------------
d. WOODHEAQ

EN ZOMEN, •
Leder Handelaars. en ,Laarzen Fabrlkante~

.oor de Groot Handel,
Looiers.

RI EB;,!: EK STRAAT 19. KAAPSTAD,
~-----

Het maken van alle soorten Laarz811.
Tuigen Leders altijd in voorraad.

.----------
tcHRIJn OM MONSTERt IN PRUJlLIJITIN,

LW dw. dienaar,
W.

Wij hpbbt>n enige .-:innen
ten.-Rl"d. "0l1li Land."Mont~l. :.11 Okt. 1907.

AIII\ ,I,· f,dit<'lIr .

Rnu TrEK MAAKT HET L~
ERS LAST.

Jo-;"u'gelukkig thuis is de allerk08t- "
baarste b.>..itting:, dat binnen bet be-
reik van het mensdom ligt, maar gij
kunt van h.,t lIangename ervan niet
""nit.ten indien gij aan rumatiek
lijdt, Gij denkt niet meer aan uw za-
keu als gij trW huis ootreedt en gij
kunt ook V,I(II die t'lrrnati.l8e pijnen
" ..rI",t worden door Chamberlain'.
Pijnbalsem aan W wenden. F...en aan-
w ..nding ml lt vortidlting geven en
door er voor een korte tijd mee voort
te gaan zult gij een permanente ge-
nez,n~ bewerkstelligen. Overal ver.
kr ijgbll ar .- Advt.

.AL JlAIL"
VOOR ."GELAND, Yl•• ~IDIII.t.
M'Jl.

t-KIKPAUN8 CUSTI&.
la-BBIl'OB
II)- KILtlui.ur O~.
I7-8AXOB,
6-OABUlBBOO1t OA81'LI,
ll-KD!LWOBTB OAST[&;

BOElBESCHOUWING.
Frohnmeyers Bijbelse

Aardr1jkskunde .
1'Ilar de .twaalfde Duitse uitga"e <>p-

nieuw be. werkt door H. van ZUTlen,
hoofd ouer Chri~tl·like school te Rat-
tem (:"ooorland.)

tït~av .. van La Riviere en \"oorboe-
ven, Zwolle (:'<i edertand.)

{:w <I;"n_t\l'. clipnaar.
D . .I. G. Dt: TOIT.

Het dool van dit boekwork met zIjn
21 intere8lUlnte pta.t.o>-nen" duidelike
kaartj'" i.,., 0111 de lezer bekend te ma,
ken IDIlt de aa rdrijkskundige atof der
Hpiligt' ilchrift. Het ..erste deel han-
delt over "h"t beloofde land", het
tweed" ritlel OVE'r"de land('Jn der heid ..-
upn", die het tu IlCf'1 der gewijde ge-
schieden i" geweest zijn, of wier kermis
tot recht ve,.,.Wnd dell Bijbels vah be-
lang is.

De vr""g. of "Yrohnmeyel'l! Bijbelse
Anrdrij.kskiUldn" voldoet aan do eisen
waaraan h"t moot voldoen, behoeven
WA IIiPt tI' b.>antwoorden. Het feit
all ...·n toch, dut b"t in Duit§l.and roods
""n t,,'a.ulfdP druk belt-efde, geeft meer
dun ,'oldol'"dn 8l1tw(JOrd op die vraag.

Jaren Jlele<len v"r~eh,oen de e..rste
uil!1;an' va II dit werk in :'<iedf'Tlnnd. "II
taM wordt ons de ge4e~heid gebo-
den kennis te maken met een t ...oedl".
n-el \'I'rb<'t{'rd .. uitjl;8v", bewerkt doer
de h.... r H. van Zuyl ..n. boofd ener
Chri,_t")ik" s('hOt!lI tI' Hattem.

Voor Hijbelse .tudie, .0.....1 ala bij
h"t dagPlik_ gebru.ik van d41 Bijbel
acht<'n wij d''-708 Bijbf'lse 8Ardrijkolrun-
n.. van I",t hoogste belang. H..t hand-
bo"k' i. >lb~oluut nuttig, row,,1 voor
"oor pr"dikant",n als (mderwijzPl'II en
polrtiknlil"ren. Voor wie zijn Bljb.-I
duid ..lik wil ver:<(.aau is dit boek eell
onmisbare gids.

H~t int ..r""ant zijn be..:'br'j.... in.
geil al, die VUil d" Dad .. ZI'e, VRn "ru-
zaI"rn. (de onsterf ..like atad). bet
GriGks Z..ndingffVeld..-an de apostel
P"ullls .. " .... n v..le andere ond ..rwer·
p<'n. Om onze lererR in staat te stel.
Ion 7..ieh ....n denkbeeld te VQnnlln van
de int"ressant", uit"l'l!t 1et'nante wij-
r... , w34rop die onderwerpen beechr9-
... " worden. hopen we do 2hte pal'll'
graaf nit dit boekwerk, handelf'11d
0'1"'" d,' Dode z..e, in een onzer eerst-
rotu;endA IIUDlmerS over te nemen.

Gaarne bevelen we bet boekwerk bij
on ...... IeEe"" IUIn en hopen w.. dat het
ook in OM werelddeel in wijde kring
bek ..nd mog" worden, ,Th> prij.! van
h"t ruim 250 hla.diljden oo..taande .. erk
L' in Holland, in![l!Daaid 1 gulden 90
('pnt 31<. 2d.), fraai ~..bonden 2 !?ulden
2.; cent (3... 9d.) Voor Zuid Afrika zal
de prij.. r..eker iet. hoger zijn, iu aan-
mNking ~enomen de frank.eringskoa-
ten.

WIESTELlIC.
ftGM Ilwopa, ClGfl<r.tJIJ~ltId4J!

Lo.. PGlfIWU, DovtJf',
lLarabtwg •

1

NAAR LoIOEI yia DOVER, SlECHTS twEE
Venrek .. se Y.Dl. op

!1107.
:20Noy.
i 11 Deo.
, 1t08.
IJ&D.

·ltl&D,
lJ "eb.
4 Kar,

De Zending en de Wijn-
boer. R~CAN~E

De Nieuwe Medlcl)n.Atlll d" E(lit~lH.
G,'",·ht" hf'ffi'.-M ..t be-an,z't"ltin!!: la.

ik in u,.- ~"""rd hlaJ van :l4 Oktoher
I"'t """"'LiI; \'An de zift in!!; vnn d.. w.·,-
t,,)Jke rinjl; .-an d.. :So G. 7"'ndlllg t.'
~ ~Im",b"rv.

D.. "ft·n"If'nn.. voorzit (t·r. f'l"rw.
Pau~', \·a.n ,,~..·Ili n'_nOII_ J,l;.... wRJl\rue na·
tuurlik o.s. Vc'ln hf't t.()fl'nt\mf'n ":"1
dronkl"" ... hap. pn ook vnn de I.("est ""II
.po""""" til.(hE'id.

Vprrn"ld"n dp ZI·nrlin~-n'r~lag('l1
ui"t jaarl.iks .lat oud .. , afgm.aajl;de .to-
ri ..tj .. Olll\rpnt het !,<>('nemen Vfin d..
dronk ..nsoM.p? Indi ..n nu. wprk .. I,k ril'
\'f'rmet'rdMinlZ van dat Pllv ..1 jaarlik.
Fn ",hriklmJ'('nrl voortjl;Mt. \\'1lar 7.,,11-
d.. n .. ij dan ",anda ..g nipt r....d., .taan 0

u- ..n Vf'l'J!"lijk nf! d.· ~"" ..prn.·-
m"nt •• tatistiek ..n n ..-at l.i('t men
d.an?

li""r. hoe u;a.Jln clp h..er Pauw .. n
zijn konfrater. dan d.. dronk ..n""hap
b"vechten? Tk 1_ in llIeerll:_ld rap-
pnrt g....n ..-oord ,.an hon plann ..tjl"
Wpl. ik: beb .."" plan uitg..dacht. pn
be,......1 hlln dit 1'Ptl. aan: "Mpn m"\w
IIi..ma.nd l'en omlt.rhng of di.k ..n in ft.-.
,...ndin!!:kl'rk, di .. ni ..t """ ItPpletste nf-
R"haff"r "~." ~II prkpn ik. dat mlk M"Jl

b.>puling g"h ....1 onbijbt>I.. on!!<"""for-
mM-rd. en t"g"n on?,f! kerk-tten r..oll
zijn. maar ";j II"VI"n in .......n tijd .... ""r-
in vol..n w••1 me''''D, dat 7-ij alle" dur-
..-en. en "Hpt doel heiligt de miridelen"
--I.-t d .. j..zuiet "nn ()(Id on.. niet
waar' Wpl dan. 'llI.tt'lJl de heren ('6n8

Voor lIIIrtWaItW.
v. __ _ ......
, .... _ de V_ W"'-_" 0•.......-..

KOLO
.On11mentale

Itrud ht
eo,

WPB'ID.

DI OUDST& ItOLOfftAI.&
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"Three
CasUes"
SIGARETTEN

HJJBBD

Dfse fDo'rme populariteit
«tduftnde de laatste dJftifOD
j&l'eD '.genoten boTen alle
andere merkeD, en l1llleD

het DU houdeJl.

-
"Three
Castles"
SIGARETTEN

A

ZijD ftD beter fabnba' dAD 8Dige

a.,eToerde 8igaretie, ea daar ..

PIaaiIelik YerYurdigd wordaa, sijD

- Tel'IIU' daD Itet iageYeerde anibl.-
. '&&rom leDdt gij Geld
naar 0181'1e8se Landen ?
-

< "Three
, ,

Castles"
SIGARETTEN

. lVcriea ia oue eigae Zaid-Alri-
buie F.briebD gefabriceerd.

WERK
UIl 450 blaab penoaeD iD dese
fabriekea, daarom lulleD Bok ..

die een 0DdenCheid weieD te maba
MIl Zuid•.Afriku.aae lDiaII.ri. be-

~

DOOR BET ROKEN VAK

"Three Castles "
SIGABBTTEN

• ..ert ,1J .. n Zutd.AfPlkean•

.. ......... maPllt In: ... hand.

Feiten Spreken. r .r
- ...

TH:E.E
[

nLlDl
i i '

'DE

Van ~dere
Theeen, nu'In

,

de lUndel,
:

Staat. wegenl
haar



Londen, 31 Qkt.---GiateND brak te
"adirostok oproer uit ciadel' de lie-
Illanning yan de 1'erniel... "8kor7."
... ike de rode nag beet eA een ._..
bar dement opeJlde op de Itoad. De
""r!ogschepen 8D de batteri~
Ye8tlngY".lten YUUfden terug eD
b<>ordt>nde "Bkory." welke naar de
,esleept werd.

l)<> belhamels 'tan ~ oproer werden
r;edood; de oYede9'Bllden werde. ...
nngen geJlGllMD·-_-

DE INDUBE OPBODEN.

Londen, 31 Okt.-De r.priDtil y.n
'Bengalen heeft met. betrekkina tot de
eproeren in Calcutta UIl de lJld~
r egering geeehrtlYeD, dat ~ toMtand
hrh\ seer ernstig .,11 1tuD1l<m worden.
W luiteDaot.-goeverneUf Meft nr·

kl aard, dat bet onderdrukk- 'tan de
_nhitBiDg tot oproer een pbiedende
noodsaltelikheid Ja. '

IlI~';Io""E.""LANDSEvmWIKKElitN.
GEN IN PORTUGAL.

Londen, SI Okt.-Uit Li_b«m wordt
r;eseind, dai de "oorpatelde .dali»
Itr. tieve herYormiDp1S Diet Il1JlleIl
word"'O afgekondigd en dat de .....
ring zal worden "oortgeset ."oder par.
lement.

DE KERKEl·JKE KWDlTIE VAN
WALLIS.

Londen, 31 Oltt.-De heer BaldaD.
seide in eeu toMpraM te Rh,e, te ..
loven, dat air H. CampbeD·BanDc!rDIaa
yooruemena ia om de bill, t",treffende
de kerkelilte kwestie .aD W.llia, in de
_ie yan 1909 in te dienen.

V oorte pleitte de heer Bald.ne YOOr
differentiële militaire behandeling .... 11 .
de ...enchillendé deleu dee riib.

De repring had defiDitief beelotAul,.
tI1JI de WaUia territoriale diriaie, onder
~el vali een generaal .aD Wallia, aaII

te biedeu aan Wallia.

DE DREIGENDE SPOOILwm-
ST:!KING IN ENGELA-"iD.

LondElu, 31 Okt. - De beer Uoyd,
George yerklaarde in een tof!6praak te'
Rhye, dat een apoorweptaking 1IU1k!
eeD ramp aou word ..n, dat Hj het ." I
dig achtte l'en beroep te doen op he~
publielt, om hem te ateun.,n in he.
treffen ener aehikking.

1.

KO~sESSIE8 DER DIREKTEURF ....
BOOPV"OL.

Londen. 1 ~ov.-De vom'llitten d ....
• poorwegmaatacbappijen en de II.-
Lloyd-George kwamen heden wedel'
bijeen. De konferentie werd echter
opnieuw verdaagd tot aan8taAnde
Woensdag. waarna de ·heer Lloyd-
George de .....rtegenwoordigan van be~
geamalgameerd genootschap van spoot'-
wegpersonl'eI .... 1 ontvang'3n. om te
trachten een mOJl:elike regeling te tref~
fen.

SBar men vern<'t"mt. beschouwt d~
beer Lloyd-George de kon8<1IIIies, door
de dir ekt.<>uren aangeboden, ala &eer

gewichtig en hoopvol.
De beer Bell. parlementslid. sal in

een kompromis tooltemmen.

11.

;1'.
10.10 ...
" DaIJIid·
J. P, .....
geJ.), da.

DE HEER LLOYD-GIDRGE E..... nr.
BOl'DDW DER M.AATSCHAPPIJE.~,

).JO ....

Londen, 31 Okt.--Reden ,.erd wed~,
..en konferentie gehonden t1lSl!len <le
heer Lloyd-George en de .ooraitten
der Vl'MlChillenlle 8poGfwelf3U'&tschap
pijen. Er wordt gesegd. d..t df' mt>er·
derheid der direkt euri'l\ teg ..u de vOOI·
atelIen is, welke op de bijeenkoUlSt <k r
yorige week gedaan werden door ~..
heer Lloyd.George, insake d", .. ,I;.el>·
nin_!1;..an de umee, '

Naar men meent, 1181 de hoer Lloyd.
George tracbtt>n de uiterste kC)ll8ellSi...
te verkrijgen van de maatschappijen.
alvorens ('('n konferentie te houden Jnet
bet geama1gaml'erd jl;enootacbap van
spoor wegpenoneel.

De beden geop"nde konf ..rentie tua..,n gen""mde heer t>0 d.. voorzitten
der maatachappijl'n i8 tot morgen yer
daagd.

._d le

TWEE \TrEE~'LOPE~l>E BERICH-
TES.

Londen, 1 Sov_-Er wordt ..e.-.ekerd.
doch niet ofticieël, dat d.. lIit,.)ag van
de stemming, door het g... malgameerd
genootschap van spoorwegpt>r1IOneel
gehol1de-n. een ov.. r ....eldigende m....rder·
heid aantoont ten guD81.e .... n werlt-
.ta.k:ing.

De ''Gr..at WMte~n' 8p<>Orwegmaat.
acbappij deelt medé , dat de Bntwoor·
de n op de onlangs door baar nit~e-
geVl'n eir kulair« gE'r~nend &iJD.
Bet percentage va.n bet per!!Oueel. dat
de ",aatschappij II:t"trouw za) blijven,
hl'draagt ond ..r allt> rangen ongeveer
15 peN'ent .

Oosj;o.Londen.~ -tD _der·
ling ongeluk gebeUl'de bede aan Ipmi
nn de GoevemementM ~ awler, de
"Pieter Faure." De luike?af. Y&D de
steenkool bergplaats we geopend
en een kaffer -claalde erin a. Daaz' hij
niet terugkeerde g.ng 4'l9U iblanlte man
. naar beneden om te sien :wat 1'&n de
}taHer gewor:deu waa, doch 90k de bu-
b kwam niet weer .naar ~ven 'IIOdat
~n alldenl Enropeaa!, UUr benoeden
gtng. Deze Tt>Dd beide ~ in
een ~t VaD ventiltking. ze werden
spoedig naai' boven gebr8eht, doeD de
kaffer', bleek reeds dOod ~ litjn, De
Europeaan is eclit.er heratiellende.

VIERING VA..... '8 KONniG8 'VER •
JAARDAG.

,,. (Bol-
'.), da. I.

·n.

10 ....
,bel
).JO .,.
p'_"
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Kimberl ey, ) No .... - De stodsraad
heeft in overeenstemmin,. met de ka-
mer Villi koophandel heslq~n om de
vlE'ring van 's konings verjlardag op
Maandolg 11 Nov. te doe, plaats vin-
den in plaats VaD op Zaterdag, en
yoldoe; bieri. aan de 'lfEJn8 .Y,IIJl de
bandel.1'8D. .
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Dt~ JTiA:-;(llëLE KRISIS IN
AMERIKA.

Londen 31 Okt. _- De New Yorkse
..ffektemarkt blijft dalen. tange-lp
.... n nie gedwongen likwidatiee.
op de beura van hedeD wareD de

prijsen yan Amerikaanse effektt>o eeb-
t.or gunatirr. terwijl ook de LondeJllMl
multt omhoog blijft gaan.

Het dia.konto tarief der banken
.wK heden tot 5t percent .

V01ll:en8 een la t.n v....,.,)Dden bericht
nit ~ ..w York wall de effelttemarkt bij
a1ui~ing onregelmatig.

1,d '.
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:ncei-),
!lijD.
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iDR KABEL EMDEN-LlJDDUTZ-
BUCHT.

Londen, 31 Ok~.-De Duite-Atlall;-
ti_ Kabel Maauchappij heeft .... ~
SpaDje eeu ko~e gekregen nil
...ljltig jaar "oor de kabel 1'&n F.m~
~ia Teneriffe en Kameroen naar Lu-
deritabueht:

-r •. li.

(110'.
rlDiap

..L-

en '.,,""_'
Redet-
.), dL

Lond.n, al Okt. - Uit Melbol1raie
wordt g_ind. dat de QUeenaIan"
YT'Jhandel_, A.drew J'ilh«, ae--
.i. tot leider der Arhfliapartij in bet
federale parlement, ala op..-olger ~
d. heer Wa_n. ,,.._l'II



GO[~ERNEIENTS SPOORWEG(I.
Konings: Verjaardag Vakantie,
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Voor de AdJatn1B'nUe TUl BOeCIela ell .a1a~ ft1l
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~ Aa'tmteD, O'IlJ'atoren en ~
De beleatDg .... Kap11aal 0Ilder Venekert.Dg TUl V...
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, ~ Ad... : .tBOARD." Postbus 86.

DIItEICTEUltEN:
at WeIBd. beer W, &. JlOORE(De berea IDe WeJEd. heer T. A.I. LOUW.

.... - ZiMm). v.....:uer. De WeII'.d.. beer •. T. BUlSSJ:!UD
at WeIBd. beer A. H. pBTEBsD. K-D. ... Vu Zyl ea Jtai.,;....., .».lJ.......Mer IlBNBY 8 . .JONBS.

.. r- ODe ~ de ~ tot htm Ib.. tew.......
,,~IIb .... _ of ""da telllllllm, bm.ea bur M....... ea w-i II_;_~

..... IiIeI ~ ..m.....,...., ..
aen_bn voor ~ onder 8ekurttatt ft1l V...

tegen de lopende rato n.n rente, Z11ll8Il 4aC'aUb ...
;'.1IDbUlle de ~ iD bebendeJtng WWdea .........

BLUIDKAST BEWARniG.-Jaarfibe huw YUI .....
'....... ftD ft poad kit drie guineaa.

II __ t lI ..tw... Bnllil........
SItnIarta..

'''" PROEF" "'MIIIO VERZOCKT.

RTLEY & C@.'
.ARKT ~GENTENJ

· 'Q~ENSTOWN"
I .~ ..........

TEL ..... ADIIa: ........... -~i~,.;
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\ ",,·ll,~,ng.
,n~I"\PrD4'n door
(,(;.! .. r',\ Ijz.t'f aan tt U,'lIlI~lilllQJ.:,::J
,,'\I(q' !I~ w aren, o.a., de heN ...
,,'r.'11 H"tnlt'Y", D.D., ){nr:tW.
II'dld, IL\.. Walker
LI. /I or. Cillie, advol, .. ,t

'ol ".~. f, P.~ 1'l:,:mt,jt.'~11~o.i, \\' ,I, van Zijl, ady. {
H,." II, \ .. P..u.. , Cb... HIWlIMI]J'I
\,:.- ",.I ..r en. Do!:laal wu hiP.
~ •. , .1 i ..II er ......ren ook yel,e d.ilII'.;lrjii~~~
t • .,:,":: \4 ,\Ordif!;.
I~ " ....r<ltt.'rl de heer J. D. '

".i',' ,i,· I",.,r \'"n Zijl voor, _.
_,·'t'r bun oude vriend VaD

,_ "ellien, .. n .... I _der ,seel'
.. , ,l,' o",standigbedea,

.I.. ""MIt .. spreker zou tilreM!n,
",,·llo'uboscb gehoor van ....t

f'~' 'nl In onse eigen taal (Ab.i-
L"'l ,,,"sr ....,,"'n. Spr.tker ..

" v ....·1 mt rodukt.ie ot'l:Dodig
...,.•1 • lll'~'su'n van hen .ieb de' t.0&-
,!" .k,". , ..n dp hrer V&u Zijl ,bl, sijn
" ,.j. Il ,,'"prf'n nog goed herilUl~.

,,(1(1. r lU4'JlllQhlDg stond ..dy Van
;' ,: ',' "11 1--v O'rdl> op ind.rukft1dtende
w ' 'l" . ,'11 H,lsp .....kendt> redt> in 't Afri-
",:, .. -r Afrill:saOBe p_ en riedep;
..t, :1 I~· mor beelden, die hij gaf, nil

, ," n t "" schoonbeid vaD de ta.al,
','''. ",' IIIf'[ lu~u applaus ontvangen.
,II I' ... taan, dat 00 editeur 't'all
,. ,,.;.,,an:';t' kolom de rede vain ade.

I, /.,)1 [),n~d,,!!: zal publieerea],
II "LI "i' d....I"" d" heer J_ D. Krige

\'f'r~ad ..ri ng mee, dat er MIe--
C.f.olll'II'·n I)fltV'~ngen werden van advo-
• ,,' 1'"Id ..II ds. Briinuner, en brieven
\ .'1 "j,'okJl.lIt, H. S. van Zil', en mnr.
\!, c, nu II. waarin allt't'l hun spiji te
k," . " ~,,,'f'n. dat v.e niet ~enwoor·
, .; kl" \"11 zijn. De heer B,. 'B. van
Z I ,II ,Is. Briimmer w",ren ongesteld.
jl, ".•", \I.·rriman bood ook "an 'n
I."., i' nr- voor d.. ~te toespraak (in
IC ,,,""Ill,till;" kompetiUe) in .Afri·
LI li," pn-'r St,.Ilf"obosch.. ,I

'j'I,t:-;I'H,\,\K \'AS ADV. J. DE
\\"·\A4

}
I

\ .' ,),' l~ Wa.aJ begon JDflt t~ zeg-
c,'It, ,Lot 1I.,t lwm niet Van bet eel'8«-
I,. : ,"~ '''IS. h"" rijk, hne mooi. hoe
u ,", c. h,.· ...'rdienstEolik zijn taal 1V1UI.
J)•. , ... 1.. 11. waarom hij lrijn taal hoger
• ,,~. I.,.'rd.' da n pnige ..oden! taal, was
..m.!.. : 7.'l de z ij ne ,.-as. De Engel8man
.. " ;.'},,,cht aan EngelS, de FrlU1SJllan
.• II' Frans. J.. Chinees 86n Cbin_, de
J\"ii,'r na.n kaff",r6, en IIOU de Afri-
k.,III 1.·1' .lan niet hf't meest gehf'ICht
a.m ,(I r iba ns !tijn? Was hij minder
I,.,,,,"t,,·, dan de anderen P Maar het
\'''.'' .. rd....,I. dat er tegen Af-rika.ans
b-etond. lOL. niets vreemds, .&ut .ne
v.v.r nam-- tal.'n hadd ..n in baar jeugd
m-: '.""oord ....! te kampen gehad.
LJ.,.1r wn ..... n t.ijd i.n d.. Engelse ge-
... 1.,,,I,·n .. , toen alleen diegenen, die
Fr» '" konden spreken, als "gentlema~"
1,t"·;d10IllA-t! werdoD. Daar was een \ljd
t u elo· ~p""hi..deni8 van Frankrijk, toen
cl,' ·.taI van bet. gros van het volk be-
"";,,,ltvd w"rd si. te ruw, te gehrekkig,
t.· 1,·I,k om op papier te worden !Je-
.,·t en cl .. paedagogen Tan Frankrijk
",1,;,·" .Jl ....n vasthouden aan een soort
n" d"fti~ Latijn. Maar ~ volkstaal
wnu h~t uiteindelik, en die taal _rd
h,· :•.Il l2:er8ngsch,ikt onder <It> meoiste
.11 krachtigste lal ..n der .. ereld. Daar
..-", -e n tijd in de geschiedenis ~
It ..I,". toen de taal van de kerk, b.t
h"f. »na., ook daar Latijn was, «-.rwijl
cl.· taal van het volk, in 't algemeen
Ital,aa.ns was, ",rdee!d in v"rschillend~
dial ..ktA>n_ ItaliaanR heette V u I gat a
nl 1 ing u a v u I g a r i 8_ Het gros
Ta n de geleerde beren beschouwoon-
h-: a I. dp kombuistaal, pen gebrolJw,
oIa t IIIPt verdienoo tnt schrijftaal yer·
h", II uo word"". llaar verscheiden
)!rootgeestige Italian"n, Dante onder
a "d.'r.·n. schaamden sich niet, van die
I , Il " "a v II I ga r i 8 gebruik te ma-
k-n . Toon tl('rs1; kwamen de bevoor-
"..r,I....ld ..n tot lIet besef, dat d" taal
Hl) ,'.'rdienstelik Wll~. En wif> ont-
k"I"j, .•• ndaag, dat Italiaans een
p""htige. mllsikak- t&al was? Daar
.. a._ ....11 tijd in de geschiedenie _n
fhlltslalld, toen de konin~ zei, dat hij
In .1,· 'tal Duits sprak, maar in sijn
h"i Frans, Toch WIIB dat verachte
n",t, dank !tij Lnt.ber, Ooothe en
0".10·",,, oen trots.- ,......eldtaal ge'il'or.
,t.'n, ,\lnk8JllIs WBJI tans predes in
dpz.·lid,· positie, waar in al die grot ..
t alon •·..ns waren. Het _rd gemis •
• "hl ol'"lr vd .." van zijn pigen gebrui-
k,·r~. «mdat df"zel1 Je w3ardf' ervan
1l1+'! kenden. lA' zagen ('en diamant
."" voor ...,n steenkool. Stond or een
I(r.. ,t <l'hrijv ..r onder ons volk op pn
~pt.rq,kte hij Afrika""," als voertaal,
,j"" ."tI!!.>n all ..n verbaMd E-ijn owr d"
v,·I~ df'lIg"'n van die ta&l Wat de
laai dringend nodig had. was 'n groot
",'hnjn'r. ~r..ar het gebr ..k daaraan
vprmincl<orde intnssen niet de verdien-
.T,·!ikl",id van de ta.aJ. B...t,...,.d 't
A f rt kaan. dlikwijls .....""' ..«-n. dst het
'" ....n..-ondig WM. W 118 eenvoudigheid
van taa! dali niet een teken 'Van voor·
li, t g. nl2: r-n "'Bln ('('n gevord4>rdP ont-
w,kk.'hng' WOR Ilf't Engels in de
vorml ...... nieb een VIU1 d.. eenvoudig-
st .. tah-n tet- _reId, pfl werd h..t ni..t
IW'l('I"~lW'(! al" de m.-t ontwikk ..lde
t.II.I' .~18 hf>t voo ruitgang was in 't
~~III':E'ls,dat het Nm "acht onnodige.
bel ..mmATende bnigingsvortneD ha.d
.....gg ....-orJl"'n, 'II'as het acb t fl ruit·
l!.n~ in Afrikaa.ns om hetr.elfoo tt'
d""n 0 Als het g..-I!l:ekeuT<l ",erd in
df' Engelsman, dat hij sei: ,'} ean. you
ean. hf' ran, 1In'! can, ynn ('ant W4'y
ran," WAllTom mOfllSt hpt in de Afri...
kaaod.-r ....ordt'n ar~ekeT)rd. nl~ hij z.>i :
.. Ek ia, jij iA, hij is, onR
is, iuil.. ia. hulle ;8P'· Waarom
mn",,~n er drie ol meer vor-
m«n !lijn, waar Nin genOElg 11'&11 P F....n
haJ ",...rd geTOl"md door hltt volk, dat
haar sprak. Zoals bet volk haar ge-
br li ik te. BO w811 se korrekt. Als bet
volk over het. algemeen "ok" Ixwen
",k" vPI'koos, dan WIUI "elt" d!! rechte
vorm. Onla~ -d eeu joage Afri-
k"andf'r, die bet"OOl'oordeeld was tegen
Afrikaans, Itevraagd, of hii i li; Sei of
~.k, H ..t arrt ...oord''''aII: ''Ekeêgik."
Zo nok i. "OBS is" de rechte vonn. Als
mr'n .Ion~ is" vertaalde, met "us ja''.
d" n k"lldO' men OOD'Voumg geen Afri-
kna.l1!1, want "onB i." .... ~tI are," en
,,,"ts Rn~ In 't NederIana wwd
""11'" allet'n in de derde eD vierde
""amnII"," gebruikt, maar het heeft
.t,. .\ frikaander beba&«d' om "oM" iD
II i rik aa p 8 ook in <le eerste num-
,,,I h' ~hrnikeD_n waarom nietP
AI. ti.. F.ngelllman het recht bad om
h.,t "ooTnaamwoord ''yoo'' d.t oor-
':'ronke!ik alleen IlCCtIMtiel W8II, iJj de

! l;J~lt... ":t'f"" en "thou" te stellen, :was
,,' dan verk ....rd van de Afrikaander,
"j, fllj iet'!,. dergelijks deed P FAt 1!8-
1,,," k"" ,Ie"!{ederlander niet htot woord.
l~ ",," in drie na_nJlenP
",r"11 t<>genatandel'll .... n' Afrikaa.ns.
m""ndf'n, dat Mrikaanse ...-oorden eD
",'.lrflkking91l, die r-u~or errecbt
111 ,I., tAal van bet Afrik volk
~,·kr"g"'n hadden. beseb ,m~
": rd.'n al. ~ Hollan~ "n dos Yr~:ie-
I., In ol" Hóllandae schrijftaal gebruIkt
m .... ht.(>n 1Ford ...n_ Zo, bijvoorbeela,
" " de Afrikaander gerechtigd ''k0lll-
k" t., gehruiken in plaa.ts TaB, ""-
k."," "laar als "kombuis"
,,,'i,t ;~rkr6fit8n had, omdat
~"rnrpn nnder AfrikAaDoon in
""'. had dan OOIt dto ..wlll:-
om dp.e1fd., reden, goon ..n_ .... M~
~. r k r"'j(en ? :Daar wareD . !:JlW::
die teiden, dat !te AlTII ......... Il!
,lPn als spreelttaal,lioeh D14Il-J __ ,8Cl1U
taal. Maar ala "0
I:"nneg .... om tie
Waarom WP b.t-
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