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THE OCEAN ACCIDENT AND GUARANTEE CORPORATION, LTD.,
•

IS HET

VERZEKERINGSKANTOOR UITSLUITEND TEGEN ONGELUKKEN,

£1,887,000.
GROOTSTE

Met Fondsen van meer dan
Zend bijzonderheden omtrent uw risico en tarieven zullen u worden opgegeven. lLITOHIR'S KA IIRS, \))..B.LII& STRUT, KilPSTAD.

R. Y. SKETOH. Algemeen Bestierder voor Zuid Afrika.BUS 72. TEL.1I8&.

VAN

STELLEN BOSOH.

PUILIEIE IERliPIII .J:t
11i:

VERKOPING
TB

DE EXECUTEURS lAMER.

Publieke Verkoping
TUT

T
PUBLIEKE ZBL])Z6VBPC'N8 V~N

GOEDGETEEtOE PAARDEN, Gelegen ita de AfdeliDg
VIOTO.B.IA. WB8T.

Aller Koatbaarsta Huishoudelike
. Meubelen an Goederen TWBB Kostbare Plaatsen--ENZ.t

~-JH[-,- ..A.. JW:, ~ ...:T :JR. G,
was DI BIDliBII, t UOi YII lOPIPIl'"

op de Plaata van Sir J.6.('08 BaaT,
bekend .I~ lO RUSTENBERG,"

De ondergetekende, behoor-
lik })eaunstigd door inatruotiee
van 'SIB JAOOB BARBY. ral
publiek verkopen aan boven-
genoemde plaats l£nateDberJ,
op een af-d.and van omstreeks
20 minuten rijden8 VaD ~tellen·
b08Ob, op
VRIJDA6, 2'2 Sept., 1905,

LANGE STRAAT,

DB onderptekeDde heeft ""11.. publiek te dOaD ver-
OP kopen te KLAPMUTS STATI()N,-op, -

DINSDAG,!7 OCTOBER 1905 DONDBRDA.G, d. 28.t. Dezer. de~o:nct;:t~ ~
I " piet JU'IlptoH, PiOhikt YOGI' u ,"kMj, I jOD.- elo BellpHD, I MUL H WD J .. Wu.aox,

OM lp UUR '8 MORGBN8. jva oud. , lio. elo., 1 jMr ou. , elo li I __ GIld.a do, do. 1 jMr llllJ .. de' pared hi' ..._
oad. 8 &'OIODW. ~ .. ..-n.. l -klaa B!l1f'7 hard. 1 Bij en op . . e J.....

DB on"__'''k$1da daartoe -J_ door de Heer lux ea Tr,k~, poot- 8ierk. TooriIIl Spi4 'his, 1 a.u, Lr Standptaata ftQ de beND B.'
~".":'.' '..- metnwt TIda, 1 OPIIl Kar ... 'hijr. JODel ea 00. ftl'kop8a

C. ROlT, die Kiu boerdenj pat opgeveD. sullen aJS bOT.Jl, . .. J BlTmr PAIL Zoo. •
pu PUBLIB V.aILIN~ 'Yerkopen .1 miDBult. Klu a B. DI YlWERS' 'a. CO 'ars'.ft· op hum" se aep&.tlo.
Lo •• e Goederen, butaande mt :_ II. .' ..," ""Itrs, , ,

Paul. 1 PfJI........ 190&. TI 11 t1B.,V,K.
I. Le"lr.~deHav., .1.: . 1~Zekere Brfpaoht-PIMtI.

2 Berate KIM 'Yoor :Merries, 1 8ii Merrie. Z JODge Koloniale Weeskamer en rrust .utsc~pij. eedeeltft ftD uVoge .....
Memel, Z Goed lledre88Eerd. Kar Paard_, 6 jaren oud, fontein," ft1l een opp "lakte
1 GeaohiktBij Paard, tUitmuntend IwarieworB.l,6 Jlet'IIt. PUBLI EKE VERKOPING , ~~_d~_~~.WltOOllf r~
Klal BIela, nn d tot 7 jareu ou<b'lf ...... Klae laeJa, aau_ ....,_
.. 6 en 6 jaft-n oud, U Berrie Klae Melk Koeien met Kal"J'I, ,. T'JI. .. BaiteDhuis.u, Kelder, ~
in goede conditie, 6 Jonge Vaanen. pel=ld. d JOD" ... ~~ lIED]Er' X lIEDx..~, sijn K8ID8I' met ~g:rn7 5J~:n:d,<>:;mVe~8~~,.foh;~. roo~: )(ALVJCSBlJRY . AFDELING, =~t.8 ~:O v~ _
Lammers, in goede oo."ditie, 100 Hamel.. ptt TOOl de . VAX aildere hOmeD, ....
Slaohter. 200 Ooien en Jonge tlchapen, 1UitlDllDt.eDd (gemtit) lII!:Il KOBTBABE LOT·tU,. gedeelte van 4e Br is ook: eeD foateiD _
Varken nD 01'8l' de 4oo1bl. gewich\, f Ui_uDtend pmeate ~ plaata LAMGllaU:rL.... • • eeD grot. ~ op de ~
Varkenll, SO Jonge Varkens. 8 Zengen met JÓDpIl. f. ZekeN ~.oht- Plaate.
II. Bo ercl.rlJJt ... e"lIOh.p" al., la de InlOlftllf;e Boedel ftD N.BKDIN& 00. ~ ftIl • Bnm~;.

auu, 'YIDeeD 0"'" ...
1 Nieuwe Bobapa, 1 do, biju ni"lr,l Beme KIaa . 6,207 1D"I'pIl 168 ..... kaat.a

Mol W~D. 1 Kap Kat'. 1 Open Kar. 1 Bam, ,eheel nieu., Op VRIJDAG, de ~28te dezer, roeden. met 'wee WCJODInNe. .
1 Bak: Kar, bifoa !lieuw. 1 Water Kar, I KraiWllfI8ll8, ZAL te HoPf8elcl ftl'kooht worden de vol de Wapnhnia, Stalt.. poot
8 Dubbel-voor pfoegen. I prie-'YGOr PI"" S Bruk P1oepD, ~D gedeelte 'faD" L.lNGBIUlL." pu Molenhuis, Kralen, .. Dam.
1 Braaklanda Bgge, 1 Howarda BIr~ 1 Dip, 1 Lot Wpnten (1) Lot 6t met front DUI' I.MieD 200 x 80 Fontein met Iopead water ..
1 Lot Vorken, Graven, PikkeD en P~nbD, I :t..ap.Laddera, . '(~):ta67: elo.' do.. 200 x SO: Dip Taak:.
Z S~Dfn Berate Kl.1 Wagea TuJgeD, 1 Lo\ Z'wmgell en Dese I Lotten sijn nabij het Xerkbot -----
Kettings, 2 Spannea BerMe Klas jtJoeg Tuigen, ,1 Spu (8) LotteD. en 6· Blok" CJ tt 176 x 180 Ta..... "LU"
Jukken l:o'?1pleet. 4. pare- Achter ~ bij~ llfe1f., (4) LOtteD 6 en'6 'Blok tt B,tt PI.- ~llik oyer
l:Ho. Conmo\: Zelfbluder, 1 )fUle1 ZeJfbmder, bilDa 1U81lW, het • Spe. Jb. tt HoteL .
8 Grote zeil Kribben. 8 arote Zeilen 80 x 80, 1 Kerf JIaohi4e,
1 W.ter ~b, 1 StinkhOllten Kist mnkop8l'8ll beelag, .'reDt .. DB 'VDJtOPlJrG .u.r. OK 11 11U BmIDO.
200 Jarea oud, 80 :HaddeD Bog. eD eeD Wfq Huiarud. 8DJL, ~Iein, No. j, . &. W. 8TBYTLIR,
eDlS. . :.taapetad. .am, Trustee.

KAAPSTAD.

VOOR

TE po URE V.M

Alle kostbare meu helen en
huishoudelike goOOt"ren van
de WoniDjl op de plaats.
bestaande uit ziti:amer en I et-
kamer ameublementen, bet
gewone slaapkamer ameuble-
ment (8 Blupkamera), waarbij
één- en twee-ptraooD8 ledi-
kanten, wastafels en latafels;
pantry en !teukeDgereedsehap
en een grote en variërende
partij glas- en aardewerk.

Dese gelegenheid behoort ~~~~~~~~~~~~~~~~~'!!door niemand, die uitsiet naar _
werkelik: eerste klas meubelen,
gemist te worden.

•
SCHRIJF OM BElllUSTREERDE CATAL08US, POST VRIJ.

GROTE VEE VERKOPING
Let goed op de plaala der
verkoping RUSTBNBEB.G.

TAN
CT..ANWILLIAM DI8TRICT

TE

CLANWILLIAII,De datum: 22 September, 1905
Ite 10 uur v.m.

PAUL D. CLUVER, Atslager. Op de 18de OCTOBER, 1905,

Ezels r Ezels r r
EN TB J. Ho .N. 1.008,

. 1:JearetariI.
Exeonteun K'amer,

Hoek 'faD A:ld ..rle,
en Wate &tra-.

H. JONES' Co., Af.....

MARIENDALE, omtrent Yler uren van het Dorp
OLANWILLIAM,

De ondergetek"ende, daartoe Op de 20ste OO'TOBER, 1905
behoorlik gelast door de heer '
G. P. lULLUJUlf, sal publiek: om half Degen un, yoormiddags preelee.
te koop aanbieden te
IPORTERVILLE.

IJl. »••• Veld ..... D".00.,••,
B•• ii•• Dd.ui.:

J. W, STIGLING, en Co., Afslagers.

,GEVRAAGD.-19 Mudden Koren, :;0 Kudden H ..... r ft 6 )(Ddd_
De ondergetekende sal aijn eerate lf Clanwilliam Stook Gant.

Fair" houden op de plaatsen en datuIDI voormeld. I Het gesaaide j. prach. e~ .... lbeloyencL
OP CLANWILLIAM VAN N.B.-De Heer RUB'! is IQ goed bekend ala eeD nn de voor-

Woensdag, 27 September 87 Slacht Oasen en Koeien; 24 drie-jarige Oa8en, ook :--mIte Boeren iD het Distrikt, dat,~ uitweiding
" 10 uu V,II. geaclukt voor de slachter; 14 twee-jarige oprechte afrikaander l'er be'Yt'Dg6noemde goedereo ol'8l'tollig la.

• Bullen ; 9 Mnilen, 6 Eerste klM88 oDgedres8A6rde twee-jarige KOMT •• OW•• TU.eT U Z.LV ••.54 Jonge KolOniale Ezels Paarden ; li gedraeseerde Jonge PaardeD; I !&Il de ~mde Vendu Kantoor IZAK: C BUST
Iwart Hengsten van de heer B. LUBBJ, van BIdon., VIer laren M1m~ , • •

DIIT (Jl lUS I oud, geïmporteerd van Haelein in Holland door de heer A • ry.
lOlT, II la J. OKLLI'lBS, van de Paarl; 850 Slacht Bokken; 100 Aanteel DIMElMA lf • 00., 'AMaren.
NIOO. J. VLOK, Ala ger. Bokken; 100 Slaoht Sohapen en 10 oprecht geteelde Jonge

Piqutberg. Angora Rammen. ------------------
13 Sepkmber. 1906 promIlla alUM ... ., RIl &lie orders ,AA. amna 111

OP MARIENDALE rw UUlIII6 VVI

(#roenJi)erg .L~dbouw 88 Slacht 0888n en Koeien; 51 Jonge Koeien en Vaarzen, ..., RIl de "OLIYII" Ploeg.
Verenlging. 1 Hollandse Bull, Vier jaren oud, geteeld bij de Heer R. 0

DB Derde Vee Markt van Fnn, te Strandfontein;. 8 ongedresseerde twee-jarige Paar·
dV' - zal den' 10 gedreueerde Buin Paarden; 1 Beroemde Hengst van

bcmmataaDgeh _~_ erd e7eDIglng de Heer A. DJ: BUR; 8 jonge B..els ; 175 slaoht SchApen en
Ow.wll wo en . Bokken en 25 IlariDO Ooien met Lammers. Alaook heelwat

Vleeschban.k, Hll'lllon StatIe, meer Vee, Dog :niet aangemeld. .
OP Het Vee geadverteerd, komt van de beroemde Vea BoeI!eD

Woen~daa. 25 Oct., 1905, nn d. Oedorbergen, Bidou."" en hetZsndveld, ~n lijn gerolge. .. •. BOB T.D:'UII_ 1ITILt.'l"JIII, .OOUD PUBL,
di 'aard lik van de beate J"&88en, en In eerste klae conditie. De ~~IVBR BLUK8&LL uuw.. p-.._.. ""'u'" _... _

~ ;.:h~;o% door Speeulatews en. Hao~~ worden ~en.~ uit. Pr1Ja ~ op de o.Jedoo, ~ - lt06.
~~mge~kende tot op genodigd tegeDwoordlite Sl]ndaarer ICbargain.' (koopJ8.)t& n.·"OLIVU" l40K ~. Kunst 'Beb.a.D.g. sel Papieren, Z.A."JAARBOEK, 1906.
ZATBRDÁ.G. de 7de October, maken snllea zijn. De ··OUVKJl- ... 98 ........ Balk "_',j
--~,,""'de ' J. P. NIEHAUS, Afslager. 0. ..OUnR - 0.-. ~ l8z, 61ea 61. mm,. cOUlD •.ILI1JID, ...... DlI'Itt ft1l dl lItla. _a_- . _ D. uOLIVKR· 1r1llpl'd .. Klip 111- __,
n....m 'fOOrde KolonIe. OIaowilliam .___ ~~B+ .... PIP ....... IiL,.roI. v Ct.CWit ara.. ..
"1"'- nn llIDILD DL D UZIIBIID ........ "'" aa,9aIÏL....... w "",..u.. op ........
Alle informatie zal op aan- AARDAPPEL MOBRBN. . f • .. .. ~.n Bou ...... Baleu. i. 1IO...a.a ia 14 -

__ door de ondergetekende .'. ' ttae:lrIsuIb. V,q op t .. Jr: II I ..._
;~;;hlft wordeD., Prachtig. ~ II BABLT RO'." Aardappel Moeru.!x...~Oy... c:l to.. _ ... .,....,-' --. dl hnt 8F1£Y1llUWJJ

JAC. A.1.00W, Vooni ... r, lUMr Vool'da4.1ik phmten. . .' . '. ,'. ; e». ...._ 0+). _ 'NI'" . 71.BUil lftIIr .Anna:
P;ihnbeom, P. K. B.rlDOll 1~0lI. •• 1IIlA C»., PIlt .. ee. UAI'8'I'AD. 18, lul 8tnaL KAAP8'I':
.;;.;:~ :1~~:'K~W~n -, ~ IVOLLI PR .... LutT OP._APPLIOATII PAUL ZBBNY II 00.," ~!:i~ 'ea Pri#fJf6.;;;;' i"':' .

'L
OP

BENODIGD.

O~IVER
PLOEGEN. .DONLM ..... ,eBB'" J.• ,~,

w.ru.pm,
9 ~_,1901.

r ,



.~. 'iiá~-
'. " "~'~' e~
~m~~Zij. t~-::-,

._~ ·... tc·J.,.· _. u.. se U ..-, op aa.nnage
,.... ,Illij .p_...Q .... w.z- lijder ~ndeD; en""'~d\~ a.I.a QOk ... DMl' den ~ Si~,

..,.:_".elfofW. ~.pm ware ~ is•..,.

Lombaard S~
Bloemfontein,! O.R.C.,

. ut Oe~'bert 1904.
: I . '

uea.n ..a ik U een getuigtcbrif i 'faD. dank-
'bMrheia'ftoD 1l1f WODderba.re Electrio Band dié ik van U
gelaijg heb ftOl' mijn ZOOIlije, die de senu~kkeD8 voor
drie jaar laag geW heeft, waar ik meaig pond B&Il

Doktan betaald W daar ".. geen help aan totdat ik van
uw WODder~ ELeOtriC Belt ~oord het en da.delijk een

gekrijg hst. }fijn IOOJltjehad de Belt vier ~...a8D gedraag en is geheel friaeh ~ zijn kwaal. ZOO
hoop ik, Dokter, ala ik lOOl&Dg DOg ~ om U ea c1ag te CIIltmoet. Vera. bedank ik l1 JWgmaala yoor

U wCiuderbu.r Electric Bud en raad. Uw ~ __ .1 met·goed verbliJ'f ik,Verder zijt ~ 'f&ll mij ~ (get.) G. C. SIEGRUHN.

bezoek mij dan persoonlijk, daD zal ik U .lijk zeggan, of ik U kan GonezJn of r:iat.
.AlleGOD.U.Ia't!. I. vrIJ.

2

PUBLIEKE VERKOPING
-TI-

MOO R REE 5.8 UR G ,
-OP,-

3 OOTOBER, e.k.,DINSDAG,
.uEGINNKNDE TB 11 URE PREOlB8.-----~-

De ondergetekenden, behoorlik gelast door de heer
M. L. CABSTJli8, zullen op bovengemelde Plaats, dag en datum
Publiek Verke?!.: de onder volgende Levende Have, beBtaande
.i~:- ,

20 Paarden (Ruins). 2 tot 3 jaren oud,
10 do. (Merries). 2 tot 3 jaren oud.
Meest alle geleerd ; onder het getal bevinden IÏch nr-

Eoheidene egale paren, geteeld in het distrikt van Namaqualand.
Zij lullen zeker present lijn.

M. L. CARSTBNB.

J. W. MOORREES ._.r. & CO., Afslagers.
Vendu Kantoor, Malmesbury,

18 September, L~05.

MeJmesbury Executeurskamer en Voogdii en
Brand Assurantie Maatschappij.

PUBLIEKE ,VERKOPING
VAN

Als U kunt,

VAST EIGENDOM. Kantooruren van 9 v.m, tot 6 n.m. ; Zaterdags VBJl 9 v.m. tot 1 n.m.
KOM

THEODORE
OF ADRESSEER II

SANDEN.De ondergetekenden, behoorlik daartoe ~e1ast door de
heer COINRAAD J. II. Lor w, zal publiek doen verkopen en w~l
ten dorpe

.. ~~E:~IE:x..x»,
MALMESBURY AFDELING,

P/eln.traat '2, KAAPSTAD.

Op DINSDAG, de lOde OCTOBER, e.k.,
betiDII81de tI half ill ure 's yoormiddags1 hat YOlgende:-

1. Lot No. 121, gelegen ten dorpe HOPEFIELD en
bebou wd met Woonh UlS,bevattend cl 10 kamers, planken vloer.
Ijzeren dak. Buitengebouweo, be .taande uit Wagenhuis, 2
Buitenkamers, :::lw voor 1ti paardeu

2. ~rf No. 122, waarop is gebo .wd een Dubbel Verdieping
gebouw onder Userea dak, tegenover het Markt Plein en
speciaal gemaakt voor een bezigheid; plaats.

3. Onbebou wd 1!Irf annex Win cel, over het Markt Plein,
geschiltt om een bel.ighdids plaass of private woning op te
riOhttlD.

4. 5 Erven, twee aohter het Kt1rÏl:hof en de andere drie
nabij het ~poorweg ~tatlOn, toegemililtt met draad.

5. De Plaats, bekend al8 .H.UUDKPA.~, omtrent lt uur
VaD Darling, bebouwd, lVolop wate, en half toegemaakt ~t
draad. Groot omtrent 6vO M.orgeu. Gemelde plaats is een
uiutek:ende Voo- en ~aalplaat8. E· is een Zoutpan, een van
de beste in de Groene Kloof, die alleen de renten van £2,000
Jaarliks opbrengt.

wm. RAWBONE,
BURGST:aA.AT, KAA.PSTAD.

TERMEN L tod hR.AAL,

Vergeet der dag de Verkoping niat DINSDAG, 10 October, 1906. RA WBONE'i4 Geweren .ijn va.n bet allerbelIte maaksel en doden op Dniten-

gewoon Jlrote a.f.tandenRA WBllNE'" Rifte en !lchiet Geweren .ijn gUnlltlg bekend voor bun
doeltreff .nd schieten en lage prijaen. d

1< A WBOlS E'S Patroneu zijn nieuw ea goed en er kan op ben gereken

word~Á WBO NE EInaam ie door gebeel .Zllid Afrika bekend .lil het toppunt van
volma.a"theid, Wllollrhet betreft sc biet m&terillolli.

Koloniale Weeskamer en Trust Maabch4lppij, Kaapstad Laat u Diet misleiden. Soh1'1jf aan RAWBO:NE om pr11se
u

Malmesbury,
11:)~elJtember, 1905,

G. W. KOTZE,
i;;tlCret aria.

J. W. MOORREES Jr, &: Co., Afsiligers.

PUBLIEKE V~RKOPING. PLOEGEN en andere LANDBOUW WERKTUIGEN.
De ondergetelcende, daartoe gelaat, zal per PU BLIRKE

VBIL1.N LTver&:open, ter plaatse

X»~..A..A...I ~ <»:EJ ~,
l~ DE AFDELI~G YA).! YA).! RHYNSDORP,

DE PIOf'gen eD Landbouw Werktuigen van BUD. 8Áol: sijll
op de laatate Tentoonstellina bebnd geworden met (le
Gouden Medalje. • •

DOfI aansoek voor prij.an en bizonderb.eden bi] de emgt
.lgent voor de Wesrelikt\ Provincie,

A. NEW.ARK. NapierOp DINSDAG, 17 October, 1906,
De Tol:;enJc Va.!!te EigcllJ.om men, V,Jnr rell:tlDing v ..n de lnllolvente

&edel nil v.-\.:.;a;L .l:lAtd'rluLuMEliS 'TU,UT.l!;t:!., te weten;
......... all

K()~ AG 0 ASB&RGJ wetende

ZdII.ur .IJ zq. £BIl........ _If III
.. II.. bJ•• I1. Zeker I, 60 aandeel in

3000 morgen.
I. Zetdr I! 13~ a~ndeel in .K AL lE KAM A, metende

17694 morgenj5US kwadraad roeden.
3. Zeker l/ti0 afgemeten aandelel ID KAROOVLAKTE,

metende ah! zulllS b'J morgen. Di~ laatste aandeel is reeda
door viljlen Landmeter de ~midt afgemeten in H597. De
ligging daarvan zal op de dag der v~rJrot'lDg bellend zijn en
de kaart vertoonJ worden.

Deze eigendommen zijn zo alo:n bekend voor vruchtbaar-
heid belde voor landbOuw en de veeteelt, dat gt.'en aanbeveling
nodlg IS.

FRASER & ZOON, Bepkt.
ZADEL. en TU"MAKERI.I,

LANGE STRAAT 91, 93 EN 9&, KAAPSTAD.

•• 0"" laraanIt IlIDIntT£1l • .......... , ... ,..

&ente 1caa Zadel- en Tu1gmaker1j ~..Jl alle beIObI'lJnDPa

" GladatOne BaP.. " lt1t Baa'B;' Porm&Il_lII eD
al8'emene Ban4e1aren iD Leder.

Lat •• 1: DINSDAa, 17d. Octob.r 1806.

DE VEll.KOPLSG BEGINT PB..&ClES 014 10 UUB..

G. W. ~Th;YTLR&,
tiooretaria. Zuid Afrikaans Rijtuig an Bouw Maatschappij,Gebouwen der Kamer

Kaap8tad, 14de tiept., 1905.

P. A. VAN ZIJL Afslager. BBP.R.T.

I
I

.
TBlBBLHORN, LOUW I: Co.,

AMNID'" TiauaerliedeD eD
Hout H·nd......FLETCHER'S RETAIL •

li'. J. RETIEF & co.-
Rijtuig Maken.

(Geamalgameerd) •
RIJTUIG TAK: Dwan iD deu Weg, pud.
BOUW TAK: lAdy Grey,Brug Stat», PaarL
TAK BEZlGHBlD: WoreelWr.

:N IEDER DEPARTEMENT TONEN WIJ

NIEUWE ZOMER GOEDEREN.
Kleding Sloffen (in Wol en dIe gewassen
kunnen worden), Koslumes, Rokken, Blou-
ses, Dames Hoeden, enz .• Parasols, Hand-
schoenen, Linten, Kanten, Kousen, Garne-
ringen, enz., enz.

Met genoegen zenden we altijd Patronen of PriJ.-
lilsten aan onze begunstigers in hat binnenland.

ALLES IN DIT llAGAZIJN IS NIEUW EN FlUS.

DarliDit Straat, K A.APST AD., PAABL, IMP~

VAN DER PUMP'S
CoNDITIE POEDER.

VOOR "AARDEN.

IIOU1TPM.DB limE mua.
HOUDTZE II IOW OIDE,

&mT ilIUM IEIfIELIIEIIU,
lUIYEIT IET wo.

lamt UI" =ln lOEI.
lIOfJT ElIIfLHW.............-.........Y~"'--'

.. Ta slotte ~ eerw. Kok al de
broeden. 1'I)Qt' huD .h\l4l.

wu &elf. de
.ben.ttG,.besloot de re:l.:m:.et.~nc.=~~~~

. . . pmeent.e af te .nij- de
•. .' '. plaat.a in Jje:~ber, 61111

1900 •. ' De ,.eente be&taaftde mt. 16 het f~=~*:~~~
ledI!P, werd tOeD. aaa br_ G. StróebeI S, 0.
~pgêdrag.m, om 'Voor hllat te' $6rgen ~te,
en haar te !tid&n. He-t e,eme jaar'-van de
h.l' be&taar,l. was voor ~e ge __ te in en S. JA!'v nldAl
waarheid _' ~ van bepr04rVÏlIg; a!UIU){" "' ~'u.....
!laar zij ,~n fIehoorlike ,.aata voor . d. -..rnl'h""n bol"'WJnat<llrtlUl1,
haar bijeenkomsten had, ul*t $Ïj da.n zij met
tot priv.at.e woningen, dan weet' .'tot kosteB 'aan de gemoent.e
de Salvation Army Barrack, baar t.o&- venehnft; en zij hebben nog
vlucht I!oemen. G ... rne zou de gem~n- veel meer ~da:an.' AlSOOk de br, ~,
te liover haal' bijeenkomsten in de Delport, die ~et kontrakt. van pleis-
open lucht willen houden, daA •~n wieD .had, die zo :goedkoop geweckt.
laJ;t te zijll voor aaderen, mrur.r 4it had dat hij in stede van wnt OVel" te
verbood bAr destijds de strenge krijp- hebben, mOll8t. t!'iebeta~n. Het is
wet. MUr de goede God, op .'.wie de niet meer dan billik melding te Dl.aken
gemeente vertrouwde, zorgde' Toor 'van de beer J. vanftooijell, die al het
haar. Vóór bet einde van' bet jaar, timmerwerk voor dB ~eringe SOIl\ van
W&II de _I, behorende aan di! blAnke £18 1011. boeft vol~oOld, dat betekent
gemeente, voltooid, welke de zending buiten. het extra werk. De namen van
gemeente dan ook huurde. Van toen af allen die bijgedragfln bebbe:D, kunn~n
begon 't getal der gemeenteleden da. wij niet noemen, doch het 11 ook met
~elika te vermeerderen, zodat geduren- altijd nodig, dat de linlu~rbllnd moet
de het derde jaar 'mn hun bstaan, .ij weten wat de rech~r gedaan heeft.
besloten had baar eigen lee-raar te be- De Heer is OOlf1lst van ieder hart, dat
roepen. J4::erw. 'J. H, Kok werd toen bet £ijJle beeft gegeven. _De ..eeuwig-
beroepen. Het beroep werd ook aan- heid zal het openbllr(!n, ,ne zIJn hand
gen()IDen en de gemeente kon da Heer en bellrs gesloten hield voor deze ~k,
nooit dankbaar genaeg zijn, dat Hij die iWveel opoffering en vermoenng
hun zulk een man gezonden heeft. De des geestes en de5 'vleses gek~8t ,heeft.
heer Kok werkte met zulk een ijver, Waarlik de Here Wal; kennelik 111 ons
dat er tans in het midden van ons midden 'en wij hebben dit in meer dan
lieflike dorp een net en sierlik ge- een opzicht niet eerst ~erkt, want
bouw staat , dat de aandacht trekt van het is een waar woord "Hl] werkt ~-
allen, die ons dorp bezoeken, en dat sichtbaar maar met kracht," Het ss
de naam draagt van "De Ned .. Ger. ook van belang om melding "te ,maken
Zending Kerk". Deze kerk werd op van de bijdragen van onze vrienden,
plechtige wijze iugewijd op Zaterdag, vooreerst de pl:iatselike blunk~ g&-
de 19de AUgustUA. Om 2 uur in de nllr meente. Wij waarderen "r~t ZIJ. ons
middag vergaderde de gen.eente en een gegeven heeft, 11,1. de steVige kansal
aantal blanke vrienden bij de Salvation van haar oude kerk, alsmede t"'ee
Army Barrack (alw3lU' de diensten in lampen die wij anders zollden bebben
de laatste paar maanden gehouden moeten' kopen en ook de billike voor-
werden), vandaar gingen zij naar de waarden gesteld, bij het verkopen van
nieuwe kerk in deze volgorde: De ou- bun oude kerk.
derIing A. Levenqal vooraan, dragen- De 'heer S. Johnson, die ODS al een
de de Bijbel, gevotgd door de volgen- kerk harmonium verschntt heeft dat
de leeraren : da. Retief, eerw. v. Rens- zowat over de t£13 kostt.e, en een
burgh van George, eerw. Mortimer nachtmaalservies dat :Li) lOlo, kostte
Eng. gem. Knysna., eerw. Kok, Kot- (waarvan :£2 door de blanke i!:&kc-
tich van Haarlem, een aantal blanke raad vau George ons toegezonden
vrienden en de zending gemeente. Ko- werd) en dit doet Hij nog dageliks met
mende bij de kerk, werd de sleutel woord' en daad.
!Lan eerw. Kok overhandigd, die de Wij hebben nu so van alles meld_ing
deur opende in de naam van de Drie- gemaakt, ell, toch. blijft er nog H'~b
enige God eli onder het zingen van over, dat onmogehk door de bouw-
Psalm 116 Vg. 11 ging de schare naar kommilJ!lie v<,rzwegen kan worden, ell
binnen en binnen weinige minut.en bet is dit: Hun hll.rtelike dankbetlli-
was de kerk. stampvol. Iifrw. van ging aan de br. Gert btraebel, die h;ên
Rensburgh beklom tOen de kansel en gedurende hun kinderdagen III de t ijd
liet zingen Ps. 146 vers 1-~, waarna van ds. Ma.cLachlan zo getl'UUW beur-
hij las 2 Kroniken 7, en lipt ringen beid hoeft, totdat zij daartO<' gl'kotU!'n
Gez, ,H, Toen vond de kollekte plants zijn met de bartelike ml'(}e,n't1<Jug r-an
eon aantal brieven en tele~rammen ds. Retief. om hun eig en ll'l'rllar te be-
van zegenwensen werJen toen voorge- roepen. Zij wnren ei~enlik ~e t~ee
le1AlIIen na dew sprak eerw, v. IL over roeisstokken Llefhkheld en :-'amell\\er-
!.l Kron. \'S, 15, 16. De spreker, nil king.
!l:,>m..ente Gods zegelI toegewt'n.t te Wij
hebben, wees op de Temp ..l t e Jeruza-
lem dat hij bestemu wns voor NlD
huis cles gcbe,b, maar dat hij tot l'en
moorclennarskuil gowordflll was, ell dat
hetz ...lfde ook in Ol1rR tijd nog plaats
vindt . Menigeen bezoekt Uuds hui" met
et\)l hart vul "all ue gruwelik.~.•t\.' zoll-
deu "1\ doeL "uIks j ..ar ml jaar, 11 ij
hoopte ...·hler dat hl'\' nwt J""", kerk
niet II(.t !,!:eval zlll zijn. SprekN wees
tuen op dl' heerlike en bemoedigende
beloft .. van God uit de tekst, ten 1ste
dat "mijn oogen zollen open,,1.ijn", 2de
"Mijn ooren zullen open ZIJ1l om op-
merkzaam te zijn op de gebed~n":, ad ..
"Opdat mijn !tart. zal daar ZIJII, "Il
teil laatste "Mijn naam zal daar zijn"

"II "'at verwaeht God nlO hen -'
ook hetil<'lfd .. , hun ogE'lI llltJf'I.,·n open
zijn Olll !l:edllrig oP. (lod te zien, hun
oren moet"" gedUrig Imstl'ren nllnr
GQ<\s hevelen, hun harten moeten God
toebehoren, enz en7..

i\"a het dunkgl'bed mng h ..t kool'.
7..uterclagavond werd "en konferen-

ti0 gphouden.
E.'rw, Kok opende 10,,1 gelwd ..n

na het zillg~n vali Gez. 2ti V8, \1-4 IRS
bij nO~ enige brieven en telegrammen,
diH ont,-nnp:,en wflTden, wm.-lrna ("pn
ged.>t'Il<' nit 1 Kron. Il· --11 gdl'WII
\\ pr,L liet k7.,·n VRn het nrshg der
bon"koll1mi.~ie "olgrle nu.

y c~~lag der houwkoHlll1j':5~ie met
bt'trf,kkinf( het werk door haar
""I-richt in ""rbami het bou-
w('u der Neu, Gel', Zend,
Kerk, te Kl1ysna.

Aall de leden der gemeente,
Waard .. broeders <:n zusters,-Wij, de

leden der benoemde bouwkommis8Ïe,
bebben in zwakbeid get r8eht, een
br~edvoerig verslag te ~"en VBn wat
wij gedaan hebben, bt de notulen
blijkt het, dat de eerste gemeente
vNgadl'Ting gehouden werd .up. bet
einde vun Janu ..ri 1905 en bil ,he ge-
legl'nheid werd da noodzakelikbeid be-
sproken, een kerk te bonwen., DJ'I~r
wij maar weinigen warell, .sdllJnt W. n
be.luit \'811 dadelik te bt'gmnel1, bijna
onmogelik, Niettegenstaallde dit, werd
de geestdrift zo sterk, dat op voo .."tel""U de brs, A. l..evendal en (Jeor,e Ro-
mUil, beslolen ",erd, om lIu",r de stoU-
te schoenell aan te trekk"n en hUIl
lot IDl'L de leeraur in te werp<'n, om
dadelik een begin te makl'Jl. DezcUd~
IIvond werd 1I0g du bouwkollltn1f1ó!e g"-
kozen, n,1. A, D. J, wnndal, S, L<~
.-endal, ~. Herend, P. Koen, George
Roman, P. Damon, H. C. Rex eli J,
Delport. IJaatstgenoemde h,,,,rt edlt~r
later bedankt, doch getrouw het wllrk
ondersteund. Het Wall echter wat on-
voon.it-htig zo'n reuzeulH'rk aan t~
pukken >IOlId"r geld oDl het tu vul-
t<lOi.'1I ' maar wij hebben niet verge-
teil ~m op het Hoofd d ..r Kerk, u,1.
dus' onze og ..n te s}lian '.!lI Hij htleft
door midq,.,l ""n ZIJD Gee.t
dat ook wij doen moesten ' ,
hemia .-an ouds.· O~ de 700 ..
kwamen wij weer bijeen, om, .wals WIJ
het noemen, de "gooi talei" te beb-
ben en wij kregen die a"ond de som
vlln' £2· Is" die naderhand met de eeD
na de andere lso venneerderd is. Het
plan der kerk ,,-erd duidelik gemaa~
en allen warell Cl' mee eeM. Toen IS
men overgegaan om beloften te vra-
gen voor da óo of 55 vrachten khp-
peil voor het fondament, het duurde
dan ook niet lang, of de klippen wonreD
beloofd eD. die beloften werden navw-
keurig' vervuld op enige na, die tot
nog too er niet un gedacht hebben.
De eente bonwkommisBie vergadering
werd gehouden op de 14de Maart,
1006. DaM' werd besloten om ouder
elkaar het nodige geld te ".aarborgen,
om bet fondamaat te bouwen. De vol-
.gende B. C. L. beloofden een zekere
wm, n.l.: De l.,.ru.r 123. Sd, A. Le-
venda! Ma., J. Delport 2411., S. Be-
rend 1Bs., .P. Koen. 108,. en later Ge-
orge R~mulD 2itI. Bet fondament werd
per kontrakt door D., Cairncr0S8 !ol-
tooid tegen een betahng van £10./ A"
Toon WIlS er een stililtand tot 11

Mei .. ant geld hadden wij niet 0111
voort. te gaan. op de 6de Mei echter
werd de beePteen ~, die door
de heé1' Roberts gratis aan de IV""
meente wera gegeveJ1. Bij die ~
ge~d kregen váj ecllter £13.17.8.
J)iI&rmee sijn wij begOnnen. De met-
sela.ua kregen &. per dag en de Uad-
la." za. ld. perdaa· zoals de ge-
mee.l),te bekend l5, werd de oude kerk
der hlaDkO gemeente per publieke vei-
Un, .\"81'kocbt. en is dl ons bezit go-
Immen mot de 20 banken ~t de ate-
lien. DaafTIUl hebben wij nau .. elU.~
a mUIeIl klaar gokrepn, ea Wl)
moaaten maar w~r "gooien", wan\.
wij hiïad.n £8 e.. nodig 01Il de Otlt-
brUeDdi llteaen to ... De
.~ ~ t{IIIllDPt CIt Itfoe UIA"

Aft,ika&11d.er Bond.
GBlQU~\STAD (HAY) .

Een speciale ~. gehouden
te ~~,_ ~en huu.e VaD. de heer J.
J- Scholtz.13 ~ 1905, ten doel
hebbende dPt:e tBk te vef1Iterken.

De bijeenkomst wd )ILet gebed ge-
opend.

De 'huishouddike reg<'ls, ahi ook 8<'11

deel v_ d&-konstitutie WerdeD getezeu.
Acht nieuwe lOOen tekenden in. 0.-

voorzitter Zf'ide, dat de vvlgende p-
wone biyenk.omllt gebouc1len sal WQl'deu
in November. plaat. eu datum SUUeU
later boketUI gemea.kt "on!en.

De voon. bOOaUkte de ~ ea 'm.lvr.
Scholt:l. V1lQr hun ~id. en V«-
lW<:ht de beer J. J. Scholtz de vergade-
ring owt ~ te sluiten.

J. C. YENTER.
Sekretaris.

18 Sept.

GOUPB, NO. 5 TAK.

Reil .peciale Bondsve~rin$!, jtf'holJ-
den ttl Merweville, op DiDBdap:. 2fl
Auglutus 19015, met 13 leden tegeu-
\\'oordig.

De voorzitter, de heer P. J. :Erasmus,
zeid£., dat ~ vergadering speciaal b,i}-
een geroepen 11'68 om een lid ta DOmine-
ren voor de nfoolingsu.a<i voor wijk no,
3, distrikt Beaufort Weat.

De heer M. F. ErGsmu.s. ala oud-lid,
w ..rd 11''- henoum. waarom genOOIDU
lid de l'ergaderi1lg bedankte voor hel
v<'Ttrouwen, anderma&l in hem geateld,
. Yt;rd£.r werd de 'tV_likheid uit.fi:.,_
sproken om het pad van het· dorp Mer-
weville naar het st&tion, geproklallleenl
te kriill8D.

De vergadering werd gesloten met
dankgebed. •G. ti. SXIJMAX.

Sekretaris.

SWELLENDAM. r
~otulen ener Bondsverp.derin~, j!'"

houdeu te Middel Rivier, distn"kt Swel-
1(O.ndtUll, op 15 Sept.;mber 1905.

Omtrent de komIIliuie. ungest..Id
voor de uitroeiiDj[ TUl ongedierte. h..
",.rd<! de heer G. Beukman wo gun...tig
vH..Ltg. op voorstel van de ~ J. .-\,
('-rn.tz,oe u-erd besloten, dat de Bondstak
''''111 Middel HiviM uit zijn surplus ill
kas een prijs zou g_ VOOT de kal'ldi-
daat , di" bet hoogste lUlntal pnntea 00-
h"Hlt in het ~ tul-bond examen in
dit veldkornctscbap,. FAt et"n kom:mi.'!8l1'
VUil drie leden werd' lIill~t .. ld om tp
kollekteren voor een prijs voor dP ka ....
did.at. die de meeste punten kriiltt in
de hOllen' ofdeliujt voor bet di~trikt. Op
.-o<m.t,,1 van d<:' heer Coelze<> werd ook
"'"Intrn. dut de sekn>tarie,.UI all ..
IlOIIJ,hkkl'll in du kiesaldt>liop; moet
,,'hrijn'u. en hen ~en 81~ t-chrij-
ving'p"lIt naar 't e<'cstkowE'ude HoOlI,-
kun!,!:rl" te sturen, dat bet goeverllP-
ml'nt de spoonv~ van dl' centroile maat-
schappij moet on·roemen.

De b""r Han. Wolfaardt bnwht voor
<le .umd'acbt van de vergadez'iJ\jl dat
....n groot aa.ntal ste~eohtigden voor
de afdehng8l"lla<l bij de laat .. te opma.Icing
Vlm de lijst geschrapt weroen, De heer
.T, D, van Eedt'.D, lid van de afdelings-
raad. WIlS tegenwoordig en gaf de no-
diJte inlichting,

De hE'&r S, J. Kriel gaf volgens t-
lofte t'('D voordracht omtrent bet ont-
staan 00 de ll~hied8lli8 ven de Ahi-
kaandP.i' Rond. De leden luisteJden met
heW nJ!.tl'lIiu!l;.

Toen volJZ;Oeet" eeD di,ku!!8Ïe: "W&t
moet gedaan worden OIn mf'ef mell8O"n
op ,le .-elltaderingen t... krijgen". Er
w..rd ,*",Ioten als e<'11 ""Mite ..tap t<>t
nII'll'" Il'vl'n, B<}nd.'-nllllln~n van ouder"
plekken te vragen om o'l"('r te komen en
on.w vef'!('lloonngen tO<' tI' "preken.

De ""kretaris w!'ro bevolen aan c}.,
b"er F, S, Ma-Ian, NiitRur V1IlI. "Ons
J_Alllrl"te scbrijven. of lH't voor hem ge-
rief ..lik rou wesen o'"r te komen.

D" hH('1l .lan ('Il R.,,·lf Combrinck
weT<lan 'l"ool1!"teld a.L; "jeuwe ledE'n.

D" vergaderillj!; wen! met gebed ge-
slotell.

noemen on, uw dw. dienareu,
•1. H, KOK.
.\. LE\'K!Ii"DAL,
L r. DAM.\:\l',
Q, ROMA~.
H, C. RE_:~.
1', KOE.~,
K, LE\' E~U.\.L.
:;. HEHEND,

); a Il<'t l..r.en vall het verslu(I;, . 00-
daukte eerw. Kok de bouwkollunis,;.e,
en Vl'ienden, die zo getroull geholpe.u
bebben aan 't werk, alsook "",rw. ,·..n
Rensburg, voor de moeite die • "hij
deed om twee reizen naar Knysua te
doen in verlmnd met de kerk.

~~ "ulgde de konferentie. D(' eN-
ste spreker. eerw. Kottich, b-prak .....n
bemoedigend woord over de "walldel
de. Chrislens" , uit Rom. Il ,'5, UI, Ge-
lipt gij uwe leden gesteld hebt OlD
dH~n8tbaar te zijn der onrel11bNd ..n
der ongerechtigheid, alzo "telt nu uwe
leden om dienstbaar te zIJn der ge-
recbtigbeid tot beiligmaking.

De spreker wijst vooreerst op de
grote vera.ndering die, m~t plaat>
vinden, en dsn op de IJ\'cr ,Ill het ;.erk
dat .-erwa.cht wordt van leder Vhr",-
len.

YervolgellJl b-prak de beer SUlU~ een
woord O\'er Efez. Ó VII. t. en toonJe
aan dat de Christen, om te b"sntwoor-
den IIRn zijn, roeping, Christ 115 Zt",r
nnbij moet volgen ell dat elkeell zl"h-
zelve beboQrt af te vragen "Ben Ik een
Chribt{~n r I)

Na hel daukgebed zong bet; koor.
Zondag morgen: Vroege bidstonJ.
Dell voormiddag" \'ond de Avond-

lJIauLs bediening pl .....ts, bij welke ~,,-
legellheid de L'erW. \-n u Rensburg ,,('Jl

allertreffendste rede weId, over de ge-
o;('hiedeni!! l'an Jo~ef en ,..ijn broeden.
De ~preker, na in \N,t kort de gescbie-
d£.nis verbaa.ld te hebben, "ces op Jo-
zef als het beeld "an JezllS, en zijn
broederen "ls een beeld VUil de ','e-
reld, Jo:oef wer<l verkocht. \·"ruc-ht,
vernederd, enz" 1012.0 ook JezUb, doch
hij werd \'erllOogd en was de redd.e!
vnn zijn br~en;,
Ti'D eersle wees de ,prt'ker a)' de

voorbereiding die plaats vonu, .JotA
beha.ndelde zijn broeders dun \'I'IEUJ...
lik, dan bal'd, 1.0 ook dl' Hper, en nl'
die "ijw bra(,bt hij hen tot l'i'1I d.<;p
gevOt'I nlll bun zOllll,'n, Wfiarnu IIIJ In

de t weeue plaat. wee, op (he b.,kend-
Ulilking, hét "rielllielik ollthaal, ],,·t
wenen vali blijd •.c-Iwp eli t!:Holg ..ltk
op hel be\'el, ,dat zij hUil land 1II000.h·~
""r]atell en "'\.I ell bun. 011.1.. vuder b'l
hem nlOt'steu ·komeu wnneu.

Deze di~n~tJ lli•.:'·-UI{"ni~e t ra~tn iu tl(~
·oJ.!:envan de g"IIl,ocnt .. ·d,><·d""IlelI, "al
lalll( ill het geheugen H'''S ,'II Icn·nlhg
blijven. .
Dc nalllidJag Jll'u,t \\'l'nl duor ('{'ne

Kottidl wan"genoIllPu, ZIjn eo'rw, hoc·-
handeId .. P...uIHl 23 en (ooul!e :tall \I ~Ik
een tl'oo,t ,bet voor de Chri.tell i"
WtlllHeer hij in waIl,heid d" taal "an d('
Psalmist kan gebru;kcu en die ..iell-
Zt,l\'e kan toe~Ïi"nen, .

) n de avond werd de k"lt!<'r,'nl le

w"e~ voortgezet. Onderwerp de "Wan-
del del! Christerus. "

Eerw. Kok, de ""r~tc ~preker, la,;
de gel!('biedeni.~ van de b1iDde &rt'9-
mellS eo toonde aun de ellende, wannn
bij verkeerdé, zijn tt>el'lueht tot, Chr.i~-
tUB, zijn redding, en gevolgelik ZIJD
,"algen van 'Jezus,

De tweede spreker, de heer G: Stro&-
bel herhaalde WI\t de vorige sprekers
g~d hadden,. met bet.rekking tot de
"andel dMi Chrurt.cn.s, maar wees op dl'
vraag, hoe om er too t.e komen nlzo ~e
wandelen. Spreker ma.akte gebrUik
van zijn ondervindj~. in het wHk,
waarin hij r.ich nU b.iVllldL In het be-
gin wa8 hij geh~l "n al onknndig i~
bet. werk en d~ Heer onder w,e hl}
lVerkte, \H\l§ genoodMak1., voor ~J1 ~jd
hem alle.-n w laten _- en \Vat nu te
doon, dlUll' iR bet "'etk en daarbij ge-
....ilbtig "'l"I'k en, hij onbekwaam ~
het ",(Ork te doen. Toen herinnerde biJ
zich, dilt zijn Heer ~an. bem .~~e v"':)f
zijn heengaan, dat mdlen hiJ wts ,nl.
de weten, hij telegrnftir~n. moest en
dat deed hij ook gedunghk. Gevolge-
gelik Wall hij in staat zijn werk g~:
mnkkelik te doen en dat UlOeten WlJ
als Cb~D doen, 'om door m.iddel
van het gebed gedurig naar Christllll
te tel"lP'aferen en naar mate ons gebed
levell III, nlllU' die mate MI oo~ onze
bekwUDlheid zijn om als Christenen
te 'll'ADdeIen-

De volaeade spreker, d8, IWtief, ga-
brnikte l1et kerkgeftou\v aljj een ~
van een Christen. Het gebouw, _de
hij, was iJl d.b eerste plaat. achoon 91
Qel'lik; Het. pbouw ,.-aa alp;ezoJldefd
voor.eeD ~ld dool. Hét geb:"uw kon
.an 'aUG djdén des dorps geZIen ",or-
dell, het. W'U niet verborgen. Het ge-
1IOUW W'U altijd op zijn pla.at6 .n r.o,
..- taij, _to een Chriatea w_.

LaiDgsburg.

Aan de Editeur.
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.L>EGINNRNDE TB 11 URE PREOIES.--- -De ondergetekenden, behoorlik gelast door de heer

M. L. CU8TJN8, sullen op bovengemelde Plaats, dag en datum
publiek Verker::: de ondervolgende Levende Have, beetaande
wi':-

20 Paarden (Ruins), 2 tot 3 jaren oud,
10 do. (Merries), 2 tot 3 jaren oud.
Meeet alle geleerd ; onder het getal bevinden zioh ~er-

eoheidene egale paren, geteeld in het distrikt van Namaqualand.
Zij lullen zeker present zijn.

,:sea- lIlJM ik U ,eea ptuiglchrif ,1'1Io1l dank-
,. ,.'lJMmei4 ftD uw woaderbare Electrio B&nd die ik van U
. pbiil,heb 1OO'f mija IIOOIlije, die de zenuwtrekkens voor
dfte fM.r laag gebM.heeft, waar ik menig pond a&D

Do)den befMO\d bei aar wal geen help ~ totAJa.t ik VaD

uw ~ lilIeOtriO Belt gehoord het en dadelijk een

gekrijg bd. 'Kljn IOOBtj. had. c1a lelt vier 1QN"Mn pclraag, ea is geheel friaeh 1'8011. sijn kwaal. ZOO
hoop ik. Dokter, ala ik 1IOO'laDg DOl leef OlD \1 eaa ~ ta CIIl1;m08t. Verder lIedaDk ik.U uogmaala TOOJ'

U wODderbaa.r Eleetl'Ïe Baad en raad. ' .. leNer sijt gegroet ~ mij Uw uiend, met goed verblijf ik,
(get.) G. C. SIEGRUHN.

lis U kunt, bazoek mij dan penoonlilk. 1 daD zal ik U .. Uit zeggen, of ik U tan Q&nezJflof r.iet,
.an. oODilulasle 1. vriJ.

Kantooruren ViD. 9 v.m. tot 6 n.m. ; Z&terda.gsV8Jl 9 v.m. tot 1 n.m.
KOM OP ADRESSEER I

THEODORE SANDEN,
PI.'n.traat 12, KAAPSTAD.

M. L. CARSTDS.

J. w. MOORREES ,~r. & 00., Afslagers.
Vendu Kantoor, Malmesbury,

18 8eptember, 1905.

Malmesbury Executeurskamer en Voogdij en
Brand Assurantie Maatschappij.

PUBLIEKE ,VERKOPING
"

VAN

VAST EIGENDOM.
De ondergetekenden, behoorlik daartoe Ilelast door de

heer COKNRUD J. il. Lorw, zal publiek doen verkopen en Wtll
ten dorpe

.... C>~~~I~~X»,
MALMESBURY AFDELING,

Op DINSDAG, de lOde OCTOBER, e.k., ii'.;
I
Ia

bWllI8Ide te klU ell m 's yoormlddags, hat ,olg.. de :-.
1. Lot No. 121, gelegen ten dorpe HOPEFIELD en

bebouwd met Woonhuis, beva.ttend" 10 kamers, planken vloer,
IJaeren dak, Buitengebouwen, be ltaande nit; Wagenhuis, 2
Bnitenkamers, t;ta! voor 1t) paarden.

2. j!;rf No. 122, waarop is gebo Iwd een Dubbel Verdieping
gebouw onder Llseren dak, tegenover het; Markt Plein en
speciaal gemaakt. voor een besigheid s plaats.

3. Onbebou wd J!,;rfannex Win cel, over het Markt Plein,
geschikt om een bez.ighdids plaats of private woning op te
richten.

4. 5 Erven, twee achter het K"rkhof en de andere drie
nabij het t::!poorweg !:StatIOn,ooegem\\1ikt met draad.

5. De Plaats, bekend ala ~OuD~PA~, omtrent lt uur
van Darling, bebouwd, .volop wate .. en half toegeblaakl ~t
draad. Groot omtrent óW Morgen. Gemelde plaat.l is een
uitstekende Vea- en Zaai plaats. E: is een Zoutpan. een van
de beste in de Groene K loof, die aH=en de renten laD £2,000
laarliU opbrengt.

wm. RAWBONE,
BURGSTRA. ...T, X ......PBT.. U.

TERMEN Lldti..R.AAL,

Vergest der dag de Verkoping niat
Malmesbury,

Hl !:September, 1905.

DINSDAG, 10 October, 1906.
G. W. KOTZE,

t:!tlOr~laria.

RAWBONE'~ Geweren lijn nn he~ allerbeste mubel en doden op !niteD·
gewoon grote af_tanden 'RA WBONE·" Rille en 80hiet ~ren lijn gunstig bekend voor hu
doeltreif•nd 8ehielAln en lage prijaen. -"end

}jAWBOl'iE'S Patroneucijn nieuweagoed en er kan op hen Il--
WOTdit.iWEON EB naam ia door ~heel Zlli~ Afriu bekend ala het toppunt va.n
volaul .... tbeid, wa&!' het betreft achiet IIl6tenaal.
Laat ti Diet m1sleiden. Sohrijf aan RA WBONB om pr1JZ81I

J. W. MOORREES Jr. , Co., Afslagers.

Koloniale Weeskamer en Trust Maatschippij, Kaapstad

PLOEGENen anderalANDBOUW WERKTUIGEN.PUBLIEKE V~RKOPING.
De ondergetekende, daartoe gelaat, zal per PU BUIKE

VKILl.N li ver&:open, ter plaatse

:K:» ~..A.~I .... c>E::Et,
1,;-(DE AFDELl::\G VAS VAN RHYNSDORP,

DE PIOf'gen en Landbouw Werktuigen -nm BUD. &OÉ air>
op de laatate Teutoonstellina' beloend geworden met 4e
Gouden Medalje. • .

DOA aansoek: voor prijsen en billollderbeden bil de 8IlJIf
Agent voor de Westelikf' t»rovinoie,

A.f NEW. AU. NapierOp DINSDAG, 17 October, 1905,
De Tolgende Va.I!te Eigendom men, Nor crekening un de Insolvente

Boedel va.n 1JA~lr.;L ~At\TdOL\).~EU:S l'H.UT,i'.;li, te weten: • .mr .q Iq. bClllutll ........ III
,. IIIPblllil

....... all
KONAGOASB&RG, metende1. Zeker 1/ 60 aandeel in

3000 morgen.
I. z,elt",r 1/ 13~ aiondeel in K ALlE KAM!, metende

17694 morgenl5U8 kwadrnad roeden.
3. Z,eker 1/60 afgemeten aand ",el in KAROOVLAKTE,

metende aL5 zulr.s 5~ morgen. Dit laatste aandeel is'reeds
door wijlen Lilondmeter de ~midt afgemeteu in 1~97. ]).,
ligging daarvan za1 op de dag der Vt'r.wpmg bekend aijn en
de kaart vertoond worden.

JJeze eigendommen zijn zo alon bekend voor vruohtbaar-
heid belde voor landbouw en de veetljt'lt, dat gt.\en Ilanbeveling
nodig is.

FRA.SER "ZOOM, Bepkl.
ZADEL- en TUlaMAKERLI,

LANGE STRAAT 91. 93 EN 98. KAAP8TAD.
IID.... I........ IlIEIfIITtII • ...............

lf'

lI:erste JOU Zadel- eJl Tu1gDlakertJ vaa an. be8OhriJ'f1n8'8Jl

" GladatOne sa.-,- "Kit BaI'IJ," Poz1D,&Ilte&1ll 8Jl

algemeue Bandelaren 111Leder.
Let •• 1: DINSDAG, 17d. October 1806.

DE VE1l.KOPI:ïG BEG rn PH..&CIES 01l 10 UUR..

Gebouwen der Kamer G, W. ~Tl!;YTLKR,
Kaapstad, Bde !:Sept.,1905. t:!ooretarÏ8.

P. A. VAN ZIJL Afslager.

Zuid Afrikaans Rijtuig an Bouw Maatschappij,
BBP.RK ....

I
I

FLETCH£R'S RETAIL. P. J. RETlEP &; eo.- TBlBBLHORN, LOUW. Co.,
fill Aannemen, Timmerliedea eD

Rijtuig Maken. Bout Hand .....
(G.malgameerd) •

RIJTUIG TAlt: Dwars in den "'eg, Paarl.
BOUW TAK.: Lady Grey, Brng Statie, PaarL
TAK. BEZIGHEID: Worceet«.

IN IEDER DEPARTEMENT TONEN WIJ

NIEUWE ZOMER GOEDEREN.
Dae Maatachappij, opgericht door wijlen Dr. i. M. BoImaD, ja

eeu .uiTer .Afribaue 0Ddememing met het doel 10 nel m~, 400,
de Oorlog yerarmde en udere longe Afribaaden iD ~e
.. b.chten op te leidea. ~"':'. -11- ';;:: ..,.

De Meatacbappij ~ . _rt Rijtuig ~ - PenOODlik
tDaicht ftIl de heer P. 1. Betief, ~IOOD"die ao jar ~
in het vak heeft.De M-atlohappij onc1emeemt het ..ua Tall pu.. 'fOOrea het
bou.. ftIl Baizea, Kerba fill Boholea aI.ook het -- ftA eaig
aoort Timmermauwerk.

Verkoopt Bouwhout, I1zer, ..... , Deuna, Cement, ea&. ....
lMgIte marktprijl8ll.

Beguutigen gelie .... te 1ett.ea op bet w. ...bema.
JOHAN DE vILI,mRS.

8eereWit.

Kleding Stoffen (in Wol en die gewassen
kunnen worden), Kostumes, Rokken, Blou-
ses, Dames Hoeden, enz., Parasols, Hand-
schoenen, Linten, Kanten, Kousen, Garne-
ringen, enz., enz.

Met genoegen zenden we altijd Patronen of PriJs-
liJsten aan onze begunstigers in het binnenland.

ALLES IN DIT J4AGA.ZlJN IS NIEUW EN J'lUS.

DarlinJt Straat, K A A PilT AD •.PAA.B.L, Kap KOlODia

.. '~

Lombaa.rd Straat,
Bloemfontein, O.R.C.,

U OclDber. 1904.

VAN DER PUMP'S
CONDITI E POEDER.

VOOR PAARDEN.

IIOUGTPAAlDll lImE n1V8.
IIOUDT ZE III BOEIE OBOE.

lIIiET DEIWIIBEIELI 'fUEI.
ZUIfERT liET BLOED.

IDEOT IIIElaILD1P, _
IfZWDlI.&llIElEi.

IIOBTfl IIFLHW._ ....... w-a .. ,.. dU,

Y~,m::_ ........ - .

-
0111 dil
lJrenp~,
A. lieveildal en

s. ~rend ""rdieDen dank der ge-
m_to, zij hebben lID te &t'ggetI. alle&tl
eie J'Iluretl bijna TOltooid. ~ ~. R~,lt
en S. Levendat wog&n WIJ ~. OVt'r·
il.aD 1\1». BleD. denkt aan i1é ver
oYer' de 100 vracbten bou'l\'1ll&teriaal;
die zij met ItUil wapM en muilen op
'eigen kostell gratis alID .. de gell\eeJli8
,hebben verechnlt; en ZlJ hebben nog
veel DAGer gedaan. AlsOok ..... br. ~.
Delpórt, die ~et koo~akt VIll?' pleis-
teren had, die st) goedkoop gewerkt
had, dat hij in 'Stede .'I'1W wat '(Iver t;e
hebben. moest toebetalen. a~t 111
niet Dieet dan billik melding te' 1Uuen
v.an de heer J., vaal\ooi;iell, die al het
timmenn.rk voor de, $!ringe som van
£18 lOs. heeft volWOld, dat betekent
buiten het elttra werk. De JIJl.lilen van
allen die bijgedragen hebben, bIDnen
wij niet noemen, doch. bet' ia ook niet"
altijd nodig, dat de linkerhand moet
weten wat de rechter gedaa:n heeft,
De Heer is bewullt van ieder bart, dat,
het, &ijPO heeft gegeven. De oouwig·
heid UI het openbaren, ,ne zijn hand
en beurs g'l!6ioten~eld voor deze ~ak,
die roveel opoffermg en verznoeung
des ~ en de .. vleses g.ekollt heMt.
Waarlik, de Here wa& keUnelik in oOll
midden en wij hebben dit iu Dleer
een opzicht niet eerst bemerkt, ",'ant
het is een waar woord "Hij werkt on-
zichtbaar maar met kracht." Het :i5
ook van belang om melding te .maken
van de bijdragen van onze vrulIl,den.
voo~ de plaauelike blanke ge-
meente, Wij waarderen \Y~t .zij 0118
gegeven heeft, n.L de stenge !l:aDS(t1
van haar oude kerk, alsmede...:'ee
lampen die .. ij anders zouden h"'~
moeten' kopen en ook de billik, voor-
waarden gesteld, bij het verkopen-van
hun oude kerk. . .

De heer S. Jobnson, die oWl al een
kerk harmonium vendlah heeft dat
zowat over de £13 kostte, en ee.n
nachtmo.a1servics dat £"9 lOs. ko6tte
(waarvan £2 door de blánke kerke-
raad va.n George ons toegozonden
werd) en dit doet Hij nog dagelib Dl«t
woord'en daad.
Wij hebben nu zo van alles lueld;ing

gemaakt, en, tooh. blijft er nog let",
over, dat' oltmogebk door de bouw-
kommissie verzwegen kan worden, en
het is dit: Hun ha.rtelike dlUl~betui.
ging aan de br. Gert Stroobe!, die b~n
gedurende hun kind~rdagen III de tIjd
van ds. MacLachIan zo getrou\V bear-
beid heeft, t~dat zij daartoe I!;~komen
zijn met de bartelike medewerking ,"1,n
ds. Retief, om hun e~!l leerlUll' te be-
roepen. Zij w~rel_l elj!:enhk?e twee
t'oelSb-tokkeu Lief1iltbet<i, en t;al'l1<:mwer-
king. .

Wij noemen ons uw dw. dienaren,
J, H. KOK,
A. LEYENDAL.
J. p, D.o\MA~S.
G. ROMAN.
H. o. REX.
P. KOEN.
s, LEVEND.U..
S, B]<~RE.'ljD.

Na het lezen van het verslag, be-
dankte eerw. Kuk de bouwkommiMie,
en vrienden, die &0 getrouw geholpen
hebben aan 't werk, alsook eerw. VJUl
ReUlIburg, voor de moeite die "'bij
deed om twee reizen naar Kny!l1l4 te
doen, in verh&lld met de kerk.

Nu volgde de konferenl;ie. De eer-
hU spreker, eerw. Kottich, lIprak een
bemoedigend woord over de "wantle!
des Christens", uit Rum. 6 vs, 19. Ge-
lijk gij u'l\'e I~en gesteld. he~t ou:
dienstbuar te Zijn der unreinheid en
der ongerechtigheid, alzo stelt nu uwe
leden om dieru;tbaar te zijJl der ge-
rechtigheid tot heiligmaking.

De spreker wijst VOOl'oetl!t op. , <le
grote vera.ndering di~ mêJ:et plaats
vinden en dan op de lJ"er UI bet wet'k
dat v.:n'tlCht wimlt van ieder ("'bris-
ten.
Vervolgens sprak de heer Smut!! een

woord over EfeJI. Ó vs. 4. en toonde
aan dat de Christen, om te ~ntwoor·
den aaa zijn roeping, Christus ~T
nabij !Doot volgen en dat elkeen zlch-
zelve behoort af te vragen "Ben ik een
Ch)'it;ten~"

Na het dankgebed rong het kOOt'.
Zund~ morgen: Vroege bidst®d.
Dell voormiddllg1l vond de Avond-

maal!! bediening plaats, bij "'eIke ge-
legeJIheid de eerw. nm Rensburg een
aliertreff(Uldst.e rede hield, uver de ge-
s"hiedooia vnn Jozef en !tij» broeden,
De spreker, na in het kort de ~ie-
denis verbaald te hebben, wees op Jo-
zef als het beeld van Jezus, en zijn
broederen als een beeld van de we-
reld, Jozef wet'd verkocllt, ,·era.cht,
vernederd, enll., alzo ook Jezus, doch
hij ,,-erd verhoogd cU ,..as de redder
van zijn broederb.

'fen eersle wees de .preker op de
voorbereiding die plaAts vond. :Jozef
behllndi!ld.! zijn broeder'5 dilll vrl~nde-
lik dan hard, zo ook de !:leer, en op
di~ wijze brnkht hij ben tot e('J1 diep
gevoel vlln hun zonden, waart'" hij in
de twee<lo plaat" \fel'<> up die bekt'nd-
making, het vriendelik onthaal, !Jd
wenell vau blijd!iCI~,tpOil I!evolgelik
op het oovel, dnt ZIJ hUil land moest"l\
n't'lateu en !tij eli hun ou,le v8der bij
hem moesten komen wnllen.

D\lZl! dien,t, di" U1,,~ige ( .. :..ut iu de
'ogen van d" g"mecnte d...:,t) ,,,,Hen, 7.ul
!.lng in het geheugea Ten; Nl le"cndlg
blijven.
De l\8midd'lg dienst werd duol' een'"

Kottidi w .... rgenulll ..n. ZIJn eel'W. 00-
handelde PsalUl 23 ('11 toonde aall ...elk
ee11 troost liet voor de Chru.t<,n i"
wam,~r hij iJl ..... lt ..h..id de taal "an d..
P!mlmist kan gebruiken eu die zich·
zelve kan toeëiy;enen. .
In de avond ",..rd de kouf ..n·nt '"

weer voortgezet. Onderwerp de ''Wan-
del dell Christens."
Eerw. Kok, de eer~-t.e ~pr ..kcr, lall

de geschiedenis van de blinde Barte-
mens 'en toonde atill de ellende, 1I'aann
bij verkeerde: ~jn toevlu~ht t~. Cht'~·
tua, zijn redding, en gevolgelik ZlJU
volgen van Jezus.

De h'eede spreker, de heer G. 8troe-
bel" herhaalde wat de vorige spreken
gezegd hadden, met ootrekking tot de
wlUldel drs ChristeM, maar wees op de
>Taag, hoe om er t~ te kmnen alzo te
wandelen, Spreker ID""kte gebruik
VAll zijn ondervinding (n het w~rk,
~in bij zich 1\\1 Wvindt. In hat be-
gin waB hij g"heel Nl al onknndig ill
het werk IIn de Heer onder wie hij
werkte, was genoodzaakt. ",oor een toijd
hem alleen te lnten -- en wat nu te
doen, daar iR het ,,·..rk en daarbij gc-
..,.i<.htigu'erk en, hij onbekwaam om
hei. werk te doel1. Toon herillnet'de hij
zich dat ziin Heer nail hem .eWe voor
zijn' heengaan, dat indien hij i.u ,nl-
de weten, hij telegraferen moest en
dat deed hij. ~ geduri!J!lik. 'GO'l"olg...
gelik ....as hl) lD stut ZlJll werk ~
makkelik te d04'n en dat moeten ,nj
alB Christenen doen, om door middel
VIUI het gebed gedurip; naar Christus
te telegraferen en naar mat.. 0Il8 gebed
leTen is, naar die m:i.te u.1 'ook 0IUIll
bekwaamheid zijJl om als ChristeJleli

te wandelen.
De vo\geade spl't'ker. ds. ltetie.f, g~

bruikte bet kerkgebouw als een beeld
van een ChrLoten. a..t gebouW, .mde
hij, Wall in de eerl>-te plaata doon fil
sierlik. , ~et ~ebouw Wl\Il aigarondeN
voor eeD ~d doel. Het gebollW kon

alle zijGen des dorps gezien wor·
den, het was niet verborgen. &t ge-
boliW was altijd op zijn plaat6 en ro,
aide bij, JII.OGt een Christell 11'_.

~Bond.
Q'8JQUA91'AD (lUY),toen ua' br. G. ,J:mroeoel

oPI~rBIZ:en. om voer haar' ,te
en te leiden. Het eeriIte jaar
haar· be&taan was VOOI' de pmeente tn
waarheid eell i-ar 'Yap ,beproeving ;
daar &ij geen behoorlike plaats v60r
hur bijeenkoUJBten had, moest zij dan
tot private wouingen, dan weer tot
de Sal.atioD Army Barrack, haar toe-
vlucht nemen. Gaarne zou de gemeen·
te liever haar bijeenkoDtBten iu de
open lucht willen houden, dot.n ' een
last te aju. voor &Dderen, .maar dit
verbood baar ®.stijds de strenge krijp
wet. Máar de goede God, op wie de
ge_te' vertro~wde, corde voor
haar. Vóór het einde van het. jaar,
w88 de .... 1, behorende a&JI de bJilnke
gemeent-e, voltooid. welke de eendiDII:
gemeente dan ooll buurde. VaD toen al
begon 't getal der gemeenteleden da-
,geliu te vermeerderen, wdat geduren-
dé het derde jaar van bun hI;tnaD, lIij
besloten had haar eigen leeraar te be-
roepen. Eerw. 'J. H. Kok wer.d toen
beroepen, Het beroep werd ook aan-
genomen IIn de gemeente kon da Heer
nooit daJikbaar genoeg zijn, dat Hij
hun eulk een man gemnden heeft. De
heer Kok werkte met zulk een ijver,
dat er taDli in het midden van uns
lieflike dorp een net en eierlik ge-
bouw 5taat , dat de aandacht trekt van
allen, die OJUI dorp bezoeken, en dat
de naam draagt nn "De Ned. Ger.
Zending Kerk". Deze kerk werd op
plechtige wijze ingewijd op Zaterdag,
dEi lilde Augustu.s. Om 2 uur in de nIV
middag Yergaderde de gemeente en een
~nial blanke vrienden bij de Sa.lvation
Army Barrack (alwaar de diensten in
de luute paar maanden gehouden
werden), vaDdaaT gingen "ij naar de
nieuwe kerk in deze volgorde: De ou-
derling A. LevenQAl vooraan, dragen-
de de Bijbel, gevolgd door de volgen·
de leeraren : ds. Retief, eerw. v. Rens-
burgh van George, eerw. Mortimer
Eng. gem. Knysna, eerw. Kok, Kot-
tich van Haarlem, een aant.a.l blanke
vrienden en de zending gemee&lte, Ko-
mende bij de kerk, werd de sleutel
aan eerw. Kok overhandigd, die de
deur opende in de naam ~n de Drie-
enige God en onder het zll1gen van
Psalm H6 vs. 11 ging de schare naar
binnen en binnen weinii6 minuten
Wall de kerk stampvol. &rw. V&ll
Ren6burgh beklom toen de ~I en
liet zingen Ps. 146 verll 1-3, waarna
hij las 2 Kroni'ken 7, en liet zingen
Ges. -l1. Toen vond de kollekte plaat.s
een aantal briann en lelej1;rtUllmen
vau zegenweltseu werden toen Tool1!;&o
1e1.eU I"D U" deze sprIIk eerw. v. ft. over
2 Kron. vs, ló, 16. De spreker, na de
gemeente Gods ll.egen toegewenst te
hebben, wees op de Tempt'! te Jeruza·
lem _. dat. hij bel;tel1ld was voor een
huis des gebcds, maar dat bij tot een
lUoordenaarskuil geworden was, I'll dat
hetzelfde ook in OIlY'(> tijd nog plaats
vindt. Menigeen bezoekt God!; huis met
""11 hUI'i vol vau de gl'uwelikste son-
den Pil doet zulks jaal' ua jaar. !:lij
hoopte echter dal l~~,tmet dew kerk
niet het geval zal ZlJll. Spreker wees
toen op ae heerlike en ~moedigeade
belofte van God uit de tekst, ten }Jrt.e
dat "mijn oogen zullen open"zijn", 2de
"Mijn ooren sullen open ZIJll om op-
merkzaam te zijn op de gebeden", 3de
"Opdut mijn hart zal daar zijn,"" e~
ten lllalste "M.ijn no.aDl zal daar ZIJIl
__ I'll \Vilt verwacht Go<l Tall hen -
ook hetzelfde, hun og..n l\I""t ..n upen
zijn om goourtg op God te zien, hun
oren moeten ~urig Il1i~tt'ren nllar
Gods bevelen, hun harten moeten God
toobeboren, enz enz.

Na h~t dankgebed zong het koor.
Zaterdagavon •.d werd "en konferen-

tie gehouden.
Eerw. Kok opende met gebed en

n~ het 1.in~n v,,:n Gez. 2H VB. 2....-.4 la8
hij IlOg eDige brieven en telegram,,",n,
die ontvangen werden, wanrna een
gede<>lte uit 1 Kron. 9- .. 11
"'Prd. Het l"zon val\ het ve
bouwkOlnmil!Sie volgde DIJ.

"ef.lag der bouwkolllbUS~i" met
j)etrC'kkinjl; het .....rk door haar
" ..nicbt in vcrballd het bou·
weu der Ned. Ger. Zend,
Kerk, te Knyana.

Aau de leden der gemeente,
Waarde brooders en zusters,-Wil,' de

leden dcr benoemde bouwkommitisie,
hebben 'in zwakheid getracht, een
breedvool'Ï;g verslag te ~ven V'8n wat
vrij gedaan habben. UIt de notulen
blijkt het, dat de eerste gemeente
vergadering gehouden werd !?p. het
einde vun Januari 1905 eD bil d!e ge-
legenheid werd de noodzakehkhOld be-
sproken, een kerk te bollwen:. DB~
wij mallr weimgen waren, .SClllJDt ~'n
besluit van dadelik te beginnen, biJna
onmogelik. Niettegenstaaode dit, werd
de geestdrift zo sterk" dat op ,"oorstel
van de brs . .\. Levendal en Georie Ro-
mau, besloten werd, urn maar de stou-
te IIChuenen alln te trekken ~n nun
lot mct de leer.aar in te werpen, om
dud('hk een begin te makeu. DezeUde
avond werd nog de bou,..kOlllmish~e g".
kozeu, u.I. A. D. J. Le\'endal, lS, 1.IL~
vendal ~. Berend, p, Koen, George
RomBl;, P. Damon, H. C. Rex en J,
Delport,. Laatstgenoemde beeft erilh'r
later bedAnkt., doch getrouw bolt werk
ondersteund. Het wu.s ecbter wat 01\·
\"oorzichtig zu'u rcUZénwerk aun te
pa.kken, wnder geld om het te vol-
tooien, JlIuar wij hebben D1~t verge-
ten 0111 op het Hoofd del' Kerk, n.l.
dus' Oll~ og..n te ~~aan en Hij heeft
doM lUIddeI VMl ZIJn Geest getoond,
dat ook wii doen moesten gelijk Ne-:
h@min van ouds., 0,1/ de 700 Fellruarl
kwamen wij weer biJeen, um, wals "1J
het II,ooroen, de "gooi tafel" te heb-
ben, en wij k.regen dio avond de so~
Vll.ll £2 Is., die iladerhand met de een
na de andere lso vermeerderd is. Het
plan der kerk werd duidelik gelllllakt
en allen wIlren er _ eens, Toen is
men overgegaan Ulo beloften te 'Vl'1l-
gen voor do 50 of 5ó vrachten kllp-
pen voor het fondament, het duurde
dan ook niet lang, of de klippen waren
beloofd en die beloften werden nauw-
keurig 'vervuld op enige na., die t.m:
nog toe er niet aan gedacht hebben.
De eerste bouwkollllllÏBSÏe vergadering
werd gehouden op de 14de Maart,
19<15. Daar werd besloteIl om ondf>l'
elkaar het nodige geld te waarborgen,
om het fondament. te bouwen. De v(Jl·
gende B. C, L, beloofden' een zekere
som, n.L: De leeraar 12'8. ad, A. ~
vendal 245., J, Delport 24Js" S. Be·
rend 18&., P. Koen 108., eU later Ge·
orge R.oman z.a.. Hot fODda.ment werd
per kontrakt door D. Cairncro!;li vol·
tooid tegen een OOtaling VJlU £10.7 .•.

Toen was er een atibtand tot Il
M..i ...·ant geld .hadden wij niet ODl
voort. te gaan. op de 6de Mei echter
werd de hoekateen It&leid• die door
de heer Roberta gratia aan de ge-
meente wera gegeven. Bij die gele-
genheid kregen wij ech.tef £13.17.8.
J)a&rmee lijn wij begonnen. De met-
ae~ kregen 58. per ~ en 00 han!i-
langen 28, Id, ~r dag, Zoals de ge-
meento bekend la, werd de oude kerk
der bltilke gemoonte per publieke vei-
ling verkocht en i~ UI olll! bezit ge-
komen met de 20 banken JIlet de ste-
nen. Daarnn hebben wij nalJWeliu
d. $!lureD klaar gekre&en, en WIJ
moesten lD4ar _r "gooien", want
wij hAMen £8 &. nodig OJD de ont·
~ ateaen te ~. De g".
~ ~ .. ~ a. .ttopDag.W

GOUPH, NO. s TAK..
~

FAU "peciltle B<mdsv~rin1t, g'obou-
den te Merweville, op D~. 29
Augustu1I 1905, met 13 leden tegen-

De voorsitter, de hdeIl' P. J. E;nt.smlll!.,
_00, dat deze 'l"e~ speciaal ~i;'
een geroepea Wall Olll een lid te DOminl-
ren voor de a~ wor wijk. no.
i, distrikt Be.ufort Weat.

De beer lt(. F. m.--as, &lit ond-lM,
",..rd "'ed' herkozen. waarom genoeJll'1
lid de ...~ __ nkte voor hel
vertrou_u, andenll.Nl in hem g'Bllteld.

V tinier _rd de weJ1llelikhfld uit.t;e-
sproke lt om het pad V&Il het dorp Mer-
werille o.aar het station, geprokl&lJleerd
te krijpn.

De vergadering weid geslDt.en met
dankgehed. a

G. S. 8NIJMAI',
8e1n'eta1'iB .

Notulen ener Bond ..veqtaderi~. ~-
houden te Middel Rivier, distrikt Swel-
lendam. op 15 SepteIIlber 1905.
Omtrent de 1lOmIniUie. ~d

voor de nitroeUDfit va.n :ongedierte, 1{>-
'I"(.'.rde de heer G. Beukman een gtJrultig
verslag. Op voorstel yan de hair 1. A.
CJooh"!e werd besIoteD, da.t de 1Iondat.W<
vsu ,Middel Rin. uit zijn snrplns jn
kM een prijs mu g_ voor de kandi-
daat, die het hoop .. tal panten bel-
heult in bet ~ taal.-bond examen in
dit veldkornet8ebap,. En een kommi&sie
vau drie leden werd aimgeSteId. om u>
, voor -. prijs voor diP kan-
didaat. di.!! de _t. punten kriiItt ill
de hO!l;ere efdeling V'OOI' het distrikt. Op
'I"OOrst..t....n de heer COetISee werd ook
be-'!lot.l'U, dat de sekretan. aan alle
&n<ht"kkeu m de k:i.ellllfde.liDg m9<'t
O(.hrijH'u, ell hen vrageD als btofiobrij-
VillgtspUllt naar 't ef'ntkomende Bo1l<L<-
kou!(reJ< te sturen, dat het goeverne-
ment de spoorweg van de (lIf'utriWe maat..
schappij moet ~,

DIl heer Hans Wolfurdt bracht 1'001'
d& ~d.oot va.n de ~ dat
een woot aantal ~Eicbtipll voo!'
de aldelinganad bij de l&at6te CJP1II&kjng
voo de lijst ~t werden. 'De bM1-
J. D, van EedéIl, lid van de afdeliaga-
rud, WiaB tegenwoordig en gaf de no-
dige inliehting,
De beer S. J. Kriel "., l'O~ be-

lofte een ~ omtrent het Ollt-
staan ell de ~ia V&Il de AIri-
kaanler Bond. De leden luist-eJdeu met
hem ngstelling. .

To",n volgde er eon diskU85Ïe: "wei
mOE!t geda&n 1I'01den o,m meer 1118_
op de. vergnde:ringeo ~ krijgen". Er
werd besloten ale el'n eerste &tap tot
uiem. leven, &ndsmanllOO van ander ..
plekken te vragen om oreI' te kOJDen eo
!lDlIe verpderingen too te 5JIl"8ken.
,DIl eekNtmts werd bevolen aan ere
beer F. S. ){lIhn. editeur VUl. "Ons
tmuf' te schrijven, of bet voor hem goe.
riefelik wo wesen Onv' te ko_.
D.. h,mm Jan on Roelf Oombri,nckweroen voorgsteId ala ni __ ledeIi ..
:De vergadering ...erd met gebed ge-

5l0t"n. .

LailJgsburg.
18 Sept.

.J
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PI'; ~:n Hn:n S.\MPSO:\.
dJt,' 111.'t !!"'J'u~'h wt·rd ~rOO't.. if,tiidt" ,,!.tt
'1-4" hom d ...•.... ti' aall~ellamf>r \.·11.... U~ZC
l"I\tooU:och·jhu~ te opeueu, daar Z" tUPer

'l"""",al t .... doel bad bevordering der
opvo...dingszaa.k. Het was een gelllk~
,1'('. dat "r z<>vN>1 belan~1 e lhn!l; ...·erd
~{'tool1d In de opvoeding. Ook mo>t>od ..
IliJ. dat h.·( I.-Dd !l)t'luk ~''''',·n,t kuu
\, ot·d.'u, ""aar :1.ulk t-~Ml ~t .. \"prandt·_
IIU" ID be-t .t,·l ....,l va u oud ..rwiJ.~ tot
',taud !!"komeu wus, wDd ..r d.. wrijviug,
"". <nm. in and ...." laudeu mAt zulke
\ I'r_lld.-rin!l;en g"p&I'nl ga ..t. Hi ..r ....
'NI !,P<u "lijdehke \"erwtt.,,.,.". Keen
1111\*,'rz.<*ulikAD, noc-h perF.Oupon ilit~ ..Jeu
;;'1I"'·U a(""h .. id .. n. Hp! g... und "er-
.tand. door d.. Kolo ..... lI; .. tOOllJ III Jeze
:.rrut,· uak. WIlS d.. ""'-t .. t\a.arhorg ...oor
,J,. tO<'ko'"-'till" ~l)(lI"po..J PU wplnart
'au mt. hUil land.
Ook om anc.ler .. r....J.......'n was h"t h..m

...,ngf'u.,alll un," "%lg tp zijn Zuid-.Hr,·
ku. ..t.I1..,p blOPmt>1l 'llf'aN'n ~tt.,..d.., 3.:.lutrf'k_
h~hk De C"I ....lollw "Jidp blo, m~l1 t('D_
'O.Hj,tPllill~ W:\to.In de we-,tphk£l pro\;n-
{It' \ au al;z.t:...mt"lh' Iw·kt°O'c1hf"id. "11 n..:'r-
...::,'11... ~-a"t z.ulk .'t'll h.'prilkp \·~r7..aJlH.\1Iu~
\.lil ZUI<.l' .\frikaan ..... blo.'Olt'n t .. ,.,,;:
d"'1 \If"n had }11t"r ~f·t'n knu~t...c.:hAtt ... O
10_;'" an.j{·n~ I.ludt"u (Illlt hMckien. tI<x:b
!'1'~' Ii.Hl Dlt'n lipt u.,t ulIr"\("houll dat
..t~l., Zou op\.n·kaen tot ~"tCb.~l\-;ll~ I'll
\ .. t IlAtl.·nk'·1l BI""lIlt'l1 ....-.rho1llnlP hij
Ol}ti.·r li...IDt·," ...t \\ond .. rvollf· z~tk~n. ~n
IHt'llIrtn.l ,·tlr ...tond hpt ~~!t€'lm (J-"'r kIeu-
: .'Il ~Il kletl~chak.·nn~f·1l III blot'm .. n.
\ It-"mau'd kflndeo cl., o~r"'prol1f) '.ll! riff
\ ,'r ...('hdl'·ndt' .!t ......·hlktlif'd.·ll 'rlll hloe-
lJh'U ont Ylïl('hth.1arh~'ld. tt' l~, Ordf'rf"ll,

d...of ZIJ UH dl' lt'\ pnd.> lI; t'1.t~lh ".lrt"H,
t~'~lft1gd Dlt't \-tllcl!nl!fl"" " \\ t..tt·n.:(·haV.
~xt'nD1ln ZoU !1:."lU.. l1d kUlllh't! 7.('l!~PH

"""rom er zulke mlhardeuUe poging ...
liChoreu ~h:lU~fH'~"'UJ t.t.- "·or l.-u. om t'l!
\ lor t41~ll'\Tl~t_>oll. ~ ni[·t Lt:'t ~i~1_t ItHI!\ïthl_

• el be.ita.au, dut Yt"rl';,ll1k~ltk \\»~ .J ...
"~n blo ..m, ,Joch h.·t ~oortu...,taal' der
ud.. Inilien ri.. h",d"bl""'lll zo Hue!.t.
1....lar \\ .l.... 1.f)W.1t'll wt-ll ("hf """llnlll!.f'n
\ r."\g'~n, "P.:UOIII h.·t flKr!('mPllt dl' ,"'pr-
koop ~an hpid.,bloemen dan had beperlr:t~
Tl1<h"n ZIJ I.'('bter ~l'Zit'n h,,-<I<1<>nop .. el-
KP WIJ"" heldPbloem(,lI in Kaap,t.ui wa-
rp!! \'prk()(-ht, Zl'lltlPll TlJ ~'Ook 7.A..kf'r g,f'-
'rp ......J; }wL~1l '·uur ht·t H)(Jrt h("'OflHUl
\'1"\':111. alhOt-'wpl por lO 'n~lfl "·ar .....u. AUs
p.pr .. a.. .-er.,ehllldi!(d aau ,Jr "iljoen
voor h,·t 'r'·t ....mh" ..rp. (.hit hij iu het
r;\rlt"Ol,"lIt 11.l£\ in~edlP'Hf Ik, "et \,prd
rnJ ...""'hit-.·o t'f'U lJ, f'inl~ v(lrkt:"prd bf.i..'1"f"-

,,..n: hpt dppart ..nll'nt ZJHI d" .-..rkoop
<a.1I ,,·!lrI .. blo.·n"'l1 nit>! '-l)(lr altijd blij..
"1'11 l"'knlill'· ...'U .. \1. de lwio.,hlopm ..n
\, ~·d,,,· t:fJ \ flin!, :toud, Il 1.1)11 ;\ ....

")0:-11'''''11 •.1)11 il 'T dt'p.,rtpIlH'llt
rit" rpg-ld.itlt> ... ioLh~1l ,-4lr-...lappen. 0111 TÁ)-

,lo"'l(f" d.. 0p'·n markt t.. hpl'>ot,·Ilf>n.
\I, 1I1I'n Wll m.-.J...help<'ll ..n tracht..n
7.011 om t.· ,oorkom.·Il. dat Of' Wt"t w~n':
nntdok~n. ~'ll f"Ml i:,rn~ zoll makpIl • '1
d+~ rfl.rnlt'"'h"ndp ~rashrnnd.D. l"oo,....~
d~ hlj, dHt m,'1l Lll)~ lil ~t.lat ZOlt zijn,
lIdkf' tt"utooH ...t.:..II'n~t·n: tt' hnlidflll Pll pr
V':lll t-'l:' llenietf.'1l

Jk.-. tflut()()u ...tt·llllll! \'\ .'rrl IJIPrnp voor
.!<'Op<'nd'vArkl"Br.... All o"o.'r tiP tonl'n
un d.. mlJzwk <lt'r Knaps" :-;'·hj'·N',land
ltd!",. \'.q·"prPlIld.'lJ d.· .t;i Il \\ .·'ll~' ~I 7.'("

I,,'PT 1I,>t t...·rn·lll
D .. priJGltJ,t .. ," al. rol!!t .

•

WILDE BL()E.-wr~

I..

h.L, ...,,· 1 lk ..t,.· kollt·k'lt' \\ lld, !'!t\,

IJll'll !lH'\1 J (' Vahrll Hl'" I, HWI

fI.·I"" /"''''Ih'
K 1a,'-":! ()rw'll \ "III !,·t'rhll,.!l'll dtor

('aJ ••doll 1'11!,!lt'Ke ."c. 1:0001 \Iit'll! n ,'tl
" R.oom.·. I l1It-'pl I i' I!oll,,{ I JJ

Knl.!'·. :!
Kla .....f" 3 Ht\idt:thlOf"me'U' III 1"''' r

.JIIt·...j I\.n~, j'H I I~ JT! Kit!\" 1\, HO'I~ ,';1

.\l~lt, dil ""ch. I. n",.,.r ('ha, Th ...
rl)(), 2.

1\1a. ....'l· t K{~filp·()..lta(' 111('1 .'\1"'1"'I" R<Jt1x 1.\ __ ,lochter). J: rMj. Madie
:\f.,t""lfp. :Z
Kla ..", :; - vguru.iuMae : wen.

('ba,. Th.>roll, I. m.') Mae)' Hr.·d.."
kamp. '!

KI8''''' 6.- "lllk ....k"n· m<'Yr .Toel
K n~p ~Il tnt'JIl K Itt\' lf' HoW''( .. Il '1:1Q'.
;lIl' CJ.. K()(·k I. m.,.-,- Ch"",. ThNon. 2.

KJas.~p 7' -Lilharf'~I(' en Trideap:
UJe\'T F. ~D mi"J GuthtJf', 1. m~VT c.
·nU'rOll. Z.

Kla",.e 8.· GIRth,I".· lll..n. C Tlw-_
ron 1: d .. h...·r J.,~k Fnbnri",. 2.

Kla ....'. lj \(I,t'(!.'r Kapplo...... IIlt'1tl

I~bv le R<>ux C'" Ina :\I~tealf ... I mej.
.\n~liqu" .\ll><>rtyn. 2.

KIRAAe 1O.-RIOPm .. '!on(1.ard
.~mm.~ 1..lien: 'f('IT. K ri£... 1. rul'IT.
\ wtm ,I.. Kn<'k. Z

Kl"",... 11 - Taf.·I,tolldaa'rd "aD Bhlt'
r\.ll.· m.'IT Krl!!p, 1: 1ll.'IT. .John
~porl. Zn.,..'" 12· BI""mE"'taudaard van
BI", B..IL. mp"'- F ..n m,pj. Gutbri".
I '~n . .Tohn Delport. 2.

s' .. 13.- Ta ft'l..tAnrt:, art! ".ln ,rik ..
hlot'''u mpj "W Dplport. 1: mej . .J.

. ::!: m<''n' F P" lIl<'j Gnthri.>,3.
, l~ 1lI'.·lll.·,t",ld.,,,,.,1 ,".11

mf'~T K 11C'e. 1 nu"\-r
Gllt hri ... :! d" h,'('r P. 0..1-
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m..j.
'n'Af'OlI

KI.R.~~" 1;';
~11"1t" \( k

K 1:·....-kP l~)
Ol(,] .;;;11....ÏI- lp
I'll nll'}ll ~f li

K\a."" 2f\
',,17,,.,n hp-Ict-·hlo'
• n n\1' n di' K()4
Su,i~ I~ ROllx.
pH" 3.

lUa" ... 2\.· .~t. .~ ......_<I ..

,,"w met fOnil!:"'"We
hO<'1lt TM BTflIdAt. 1
ott t brie, 2;
d. bMtr WlplbJllltn."

I Elizz,X!C

.ome Ta-
, <Dener
h. ltd

.ho ",iD
l!ldieD

<u •• nden
,I, eigeD'

ouzel'
tïel1'1ltief liau ~.
o.a .• lUl miit. Pourd.t.t hij'
léwi_.spe1li1lg hOOr'tIO
"ijt 8f.'.ht .ik 'u CIIlQUUJl~"":"!!!!'"

ae~w o.w.ta.t.het 4:-:::~Zt:swvatieve lam sij1l, die
~ektaal wil Y81'helfe'u;
omdát ik niet Je Kolléwijl!lJllbe'
N1'OQJ'deeld 'heb mur' de .in~
dMnllu ia 't, *ederblndllllh' iu Zuid-
Afrika. h..b Jgekeurd, d.ar die 1I0f!; niet
gt'1lOt'g' . in S-ederland el"\eud' trII8 i teA
~rde. orqdat ik. W1lII'JIeeJ' ik Afrikalm:da
fldJrijf, mij in groote ~ !laU 't KoI-;
lewijnseh boud; teil rierde, omdllt ik
nog ~'n ennle cont-ributi", voor l.l>tt
Goede Hoop" beb afgewezen. die ill dil!
'taal van Koll6Wijn l(etlChreTeD Wali,: teu
lBAtsU!, omdat ik uitdrukkelijk heb gé-
ugd dut, IJ'U bet dWMllr'be.sluit .,.an de
Tul-Conferentie van Iffl<)I>nlOOrl.I. niet
zou worden uitgeYoerd; ik de "V81"eelJ..
roudiging" goeen ~8IIIItaiad nleer sou
bieden. Hoe men, JIa dit alles, nOlt seg.
gen bll, dat ik YO de KoUewi~e ...... '_.,..
.poUinJ!: nieta hoot'en wil, begrijp ik
niet. Maar de heer Ronx is boos .OP
mij omdat iJawlf niet mijn brieYen in 't
KolI4.'wijnsoh opsUl. ,Daarillt _1k
iH mijn vriend wa.t onredeh~. Als ik..
wann""r ik HoUaudscll .llChnjf. de al.
g..m .... n erJc..nd\ol spellinlt van Holland
hij voorkeur gebruik; cr" spelling, die
door ..~ Vereeniging", "De Fakkel",
"D.. K erkbode" eu ander" Zuid-AfrÏo
kaansehl' kerkbia<:leu wordt ~bezigd;
de ~pelliDjl;, WaArin de meeste uieuWll-
bladen iu deze Kolonie Tel"llCbijnt'n; de
spellilljl; ran bElt cat.>erusati&-boeIr en
van Al 01.. voorname kranten en boeken.
die in Holland' wordea nitgegeven;
.. ..arom moet mijn wiend daaruit DaU-

6 stoot npmen? Gunt hij--'di& niet eonser-
4 vati e f i,._mij &elfs die kleine vrijll('id
2 wet mf!("r?-F..n moet ik nit de2ll" mis.
o l!unn'"J!: ",flpideu. clat-de heer Roux •.ijn

Ipprlin!l:"a belet hun oogen in boe-
Iwn te .Iaan. wier ~pt'lling niet Ko",~
wijnsch i, ~ Dat kan ik no.nwelijkA ~('-
100v('lI: ik "il li,,~(!iI'sannemen. Mt mijn
Som ..r-et-Oost sche m..u<-...iJvl',.,.ar "oor
het l't'Dijl;f'. dat de .\frilr:&.ner, ~'" Mn,
kftne r, no~ niet v"rlorE>!l heeft, ....n wij-
u~r hllk bMIft. N>U ~rootJl:...."tig..l· patri.
ot i,. ,hm hij iu .njn bripf Inat voorko.
ntt'n,

Klal!$9 1.-·-W'tide bloemen:: mej. P.
Iloodeman. 1; mej. Wy Geldrulhuys, 2.

K1aI!8e 9.-Tuinbloemen: ruCTr. F.
en mej. Guthrie, 1.
Naar we in ~ plaatselike tijdgeuoot

lezen, ontnng de kommi.'i-~ie 8&Il entree-
~Iden en gi'lden voor verkoop nn bloe-
lIIeu eeu 'becll-ag van ougev-ew £200.

RUGBY ·FOOTBALL.
TOWN OlUl.LUGK oUP.

S Pail ....
~ Jil. •

a o i.. g .. 25 i ....
~ IJ :I:D-

lo ~00 CG

" ti ol t ." , •0 OOf;>-1> r- <
8teIJenboeob • 14 11 3 0253 12 21i
RaaiHoIIa ... 14 Il 1 It 164 3li 23
ViUqera ... 14 "9 2 li 16\ 63 20
Oio. OoU. ~. 14 8 0 6 115 70 16
8. A. Oollrp 14 5 0 9 83 68 10
Gudeu ••• 14 " o 10 88 114 8
~NMi ..ea 13 " 0 9 ,,~ J3f 8
WoodatocII: ... 13 0 o 13 cl 581 0

JUNlOB OHALLENGE OOP.

FINALS STAAT.
S_'baech (A) 3 3 0 0 52 9
80_M1 W. 3 It 0 1 12 9
ViJ.,. 3 1 0 2 8 16
W"'rford ! 0 0 3 6 25

A.88001A. TIOM.

FlB8T LEAG UE.
G. G. V. G. V. T. A.

o.pe T(JW'D 18 14 " 0 35 15 28
Pua Villa >•• 18 11 6 It 40 16 24
Docb 18 11 li II 34 20 24
cape Iriah ... 18 9 I; 4 17 16 !j
Obllermo'7 18 10 6 2 31 22 20
OaIedOlliaDa 18 8 7 3 28 24 19
'_ÏJIa1Ila 18 6 9 li SO 16 Hl
Rato. 18 4 10 4 23 30 12
ODiiecl 18 4 13 1 19 65 9
oe Been 18 1 14 3 9 n 5

DE GROTE" MATOS" VAS 'T
SEIZOEN.

Verledl'n Zatenlac .. erd olldermeer te
Ne.Ia,d. de 6aale, arote wooibal.ed
.tFjjd ,tIpMId, D.nulik YOOr de "Gralld
Cba!lutie Ovp." De .. ,... .. team "
'I'UI 8tellenbOloh, die redunade hal
~ebele y,'etbal Mimell Dooi' .... onr·
.onll6n en 0ll8e-reet lOt puuten _,
behaald bad daD eoig IDder lpaO, bond
de atrijd un met de IC b.m .. 'f'IIII W.lli1I,
k)o, dIe dit .?i.~eD b8litater i. gewordep
'f'IIII de .. Ooalltty Oap." 8&elJeDboiolJ
heeft yoor d~ derde maal Da de "TowIl
Oha1leap Onp" ge.oonllD. MeD nr
.. cb'*- dUI y.. 1 ....n d.1I8 .0.r8teJ.uij:!
tusea dOH t.... "ham&." Bet .. eder
•• 1 prachrig doel! _t warm. Br .. arell
tll8lOD d.. 3,000 en 4,000 to.chou.en
ua'IJeaig, eo 't lpel 'W" "'IID , allubeah.oe tw.. .. _ma" waren _elll __elu
ala 't'Olgt::-

WellicgioD (I): Brayll •• bto!r; M.'he,
be, Abrs~ (bpileiD), Laabacher,
J. de Villien, Ulre&'iaar1etl; Halan.
Peut .. b.aI'I'q; BOOf8IlJaout, 1looIre0Jaout,
HallO, Hu,.._'1... Xin_, 8k)fberr, A...
d. Vi,lien, e. Le 15Oax.

8$elJeDboacb: Joabert, bull; Loabter,
JUig. De Villi.,., F. Layt. tbree-qaar
'en; Kaller, Lay'!! h.1Yell; koel, M..ner,
Brink, HurRy, VaD der Hft.er, B-y
aecb, ImmelmaD, ell Aodereo[!, forwull •.

H., .pel tKIgon pncbtig. WeUinp»D
deed een be'''ge UIIya! op -Ua "Ulod
IlIaar bet duurde geen JO miJla"'o 01 d
StolleobOlchel'll Ir:r, pa de II"IetI mh"id 0111
ban kuut 811 tilleG' 1&0 cie dar te lelfl"n
EeD Iliake bewegil." 'f'IIII Layt bucqde
1110 Jlpi. Xrige en Boy de VIDian MIl
kaDI 811 18 wuea aiel te keren. Di' wat
" ~ ... een lohiitenade onnrinDjB,
A.III t eiDde ....n 't epe! bad 8tellenboacb
30 paaiéu be...,d terwijl We1JiJlI&ol
uie' erin tlaqcIe .. 1& Ma pa.l te krijiell
AllO beide wien werd ftink 'fSPCICIld,
maar', bleek ten daidelibte, dal Wel·
liIIgtoD niet OPPWIIIID ... tegen SW·
lel.bo!ch. r.a~e maakte Y.&D
elke plep1lbeid '1 b.... pbnailr en bijra
melDADd mukie eDit. foae. Loubl0r
pdrNIfiJ lliob lliDIr, en u.l1de iIaO paqd
• orden Uil al de uden ledan 'fail IUU
Il waai." ze 't'OdIteIl hard 811 bebaaId~
~D tebittereDde on",iuaiotr, die .. wel
~erdiend811. Zo IIwlIDI bet "at Stellea
bo!Cb andermaal ill baU k.lm no de
" Gnuad OhaDe." beker. Maar dit u
niet al: StelleDholoh beeft .. a record
bebuld. AI de beken waar ..oor men
.&reed .erdeD ".GaDen! Voonrur dit
.oeibaI .. i&oea .... yoor de 1IpWtm1lO1le.
'ID 8tel1enboecb enig, eli 1~ .. 1 bU de
Stellenbourdle jeage! n.ed. in beriaDerioa
bliinll.
tUel~ na mei rech' .ord.a

!lelll.__ mei ., lICbitterend III"'"
In due behaald.

van

De bMr L. J. 'f'IIII der \\ .. thIIiIelI,
un KalIrpt, Ali da, bil Diet .meer .i1
anttrocJrdeD op de bnenll ... de .... ID
lOSeachrjj_ 0.. de bnuachielrie, dur
~e' t.ocb Dietl but. Bg Doemt ',ala .. ~
feit, da, er in .gB wij); DOl 1"11 iIlapek.
leara waren, die bI.nr .. m 'WIftQ om de
bnuachielrte hail IIoDdea IIIilq_, eD
toch ja Diei &Ilea OUDal"t'Oll, mur de
~ehele Xolonie _* de braad&iekh bt-
amet.

Om tot de AfrikRall.",hp t"al tfnl~ t~
kOffi@n! De .....nil1:.. of ...oorunamst .. rpd,,",
,li .. ,-.,,.,,.h,,idenl' Holland .." in Zuid-
Afrik .. ('n ook Rom~" ookpnde Afri·
k"lIt'r< hadden om zieh teil ~lIlll,te ...an
,le illvoE'rinjl; d..r ,.\' ..r ....nvolldÏJ!:iu~.. te
\"l'rklarN', lag daariu. dat zij. tf" ...·ht
of t"l1 onrPchte. m ..pnden daardoor tI'
mOjl;pn v...rhinderen. dat Afrikaan~eb
tot ",llfijftaal ZOll wo",ll'n verb"vpn. Zij
OORPfteu, dat Nedterlnnd.ch ....11 vr....m-
00 ta "I voor dA Zuil}·A frikaan'eh" j"ujld
...as, maar zagen ni<>t !!:"'Itf!: .\ f,ik:oan'clt
iu d.. plaat. g..,t.eld. ZIJ bool't ..u om
door middel Van ",nt ..ij • .1. een conces-
sie 'h..'eholll1"oon. cl.. b~w<wn~ om .H!'!-
kl,nnt;eh tot ><ehrijftaal t<> m"kl'll. tp k ..~
ren. Dat .Iie hODp~pot'(lig w,rijd ...kl mocht
w<>I'd...n \l'a<. PU is. mij" ba.rt.""·PIl'<l h. Ik
hl,h h"t ACrikun""h Ii"f. nil't ZOO!C'f'r
om haur dt'ugden (waan'aD zij ".,.,1 h....ft)
maar oilllmt bet de bal i, ,-an mijn .. fI·
dn pn mijD moeder eu mijn volle eli mij.
•.elf. Ik: W~l\rde<>1'ED~~Is.ch. Jx.wond,·r
N.....lt'rl.a~b. en bemin .\frikIl&l1Sl'b.
't h ill deze !.<tal. dat 1(01lI'r",,1Piot JOIL
bert -«ijn bevoleu Ol> lfajuha gnf: in
c.le:r.e taal, dat !'(.>nNMI Lo"i. Bath •
zijn dappen> YJ'ij,,;Hig ... ~ unspoordf'
Spioeukomp te butorm(\u; 't is nn de~
taal. dat Jttlllf'ra.al Christiaan de W ..t
zich hooft b..Ji('ml, vóór. gt>dllrt'n.w UI
na ,len oorlog. bij all .. mOjZt'lijke gel ...-
gl'nbP<}en; 't is in (I..z.. taal Nl in dt'ze
..1I1't>1l, d.lt Pre>id.>nt Paul Kruger al
ZijD kernachtige ~ ...egd"l\ Il......ft gpuit.
~iellland knn ontkenneu, dat dt'ze tltill
nl ,J..,. v.m.,.j""ht<, be..taDddoolell bezit om
tot uitmuntende o;chrijftaa.l j«'vorm<1
"or<ll'n. ]x. tijd i" rijp daar.-oor.
ta.'] i. de e..ni!l;e hezittiu!!. di .. wij alg
,'"Ik. na zoo 1 .trijd: ell 10000d,uog ui!-
<Iuitf'lijk de on mOi!;t'n noeUlell. Wsar-
om moete~ wij die niet t"n volle
waardeeren eu bet vol.te g..bl'llik er
V::lll mak ..n? WlUlrOJD moett'n wij
wachten P ".I\Iaar.'· vraal-rt ~ heer
Roux. "wellr:e boeken gaat ~ij
onB in de eXBmen~ voorsëhrij\'ell 0"

Welk.. boeken. vraag .k op miju b<>urt.
f(lI&t d{' heer Roux voor d" "Vereen ...ou-
Ji)!ing" voon;l'hriJv"n? In het eeOO ge.
val I~ het nrkrijgt'u van boeken (>Vi'U
lIW'lIlr of even gemakkelijk als in h..t
llDder ... ''Voor God eu Vaderland" (door
d..1l heer Elffen werd onlangs speciaal
voor on8 .Urikane"" 5!UUengesteld om-
dat wij g,..,.n I_h<>ek hadd(1U il} de tul
\Vl'lke de CoruereDtieo had voorge"teJd,
maar de ~cbrij ..er he6ft daann nerp;en •
• in de plaat.. VIla .. (' h, of II k in de
plaats vau I ij k ~~brevl'n. De·:t.Plfde
"unm ..rkin~ ~Idt h.,! anllel's uit"t..kend
I,·",hork '-nll cl.. n hl'f'l' ('ill i". De hfOerW.
FOlleh .. "Il Dr. W . .J. \'iJjOf'Il heob<>n
'lIdallg' P(>lIic: .. P:()(,o.. IPt,.oo"kj," nitg ....
.I' \'('n. Inaar ltip konlt'lI in il.. J).. \"ri""
,." Tl' Wmk:t'1 "[>piling "001'.: Ge Y.Ïf"t dus
da t dr vool'>lta.lldt'n .-n.u "V .. r('Pllvolldi.
1!i1.~" de laatst"1l mo('tt'lI tijll om met
ekn viug ..r op 't gebr ..k WUi l..ktUlIr in
K:I:lPlK·b.Holland,ch te wijzpn.

··W..lk.,,, bijbel," naal(t <I" ItI'lE('
Hnu]; mij. '!~aat, p:ij on. 1l<wb('\·..lt·n?P
.\1.. hij mijn hri"f ~Ot,<i ha.! ~P}e7.ell. zou
lli" vr~ oUlloodip: p:..w.,..~t zijn. Daar
i, ,·oort'tlr.t !J;N'D dl' mio..t.> Doodznke-
Iijkh"id dr>D bijbel in 't Afrikaauscb
o,'er te aettf\n. V~ g..ell .\frikaner,
,.Ie '*'u beetje le&<>nkan. zal de bijbel-
t8al te m<Jl'ilik zijn: ZOOv..r Ters('hilt
X i>d.. rlADd.sch oog lliet Van Afrikaansch.
B""'l'Plt de bl'er Roux "",n bijzonderen
bijbel aan voor 't IlI"bruik .....n de voor-
,tandf'rs TnD Kolle'lrijDsch? Het rou mij
niet V>'rwondl'rl'n te Ternempu. dnt mijn
vriend zioh 1WI>! ~Jijlr:s bedit'nt _n
een bijbel in de oude 9i>t!~nbeek.schB
spelli.ltg!

"Zal dt' uui,·or.it ..it 't .Urikaan. ..oh bij
tW &XIImem toelaten '" i" 00Il aode1'e
..-raAjl;.die delbeer RolUl ..teIt.-Waarom
niet ~ Als 00 uniyer"ilt'lt Se811tO bij de
..xamen. tooiRat. waarom zal zê dit
voorn!eht roet oa.n .Hrilr:<1ansch willen
t~J1anP Of i" &suto de taal vnn ....:n
meer bescba"fd of oolMlW'ijker Zuid-
.\frilmalltleh .-OOk dan wij P Of is de
litt~rntttur VRII Se.utp Kroot~r dHn die
'1"1111 AfrikaanS('h? Ik wil ecbter erken-
Den, dat. nIs de ""ne helft ,'"D Ollll, uit
vooroordlPel of uit b1oot...n verzptgeest.,
1'1' op gaat ann&ingeu. dat wij MIl
"'f'd"rlaumch moet.t"1l Ta.'<tkII'Yl'n al8
eoeni~ degelijke ·schrijftaal. d\, andere
helft. mOl(8lijk wet ,,001 bij ti .. uniTers.i-
tE>it zal kunnen uitrichten. Om te kun-
nen 8Iagen moeten wij meer eendracb..
tip; sijn-moeten wij vtlOToordeelflll en
kiudenclltigt" bezwM'''n laten TAl'e1l.
m('lE'l' g..t.ro\lw bij ...lklIllor staRn en be-
ter onze Te<\btC'n I'D ToorTPt'htpn hAud-
baTeD.

Ik Mnk f'(:ht.. r lIi..t. d.llt het dei be-
doeJin~ ill 'rIID cfel[enen, di .. t.e 'Pretoria
de A(rillaan&ebe ta61-~lIg met. -
TfIel ernst. en sncc"" óp touw b..blleD f!:E'-
_to om ~tda. bij de KaaJl"l'be n~i-
..-s.itt>it h. !ZUn aan:kloppen. Naar' ik
m_ wil men cich yoor~nt aUeen be-
zigho~dell m..t op ..Ike nwgelijka WijN
de owd'ietl"tt>lijkh ..id Oll~r tul meet'
"lgemeeD bekend t" make.JI, 'I"el'kN1'de
delllr.tx-r.lcfen daAromtrent ....... g te mi-
mell on grooter gebruik dloa.rTlm .. Il te
moedigen. Bi~ kan mijn ~98Clhte
beoordt'elaar toch g_ '--... )leb..
b&n. WiJ bij ai<-h niet bij on' _Iuito
.. med_erker~
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regnlatie.:·· 01l4e ..

De schoolrllgulatiee t~ re<leD.
klassen yerdeeld worden handl~le1tde 8t'hrUtelik dl.JOl"de JIe1JtooIti' ...... 1lI'J.... IÁi'.1 bD_ .. _ie
over : (1) de orguisatie der scholen; IlClIIIUM "orden. en later "-IICIII-"l:J=~~=~r1.~~':~~:=!.:~~
(2) de gonernementatóelagen; en (3) gedaa~ 'Il'Ordea. IndieD
bet onderwijl! in de aeholea. Men helpt, dun maakt. hij sich
viadt dat het parlement de eente aJUl een boote YaIl Diet meer
kluIle .. n tlCboolreplati.. onder d& te tmMea opplegd door de mail,
,,"et van 1865 beeft Terwa&1"lootd, &0- Mtl'lUlt. .
dat de orga:ni .. tie der scholen veten. Ab er bij 't einde '9811hét jaar een
deols p;a1ate1l _rd Aa.Jl het depart.. tekort ia jn d. ku .,.ltD 88lI acboolrud,
ment van onderwijs. Zo k"am het ge- dan moot dit,. tekort op de ..olgende
hele stelsel van achter.urhorg-lijaten wijze gedt>kt worden: De 8IIe helft
in gebruik. zonder dat hit parlement 'f'3n "t tekort moet door de regerillg
het ooit beeft helarllCb~d. De sehool- hetaald worden, eD de &Dde... belft
raden .et y"n 1905 ia J1I dit opsieht door de belaatingbeta)era. Ia't een
een belangrijke aanvulling van het municipale IChootHad, dan moetton de
!'('.tRRnde stelsel. municipala belutinghi!t~el'1l de

In deztl akte van 1905 .ordt nieu belastillJ--o~egd ell piAd door de
~,,~~d omtrent de toe la gen uit de municipaJitelt--opbreagea. Al de af.
,inatAkR. voor 'onderwijHlOileinden. delinga-lKlhoolraden wien onder de
\rpt ander .. woorden, deze gehele zaAk &iElelingsraad en dlUll'Ól'I1 1110eten aij de
wordt nOl( g..regeld onder de akte vau h,~lft Tan bun tekorten nl.r de afde-
leM.' lillg5rud opzenden. OlD te WOrdeD ge-

Wnt het under.ijs in de scholen r,elf dekt, "door ~n algNDene' achOolbel_
'>etreft. de .. lItstellin~ ~DII de leer- hug over de ge,hele fi*ale afdeling.
klll'ouo .erd ook door 't parlement G..st.ld dat er twee afdeli~ool-
,rotendools un het onderll'ij.-departo- rAde" in een fislr:ale afdeling r;ijn, dát
ment gelaten. De YOOl'naamtite pun- de helft van 't tekort van de Mue £50()
t ..n. di" het parlement &elf in handen is. en van de andere niet.s·; dan m.oe.t
I, .. eft g..uomen zijn: (11\ dat het me- de Bfdelingsralld eell scboolbelasting
Jinm van. o~erwij" niet Engels be- vuor £500 op de g"hele ~liug leg-
h" .. ft t .. zijn; PIl (b) dat hE>t aon de gen.
"'hoolkoDlmiSllÏes is gelat.," om ... hik· Der.., pl ..atselilr:e li('hoolbelutiag mag
ilingPD omtrent godsdien.t-ondel'l'icht ..,,!.t.er niet m~ !lijD dan td. in 't £ op
t .. treffeu. dt' waarde VAn 't vute eigendom; en

:\1. we nu lu~t bo"ell8tMude> o;.I.l11el1' wanneer dit. niet genoeg ia om de belft
,'atten. dat! z;ien we: dat de niellw" "Bn het tekort tE>dekbD, dan moet de
onderwijs-nkte hoofdznkelik OH'I' de r..gering de rf>8t bij",tten.
orgaDillRtie en instundhou(ling van Behalv .... dRt Aal!' de echoolkommiA-
,,·holen hnnd"lt; ter"'ijl de bu,i. vlln ~it'1l iA opgedragen 01'11 kennis te lIemen
,le toelagen en de leerlmr'iU8 nug oD' ".,_n de *,hoolr"8lllatie, bepalende. dat
der de akte vun 1865 Tallen. "ij Is('hikkingeo kunnen mnken VOOI' 't

Mn,,!' IIlle best.aaD<le IlCholen "allen geven van godadienst onderwija gedu-
ni"t finder de nieu ....e wet: .ll.'('hh rend .. <le gewone IIQhooluffln, wordt ia
cl rit' klussen vnllen er ond r: nllm... tI" nieuwe ... t vlt&tgesteld, dat elke
lik, (1) de geWODfl OD.'lektRrie publi", ..,..hool dBgeJiks geopelld ql ....orden
ke st'holen i (2) de privote hoeNHJ('bo- •t le •.ar van M'n gedeelte uit de Bij-
!eu; en (3) de arme8<'.holen. Dua de hel en net Onze Vader. De ouden ...an
z..ndingscholell (blank en gekleurd), kiuderen iu echool kunnen echter Ter-
iDdllb"triële ~"bolen, opleidingscboleu :woken. dat hun kinderen niet tegen-
"011,,11 nie t ond ..r d",ze akte. Het ill w(}onlig zullen .ijn bij deze plet'htige
vau belaug dat men deze beperkte o(H.'Dillg der IChool, oI't gpdadienst-
werkiPg 1'I1n de weuwe wet goed be- omlerricht. i
grijpt... In 't schrijven nu dit artikel IIeb DR ondergete\:81td.; ....... 1ItiRd dOOr- mltraetiel 'raD de PRIMOI-

AIiI men oau d .. urganiil8tie vau eell ik getracht de boofdpunten duidelik PAAL YaD' 'bet ELSBNBRRG COLLEG. Dl Publiék YeR- te
."hool deDkt, dou ...allen de belAagen voor ogen te bouden, 811 \II Tele bij- -r-
in tno groepen: (a) het plaat_lik en zonderheden te .... rmijden. ,Hen bn J;LSKNBERG,
inwt'ndig bestier, en (b) de algemea. altij(l latEIr uitbreidiagt'1l bijvoegon; OpYRIJD,al! 6 0 '_I.... t9ftlt t tQ 30 .
en finnnciële l,ellll\gell. tatflll «'e MI· de grote ..... is OlD 1tênt .. n llnidtolik ' :aUf OIUua£, uu, e . ure v.m"
zien wat. de nieuwe wet bepaalt om- begrip VAD het ....steem al. eeu ph~ PtARDJUf :-Béo opreo~t lde Clydetdaie lIeDPt VeuleD, 10 JDMIl-
treut het inwendigE> bestier van de te krijgen. • ilé1l oud Tot .teeleLt CI....~t M: . V_IA_. I
dr i.. genoemde kIn_u \"all scholen. • wee ,. . .1-. 8lTI8 .. ....._

Het bestier vnn eeu gewone onHek- F. 8. M'ALAS. jar oad. Bell oprecht~e ali:lf1lda1. Merrie.
tariese publieke school i~ opgedragen VU :-Drie opncbt ceteaJd. Pn'" Bqt. Vi.r Oprecht geteeld. P.ri.eu
aau de schoolkommi!l8io, ie worden g&- IOI>ien. Twee opnGht get.eld. 1_,BW. .BeLoprecbt ,.tee}.
kO?.t'n door de oudera van de in dese Nieuws uit Villieradorp de.K.ot6oona K.oe. B6aopmlht ~Jt KOri.bOOiU Bal Kalf.
!!Chool zijnde kinderen, woonacbtig in Dnê Ameribaue Xorthoom I.oeseo. V".. AIDeribaMe I.ort ..
het schooldi.trilrt, of binnen de drie \ïl"o-'..L.rp .i. _~_.r...a......... _ h·· b V TD''"I d zoel . __L I fk.......... - .,._ ...... II!t~ ~ vO odrn Ul'ZeIl. wee .neee "(;rou" KoeieD. Twee Fri_
RlIJ vnn e grens van anlg 6C1'oo - voorllitgnan. Het aantalon&erecboellrin-
di.trikt. De uitvoering vaD de verkie- dt-ren is stt'edB a& nhet vennoordOI'l'D, "0I0Il II VIlAl'P'Il. Dri. prieee "er- II VMrlI Kat.... PÁD
zing is !(_elnt~n nan de &eboolraad, ~lie IlO<lnt men verplicht "'aa onlangs ()('n 1 (I CI'OII'" Vun.
".,11 1I0m!nalledllg zal ooJ:alen. en 10- vijfde oDderwijzer te benoemen. ne ... <, .........c :-Twee opftCht geteelde LiDtlOm RammeD. Vier oprecht
rll~n .nodlg flOk "..Il ste~ ag. De ste!11- sc1woIiI1.~oelr:tE>ur\Il'orot binnen kort ver- -teelde 8hro-J..i ooien zee hl --!de )f' ooi
brIefjcs z~t!len ~rsoonhk of per b~ef "acbt. Wij " ..rtrou'H'n, dat allen zull,'n .. - ...... re • OpftlC "'~- 8I'UlII ea.
kunnl'n ,"ord ..n IDgezonden. De ph~- slagen met de inapelr:tie. In ...erband Vier oprecht ,.teelde Lincoln Ooien. Dri. oprecht. geteelde
t~n en reeht".n ":1lII. de TIlChoolkomllll&- met de ~bool zal ook een bloemeten- Merino :kammen.
",e wordeu dUIdelik ID dt> \Il'et omsMa!'e- toonatelli~ geboudell ..-orden op Za· Voor Rekentna' ?lUl de hereJl LaD-, Woodbl eD.AD.d"-D. :
ven onder 6. hoofden: (1) om een al- t ...rd,a de 2&te deaer. Bet .~I de ID" __ Y

gemeen tOl'zl{'ht over de ""bool en .de tw,,:f; t('ntooQstelling nn die...ro 16 Xoeien, ILOjo1I.ge Berk.bire Va.rbIla. !lO oprecht ge:eelde B_d.n.
gebouw",n te bouden ;. (2) de regulatie. zij., die te Villiersdorp gehoude1l wordt. I< n EeJ'llte Xl .. Kaataaje Bruine Kerrie (.al en dobbel UitI) • .Ilea ~e
van d.. 6C~?Olraad UIt te voeren; (3) IVroemdelingen .orden Yriendelik uit- BruiDe Ruin YaD Gn.af Uod1rill'I 1.YeDd'e h ... <- ..-.elbelOYeDde BIle PoDnie).
de onderwIJZ ..r~ Mn te stellen en te genO<1igd te komen llien wa.t 0118 dorpje Twee Xoloniale Paarden (4 j- oud), ~ enk.1 eD clllblMl Rtg. Eell
!!Chors..n. onderworpen nan de goed- in hloemen k&n doen. O'.k za] .....n kon_ KolonialeAaohe!Kerrie,Sjaar olld.S58chapen en drie ..,....lduWei PMnleD
lr:elll'lDg van de IICboolraad en het de- . eert gPbolfde1l worden op Vrijolapvond. VoornemenB aijnde kopen. die met. de Vein komen, OIoeten te KULOERS
parteiDent ; (4) de klaf'bten der oudeM! 'de 23ste dUer. JLBY JUNOTIB uit.tappen. .... ~oer gelepnheid - BleeAberg hea af
te o~er.egen; (5) .dVle~ te geven aan De voontE>lJing nn nieu ....e ledf'll I... lal WllCbteli.
de 8Cbnolraad omtrent. de w.elvaart der den enlet' kt'rk ..~I plaats rinden op DUK Olit DB TIJD, DA.TUK 0 P.LAAT8 :
B{'hool; en .(6) rle UltVoPM"4l nn de I'eMltkODHlnde WoeD~ De nahmr
S<'hoolregulatle met betrekking tot Idraagt ook veel bij dat' u.s do . ZO EISA nbePft Vn·J"dag6 n"''''ber 1906 te 10 30 v m
~odsdi"lIst-ondel'"ij", i. Ran ha'ar opge- lief ..r uit lliet. ne' bom~ sienrp;: al • • .t ,."_"W, • •.••
r811...n. , lerIÏl'f ..t uit met hU jolljte b1au..roo. PAUL D CLUVER Afslager
De pnvnto boerescholen zllll~D'1 H ..t. i~ dorha.lvo een mooie Ilel~heid ..,.

...vennls taDR. staan undE'r 't bestIer voor iedereen om lIIl't deze t.entoonstE>l.
van de hoer.' oudenv01:: ann de vol- IliDll; oas dorpje een beZOek te brengen. E~XECU T UR R
gen de bepalIDgen : de r zal bebben I Doktl'r Botha die aijn verblijf 00- a.. E. SKA ME.
tt; rorgen voor ....n sc.~OGlkamer. en I~ lan~ iD 00$ midden _, heeft. tot dus-
gles Toor de onderwl:.:r of ondenn)- t _".. d 11 k.... . Ir:' lie I Vl'rr .. , samen m"", ZIe ~ elle nap-... res. ulln elg ..n ID eren flU n dM h' J L_ 'd--"I' 'd" -' z". I hl' d" ,p" en ""ret .. u Ijl; el "",,,,,ze,1. Il d lat_tlA ... _ ......
In (eze sc 00 gratl8 OD en"I]! ontttan- lIChijoeD recht iug.uomen te zija met Voor • Admln::r_...:: van av.u.i. en Nalatenaohappen van
I(('n, en de IICboolraod zal verantwoor-)·· ov..-Iecl.ne PenIonen· ~ en AIII)4 .... n, ale
delik zijn voor het ~Bl8ris \"RD de on- ,nn nM'''''' otn gt"VI ng. ~ ....... ~t.~ ,C!oIratoren en Adml?alatr&teurea
lierwijzer. De aanstelling en h"t ont- INWONER. De:belet181n8 van MP1taaI onder yerzekerln8 van Vaat-
~Iag ?all de onderwijser "ijn nau cif, 110ft enz.
boer opgedragen, docb geen onder.ij- O~B~W'~""'" 18.8.
?.er kan ontslagen word"n. ronder 3 .-.... ...,.s;a.·A; ----
lIUIanden kl>nnisgeving, tenzij de &ebool- Da Kal~baakraal-Hop("- _dU-""DIWIIlI .- , 0'''--' ,._-" DOOI>.rn
raad "ooraf zijn goedkeuring geeft. field f"poorweg. ,- -- AIU. - _£1,.&1 _IV_"_ .......

De armescholeo zullen besti",rd WOI'- 'il ,av.JDI'J', le. 17.1_
<IeIl' door een plaatselike lr:ommill8ie, te K.urto
worden benoemd door de achoolraad, Purl, 19 September. 1905. ...:
en niet gakoZ6ll door de ouders der .\ ..u dé Editeur. £0.. ...... AcI4_Ie ... _JIl. W ........... & HRT VenD00t8oup, tot IlU
in de school zijnde kinderen. )lijnheer.-)(et ge.aoeg91l heb ik uw bee.l- T

Het algemeen bestier .t'1I het finan- reisindru~ gelell8D iu uw inleidiu(p (IlfG-AlIG WALBSTIlAATJ toe taaDUID tUUeD. 0118,.,0101
deel beheer der scbolen iD IIIlt 5Chool- artikel van heden. x:. .AA P STA D WILUU MoBLIT Tuuu ea
distrikt, vallende onder de Akté,. sijn ~de bot'engeu_de .poonYeg -. ft 0 BOB'" KD.AU D' A.IIar ......... '
opgedragen aan de scboolraad. De litem Ik T011tomea met u ~ dat !andeeJhoude.n opbetaald Kapitaal D'l,flOO J..~;..I ....... "' __ .. ,:.. Jl' _~~.rrootte .,..n elk IICbooldistri~t _I. wor- 'liet nu nog de tijd Diet il om de .. ...t D ..."",,_ D ..1...... _ loa IRlIU - a, ~- .... -Jf ......
den bepaald door ~ regenng. oBhr- lijn op te brCeD. lIlIlN' \'Ml mearom"te ~ ,e &'ODUMIII.... ... .." -"7611 i 3 onder de stiil of firma ._
worpen.aan de bepahngen daaromtrent Izieu om bot ~1'g"lltelde tot een snk_ •
nrvat ID klausnle ( van de wet. '1>a.r te maIDen _ DIRECTEUR&N I Mortel TwDer 611 Jj'Aror.
~it punt herf.a&ldelik in de dBltbladen Bet.ftlff~ het ontsporen van. 'ftg('u 0. WeIBd. b-'r W........ ooo (De n. WellIcL beer. BOBT B. 'l'aaat cleae dakua on&-
IS ?pgt'8tel. is bet' niet nodig hier Iis ~r mialchi9n nog de een of aadere hlMlND .... _ Zooa), V... JO.BB. 00-.1 .......:· -n.... 'C''''- "OD
daann te treden.' ~ die uit de ba _u - U'fII lID "

Twee-derden 'f'an de leden der Il<'hool-
I
wordea gwuimd _ ml1De ~ n_sitterW••i....L.-l. H -.0_, .~!:t~w· A.. J.·stel!.!;'l1 WILLUK ¥OaLn ODDDttemt

raden ~Jleo worden gekozen door 'f'1lOf de toekomet te ~ )(.ur.... ._. _.. r .....__ .... n' - ... u"'_'" all 1 L.~~_
belasttngbetaleu van bet! da.tltalabuknal . t de:rech~ ol M.D. \)f.L.O. (])ta.- VaD Zijl_ ~ é 88te1l en - OYel' '1'.
Ach 0 0 I d I at rik t. t. bet school-I &Mt ~ me ~ liJil is p---. die ft ~ tol 1a1l!lDe .SIIet. &, ge~ 6.rma ~ lal .ooR-:
.distrilr:t een muwcipal. (of dorJll!be-I:boe1t ~_ ~aD ge e '.__ ol "';'''.1_., bmaen baar MIl· C Ge "-- ...heid· te
lOtullr) area, dan zijn municipalé bela!!- r akt Malm bury 18 -_ i . -a -
tingbetale1'8 de kiezers van de sehool- elbidi ~ van datl'l'laat d deUal_.tdillilil ra .. TCIIIditr 0DIht die tiW ......... t.a.nbaur veil OI1der de l1Mm "aD
rMd; doch sodra enig deel van 00 fia- v ~ ugs a- erliea, nr

e ~,TarDei' & co.
k~!, alfdeling _en ga.atbme!,~~ mU-I::n_ aan~t f1'f.::ea~TWA de ~ voor Leenlnpn, onder Securltett VaA Vut- Geaateerd te 1(" ..1 ..11 .......
mClpa e area, om een sc ool_n ....kt te ~_1.. .JL. _~_ • lilt _pende AltO VaR rente. qllen daplUks -.--- "'..._.
vormen, dan sijn de a.fdeIiA_·ft.l be- .nu;a op :- __ re, PremeII nar I t:::=~ bezltrheldaUren In behand.UftIJ WOrcHm lOSte d- _ .. a...... ·- .... _1'tW\1::
IlI8tingbetalen (ook Toor beTcL.';p) de w~, terwiJl het de a1etaad tussen Bo. Il ." ,,- ._..--, II'VU.

kieZflJ'll van de II('hoolraad. Gelr:leurde . pefi~ b!t ~~1 ~ ~n. , IUU.BDtusT BlIWARING.-Jearlijbehe huur 'ftD (GeL) ~. I. 101Ll1TUIIIL
belll8tingbetaler. sijn geen kiezers v()Ol'(l ~_ li' n llHJ I." Groeui~ _ l---A_ .1.1.- ~...J. _;.;, ~ (i!...t ') I.D'IDe!
scboolraod-doeleinden, tenllij "r.ê de'l' om - ",. ft1I ergeD·.~lJ _ .. -a--'" - - nl" a:wucu8 WlItt; AA.
aehQOlbelastiug betalen ell durva.n 10 ....... m een reeht. Ii)ll door ~ ot Klaer AdJai.Jdatreert In80hente Hoede1a d.oorhare. .Ala " ..... :
zijn P.eont·beven, totdat ~ eeDg_óDe' ~~~II:II"= ~_...t_ 1.{G~) Hy. 9ilJaoll.
on89kt.arieS8 publieke IIL'hool (geea .n-I' wordeD- ~---;ïie ~ 0JJbe. ~.nJ.U'.I8o -.
dingscHoot) yoor hnn eigen ~_D tea _':_1 .n..: .. de aIatand J.' B. *. aoos. s-e....... 2.(6 .. ) A.. O.BalL
onderhoudeD. , . 8--B_"'"J! oir .........

n_ g' I het . .. L tallIeD 0f"'1...... f'Jl .upe.... aa_er-
.....ril ermg - o.... nge een _, klik i OOrd I . rden' .

:e':n~ leden der M'hoolrlldtl'll n01llÏ- ·Biel:nal ':'s.:~~ - &__ .:1........... WIl-za••
11( Il I'd r .......... Wtan1M CIa - ~~ ~~1Iam:.:.7 1110::;- ki:='~7.:'!t- t~ts t. doontaail, t.nrijl ~ • ~G.R ~.~ 'fOOI' W bGv:.,eD. . ~.Iaiapo .... dip .

I!I'hool te bebben; en men kan t4! se- IIlWODeI'!!VaD BopefieJdt .. Darling m .......;_'\., .~ ..1._ .... _..:1 n • I"I~~ ..._ ....... fh-+1-!IL.. =~I~t!?~
lijk beide ftp eell. lIlChoóIbnuniliaie ell W'IIJ •• 1s Vlll 1to.~ tell _.nte _I ~ ~ - "'-. ~, ~- - u-,--,,- - "!"-e> --

een' of meter 1ICboolrade.e dienen. ~".. _.,1. .c d . el . bé .. v.eade ........ 1,!OO 1itftJMtam, eie ia . ef. B ..... ww·
De leden ..aJl de dOOJraad worden -- dUit ....... ..e1i .. .JIJ OO~IIWI lall4!rij_ dell, np ad. t.,- &I., ...

voor drie jaar gekil81l."ellluijgNulOm ~ effen pmd &&i ~:: u er g- li ttaJDtIe, ea ..u aaa, eD'4ctNI
bun dienste'll. itoeh ho ~.. ~ dat daardoor OOiaGdi~ kosten ,Bt.,.... '~'IiIf)_II'I.ia .. IDhrijftll SeDdeIl 1a._ -- .......... top.
goed. De IIChocIlrMd moet llliuten.~ ,~sullen ~ - 'Itl......._ &-...1.:' eet_ ... 1 ia de t_ UIlWldO nrpde- 1I.OPUaIe, da.t ~ !teer .diteur-.. .. .,.. _'\IICIUUUI{ ~ ....... ta. eD ta. fel.
re. '. ,ook ... _ beIt.e, ik JPtII.--1l de _- . .. r. W. HBSBa. ~ .. __ fil t. ...... ___

. Bet 61Wieieel bebNr .~ se- II'~'-''''-''' iuMDikeD .~Ib la..19 ~D. ~ lttWa J.B.W ... ta ~ :na -
DCIlIJIId. lChOItm iD .... ~t itl·...... ~ -- WJ" n-...;... Vi:..a.....:..J_ ... I-.....tnd. Boil. \"q.lI.utij., LtrbLrut S••• '
nit., -""'1'II"ad. la ...~ 1 . ~.. "'- _ .. __, -.--. -;...........

BLOEMHOF stHOOL· STELLENB.OSCH.

18.19 Hugenotea <Jede.D.kteekeD.
Kaapstad. .

KENNl:-.GEVING.

GRUFf'. De ht!er eD _..... a. B.-
Greeff, YaIl "GlelI LlU,,", MaJmeehofJ.
.e_1l aUe beirekkingeo eo ~
t. bedaoba YOOl hun ~.
brie_ en tetegr_ na. ~
We.. oat .....RgeD Da laUll trwris """-
liet.lN80HBLJVINGliN Warden l"ft8«d?OOr het ~UWeJl

'faD School All 'La-vatoJoy leboawa 'tOOI' de Bloemhofsobool te
StelleIlboeoh. v

BGVellpDóeJDd ~ wordt iDgerioht voor oap-
Yeel' 4.60 LeerliDpu..

:Bouwen Terlumde ja te IOhriJ'f8Il W'OI'deD YerIOOht
hw:a l1&IIleD te, 18Ild81l DUI' het Kantoor 'faD de Architect.
. De &ohool oommiuie verbiad' aioh Diet de'}aapte in.
",hrijring MIl .. DeIIleD.

F. W. IIB88B,
Architect.

.• "tItI..,.-~.~""""""",",'wa:_..;.. _

KENNISGEVING'
ONTBIGINING VAN L~D.

~TELLENBOSCH
PUBL'l.B"B VB"OP.IMG '1lJl.

Prijsvee, Beesten en Schapen,
, Ad HIT _ ..

LANDBOU. COLLEgE, ELSE.BERa.

Afdtlingnad Bredudorp.

-HIEBODB paohi8!U k~
.ing, dal op .. " ... adena,........
dh 0" d. SJda September. 1906,..
~aact cl. wijdte .. n ,.) YDIIt.en ya. •
.eg ftD ZUClhoope to& bij eie op..-
"'"de brug harro.pen la.M&.

0,......
Lruo BUT.U,

a...t.ris.

van

Laatste Keallisgevilg.

Ontbinding

!'--
'~,:..
-:ct;'

~ :~~
<: •

: ~j
.,;~

. :~

ADVERTENTIS.



nXD:llI' IN D'&
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6rand. Hotel, Kaapstad.
BEZOEKERS un Kaapetad,

van Buiten, sullen een
HUIS£ltKE VERBLlJFPLAATSJ NECTAR
GRAND.

recht over het Station en dicht bij
alles. De geniale Gutheer TIL-
LIT30.s die door Je HOLLAND-
S E men~n zeer bemind is en ebn
BOER.~N V tiIEN D is, zal alles
doen wat hij kan dit wel bekende
Hotel ten tiE~IAK K.R en ten
YOO&DELE van al zijr. Gasblu
te ma.ken.

HAl.{TLEY TILLOTSON,
Best ieder.

THEE v
o
o
R

- De Besta· 80.... ,
! .

DaIl-lari'l ;R,,1alia,
i ..oe I'MI.t.· erii~.,. -:1...... - ""'-1
:1

I
I

De Bereiking
Tnja Bataliagll,VAN

AFRIKAANSE

Onderlinge Voogdij en Assurantie
Maatschappij, Bpkt. Het Volmaakte. PIANOS.OPGERI': ~T 1900 -

t."u fun'er ZUid Af r iknan e Instelliug.
gegr\)nJ op Und erlinge B<>~len. De Standaard -

~,. m.!,.'1.q,~ K.,,·t"J.';'~
1"i"t(Ac.,.,... ...
b,tcn;' F""'" lAl '0 J,....

I'X'S... ..

£IVO.'-"'

VAN
J5v,;

Goede Smaak OVER DE N·G. KERK.Hoofd Kantoor :\[almesbnry .
".Mutual. "T"legrail"" Adr es

DIRECTEl RE.S :
_\. C Koch I\'oorzltter), J. A. Drey-

er, G J V Loubser , J. G. Louw, J.
H. ,\1",:11" L.W." ... \. J Room .. , D.
J. 'lara ••, .~. 'IV. Eksteen. J.
P. \Idlan, G. s. W"lfaardt, L.W.Y.,
D W Krv n auw , F. Lindeubcrg, J. . .I.
l'lW'!'fHU1,- LJ. j van Aarde, _-\. C.
Je \'t11,,,rs.

- E:e'ti
AFRIKAANSE
LEKKERS

De Standaard
VAN

Pa ar l Tt";~".:.r3f1t·~ :\dIl~1' "_\1Il(l~J",
u...t IJ U rd,'-r :-;. l' li de villi-rs. '

\Y(}r('._~,..,tt"r -Te!t:'t.,'Tailt.15 .·\dre", "\h:·
t ual". Bes t unrder . D"tJI,,1 Blnn.i .

P!'luetbN~ Telel;r~hes Adres ".\iu-
t ual", Best uur der , P. ,J _,\ Olthoff.

Kaap"tad -Telt'jl:rafie. Adr.... "_-\fn-
cau", Best nurder , S. J Wiggett.

.!G£STSCH.\PP£S
.\i!!B.nten In al do r oornaamste st eden

ID de Wl'stelike Pr-ovincie.
\ £RZEKE.HlSG DEl'.\RTE:\U-:''IT.
Brand 'err.eker0io! aang£>gaan op ri·

su-o van al ler lei aard, tt'ge.n de laagste
IUp"nJ" pnjzen.

Y"rzek"nng van Hooll1ll;ten en Boa-
ren Producten een speciu lit eit .

VOOGDIJ DEPMUï·:ME)iT.
D.. s.,redd"riD~ va n Boedels, Over-

llIaklllgt'n, Y UOj,:diJ",,'hap, Huwelik,..
C'ontrac1.t"o, en Insolvente Boedels, Li-
'jUH]at.e van firma' s en Yaats<·bappJj'
en, en .-\lgemeen Trust en .-\genten-
Werk van alll..-iui aard ondernomen.

GETROnVHUDS T.\K.
'IV aar borg voor ~:t'f!Jkbcid, Oprecht-

hehi en Gt'tfuuwbelJ 'fan Voogden,
Lrkwrdat eur- en Adunmst r at cur s. Exe-
cuteurs ell Exp('utPurs Datief, Cur-a t o-
ren Bor.i, Balju", La nduiet e rs , Be-
st uur der s tl'n ~'retan~'u van Banken,
,. e t-zek e rr nr; en andere .'.1a"t,.cbapplj"n,
Aideimg< ..n ~tedel!ke Raden , Kler-
k.." PD ander" b..ambten ID J"wst van
Firma', en Pubht:'kli lnstdlingt:_'ll

I P M.\R.\IS,
Secretari.s.

Uitnemendheid. IFRICAI(

- FABRIKANTEN VAN

'fen ie\-olgt' vau de v..rlnrikkenM re-
gene, die gedurende de alg~open week
100 TUJIlUilChoo!.s over gans ons dimkt
vielen, ziet IIUeti er UoIlB verk, ..iklmDd
..n. veelbelovend uit. Allen zijn opge-
ruimd ..n ,·"tt..n ~r 1Ue111.-emoed de
toekomst te gemoet te gaan.

ZIJ' lekk~ C~ade, CoftftPin
Vruchten In TIns, enz.

~Y"n "use korre!>pundent.)

18 September.

STREELT -
DE VERMOEIDE,

KaapatadlIII Henteo (elechla poot.-
bandel) GOVIY .t 00 t st. Gecqe',
I.\\rut.

VERKWIKT ltlARKTPRIJZEN. BLOI::MEJ\ TE:'\TOOXSTELLfSG.

DE BEJAARDE J[_,\AP8T AD
Z"terda~ 16 i'ie-pt., was alles te Ca-

l",km in rep eD roer. Ik botels en lo-
gieMmiZ4C'JI "'''( .. li prop"'" en v .. !oen
1B.";.ten rid, l.I'~redton stenen met "im-
p"muPlu" beddom. Het wecJ,.r ...as in
(t'l' woord, he<'rEk ell tJaar <"ell sch~ner
,I",! ,-,JU U"'rI te \-erg""f8 heb'" n ge-
zudu. He,. oude k.. rkgebon..... ..-. -d g....
br uikt., en Jamme-r dat IHot te klem "lUI
''0 de ruiurte te .... perkt, Ji;" waren er
"He dtould""l'e soort...n V1ln bloemen
..n het ua""huuwen ,,",lUI "''''Ii Yoldoen-
<Je. iemand ru..! lust te bezielen, DOOit
\-aIJ dit tranendal ufscheid ~ oe_no
Onder de grote schare 'VaD_n, die
"vergt>kuruen waren voor de teutoon-
;·telling. Z8gt"lJ ...ij onder and.eraI de
N. beer \'dor .8amp601l. L.W.V_,
(prok.-g ... L), dr. A. G. \ïlj'len, L.W"'_,
en de heer C. Joel Krige, L.W.V. De
beer Y lct.or Halll PlIOJl bet>ft de tA!IItiooJl-
~tellillg m6t <l'en paar A.eth> woorden ge-
(iP'"Hd en. de .oprkhteni ervan geluk IP-
wenst, Hil wn;t dat Caledon mooie bloe-
men had, Illaar nooit kon hij denken,
dat di.. lW mooi en scbooo waren, als
die da-ar hije.-~racllt,_ Het ia jammer
d.? aarde van hlllU" lebone tooiBela te be-
1'O"..n en w heeft hij de. bill loan Dr.
ViJjof'·n ondemeund. De t&ntoonstelliag
'....·M toen voor geopend 'VerkJaard et!.
allen kOfJ(lf'n bun ogen verpten op
ene der frnai.t.e venameliagea "aD "eld-
bloemen, ooit vergadenl. De ~
oord",lend~ naar mededl'liD~ sij1l YOI-
k..mentevreden met hUil wt&tapje naar
C'a~edo... Het bestier weD88n wij YaD
harte geluk met de IIlIIte van aukas be-
ban Id en we willen de wens uit-dTukkeu
dAt.wóUlneeJ' _n w-eer 'Il dergelike ten-
toonstelling bondt. Toor eeu meer rui-
Jm! vertrek nl .-orden gezorgd_

il 8epkmlHr 1906

VER,sTERKT .. _.
9 4 - 012 8
o Ol - 0 0 4
o 8 0 1 )
8 6, 0 10 0

Uien per lOOit.. ~
Kool ,.1 ••, 0
..~ .. ". 0l!:iereD __ 0

Aardappelen per
100 llIe- ... 0 9 4

tt per mtje 0 6 0HoeDden _ II 1 ,
'\...., __ 010
KalIroeDeD _ :" 5 9
~telenp. uje 0 6 0!laaecn __ 0 40
Eenden _ ,e_ " 3 2
Lim_D po 100 0 lS S

- 0 10 0
o 7 3
IJ a 6o t 3
~ 15 6
o 9 0
o 4 8
o 3 9
e 8 9

DE ZWAKKE,

VOLDOlt:T

DE STERKE.
VERKOPINGEN,

J. G. L. STIBC~'\, A.FgL~G~R.
21 !'\.ptern~r - M,,]c,<,tt'e".'Y, d18trik\

C.hlUht. p-.a&r<ieol', .,.eP, eLS.
~ :;j"PI811>b-r-:oiltn .. oudr erlle, enen.
J. L. r:U PLESSI!\, AFSLAGERS.

23 8ept<!m'>er- Te Mldd,,]bllrg, .ut
t1:~eDdom.
D. O.::l. !<lAC;)!':, AF.:il~G~~BS.

19 Ol;.to~er- .. liooidam," tnsseu Brita-
town ton Pli.~sl.., le1''!!.lde bave

DE)U't:R:~, MóuR" li KRIGE, AF·
hl.A(j '.R.:-\.

21 P"p~cmb"r - Z.",lill"'",.lel, &i !dirll
C,\l~d')!J. V3-"'~- e[J j·J-s"c.oo_

22. ~I ptt:a..lt,--r-'-'r,,) t o c . .utjlv"!d.
30 ~'fJt<.Q;bt.I-~~(I,l ..!\.:d, "'\..Si.~\..,td.

rn.!ll.~Lll.~~ li 1)0., AF~LA(i r:~.
Xl ::ler:,,<m"", - ~Iodderkiuvf, l~v"Ld,

h.II"t'l r_,......erd .. rtH~,cT't.td~..:t:.p.tL"A.
17 UI!.'olcr -thILLur~, Lab,} HOF,,!idd,

le ..ec de have eL l._"~~.·

A. B. IJIo; YILUr:il."I li OU .. A_FdLA-
(Jj,;~S.

:li! &p'<'m!:lcr-KllpttuUl 8t.t,oll, pu:--
dell, en•.

JACOUeS .\. L. [ié; WAaL, AFSLA·
li LH.

4 October- Je H,)Vi-'I s.Id., C uioadale,n.' w i(J8~O<Id.
P. A. V.!.'< ZIJL, AFSLáGER.

:23 Sept ember-e- V .." RDQL sdor p, ' ... goed.
:t3 ~pt. - V.u Rhtl- .<iorF. I1It..t&&Dd..

scbutden.
3 Uc,->ber - S;>ruJldr fl, ..fd~llog Van

RhUI<!W!orp, yutgo-od.
li O.k,ber- lJ!~.Jbo~ll, IfdeiJLg VI"

kbiJt8dorp, y ... ," eJ~enu(Jmmdl.

OCHlJLTZ 8n THEKOS, áFBL8.

29 Iilept6wb<,r-FrllMrJl.1rg, nat en 108
!!,*d.

30 S<p:ember-Fa."rbur!(. nst er:; lOl
good.

P. J. P. MAR.Ald, A.rbL.!(,[,.R.
:lI 8eptemlxlr- TulclI,;b. hS! e'lier;dow

J. W. 8TlGULl!'iG. cl:: C0., AFSLA·
Ok:h;:,

:l:l &:ptetA.ber-ll"pcri.·id. lhlm~bury
a1delJ! g, jotten ~:(JC:l.

J. E. 5CllVt.VKls-". AFSLAGER.
'l1 s..ptemb<!r - Wo~.~loof, Vuor-

G,,,,,nberg, losgoed en l<yeDde bue.
A. G. H. T~LHE8, AF8LAliER

JIJ Sepf,ta;ber-Tt Robertaon, "lJbDt •• l
Hok] ., 60 ;;rOildm.

(J. VA!' RHUS ES ll. BOI)D,
Af:-lLA\;rl'.:li::i.

NECTAR
ONS LAND.-

INDIEN GIJ

EENMAAL
De botermakerij te

.Darling.

NECTAR F..r i~ "P"a1re, dat men spoedig anri ..r
to<!'n,lrnkkerij ,..1 bebben ê1'l ontbied;n-
g..n in wrband er m"de cija reed. ge-
datln. AJIes gruit _ 'l'OQruit. De dil¥;
is niet J_ 'Ft'r ai. wa_r Caledon
een m ....r dan dubbele grote UI hebben
bereikt, (lp tu.·~.~ehied vau bouwerij is
men _r hedrrJVlg en kostbart! g..bou-
_n :r.ijn in unbau .. _ Rst mal dan ook
got>d .....f'U'n r.o men de l'ttelilte bou .. -
vallig e gebouw".D. die men ongelukkig
in "Ik dorp aantreft, w-at opknapt ""
<'ell be ter ToorkollN!n geeft. ~ bo-
tels ton logiesbw2t'tl zijn m~erlik I'n
...-ij hebben ruime palduri_n en grot ..
rink ..k -Iangzam ..rhand maken de
"mPer";nkeIB pad voor de elllen d..r 00-
~ha.,-itl.ll:: !'\iet alleE'n in 't dorp c.JEldon
I" .. ooru.tgang t.e ~uren. "UUlr ook
d""r het jl;lJnse CaIOOome. Scbol4>n 'll'or-
Mn o,' ..ral aa~troff ..n ê1'l '110 men nil
nog een paar in ..t"nd brengt, dan zul-
I"n 'Dinder klaagliede"," worden ver-_ID"". Men "er~te niet. dIJt d.e """, .. n
ll:....n..riD3 Ill<lE't4'U wOl"dan vent-otf'n ..n
dat m..n a,m"-prakelik is Toor dP 00'-
wrikk..tiBIt der aMlle kinderen. n.. ro_r
II:p!l;ot>de 'JUZPT IxM-rt'n T.. rfrll"jt>n hllB
rolaat ....n. planten bomen en IlJnkt>1l
d ..n,lnt>n. Plaat ....n ...o,.dt-n omb..ind t'1l
grote kampen go-BlUkt_ Sl«ht" (,é;-,
di~ onth,_n bet CaJedOD8l! nog ~11
dat "ijn ··mooi .. padt'n "0 •• n". ":"'Il
dl'el onllt'r p."koD ... n .. el een pa() "n-
der de afdeling""a,ad, is in _r mi__
rabl" "taat : b..t is het l>ad' Tan Ht'r-
manus nWl r Sta.nford.

PROBEERT,

ZULT GIJ STEED'

NECTAR
BLIJVEN DRINKEN.
-

Voor alle Natien.

Voor alle Klassen. lnf1uenu en pompoE'nt~ regeren D<:r.
alh.i"n. ~ beer Gunel ~Dhot1l'.
T!\I! WoUgat , b .... 1nd veel btot.er, j. no<:
ni.·, buiten ~rn.T. Men vertelt 0115 ,0'
d... hffr M. ,J. d¥. \ïllien, ge",e .....n 1-
W .IL !Zoed aan bet beteren ia en da. 1'.

alle k:!Jt;Jen ~n, dat hij spoed;; "1'
de Jx.t>1l 1II't'r.en zal.

b Oc~ob.t--~ ••llt;,&t. ..~I ~D
}e .. eou.t9 ba ..~) t.;L.£.

10000goed Binnen het BereikJ. J. TllLIjOS t::\ ZO!'iEN,
Af_"uALt t:<i:'I.

21 Oluobór- Wor~",,;'tr. It .... rtatJs" vee
.,.tlrH)pLl~.

PA(;l. [) CLCn:R. AF,;L.lOEll.
2'l s.,pl' mbe, - i~J,te .be,,;. Ilab,: Stoel-

l"l.1[)()6;:o, >lJ~ab \- u, eD'.
29 &pk-lDt>er - b.O,t.. ~ .. ;~r. lo~soed.

pIQ"D"~' T.,rll'_'"/,.., et..l.~

6 Ur.lotd -1:"Ilt:Lbe'g. prl)PT£".

J. P Nll;HAliS, Ai'SL.
18 O'c'Obd-U'''.lliia'!l, Tt'€.

'lJ Oil", b"r-ManeudaJe, Yee.

B. J. R~ATn. AFS~AGEL

11 O!itU'hff-R,"tf""'eiU, di~trik, Bri'--
\O.C, n8l,;oed "" H,e.

BADE~llUR"T .~ 8.H'PTFLEI!\CH,
AFSL \Ui:R8.

!7 Sep'.mhcr - S.,rUl!Jfor.t<:io, .a.~
en le• .,Ld .. baye.

D. JO:'iES & CO. A.FSLAOER8.
30 Bep~' er-V,doru. We.t, orutgoed.

P. J. RETIEF, U'dL.t.GER.
30 ()itnbtr- GroeoftlDtein (dUt. Acb"',

Pikftber@), I_Rde '*"11 en ~
NWO J. VL0K, AFSLAGER.

!7 8eptember-P<>neffil~. ealL
J. W. Jll00IUH'Kf'.I: 00., Al'SLG8.
10 Okto!ler-BOfiefi-ld. 'rUi ~III.
30 OIriober-)(oorf'HlllbGrl. porden..

IlAOM VERKRIJGBAAR.

van ieder .
, Su dat de .....r~ng nlldert, yjn ,'"
upir3rrt kllndid.aten ijverig nl I,,·,
we!'k hun "..,-kie.r.injl; te ventekefn p,.
kAndidll\~n doorkrnile1l de k:ieJd .. lJ,,~
PIl mllhn ",-bon.. tM-loft.en. :M"ijll 'v
gen t.-.llen. "oor goede .. ..gen il "..0\ •• "
en tegen <if' grote spoed 'Vu ~ot"r"~ r· _
ren.-

DELICIEUSE

NECTAR
THEE.

,
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G VJo;RN'Et"R ",\N'
DAGA8CAR.

usr o F.l'\P.'IO VAN D

Pr ska, 19 'pt.· De
kwam hoden te Prieska
Hm.rtt klaarde d lij

III

:\OORWHa::'\ EX ZWEDE:'\

,011 Il. 19 s.. I
t Kar l-b d tn d
"un x. ril' geil
d.'a~<.l.

n ,.

l,RU()T :';OCI.\LISTlES KU.'iLRE8,_
Lond Il, 1:1 ""p'. t:"n;!;,~ kon·

'n'~ au ThilL ....( al! t.-n ,,<,~~I)pt'n,l
f' .1 na en \ rp1~t voor (' Il I'rn"t is..'">'
... h~ltt ,n!! In d.. PM! IJ

Loudvn. I" s,'pt D.· I ·pt'd., H, . ;I.'
...... konf(-n' tit' "on f d4 Cza.-ur
a a u "kond, cl Dt' lil n4)th In aan ,1..
llIo~endh de n k ';trn In 19t)...l v~n pr -
-idr-nt Il, -ve lr , doc-h hij laat zulk'
t<Ul"i over . an tit:" eZ'UH

1U vor bund
.:;eneraal

KAilKO 1
on:R.U:D~::'\ Il'iBRKKERS AAN 'T

L"ndclI. 1~' Se-pt .r wordt li fl-l·ht
dat "lf H,j~rt Guurvr, p r~t:'mf'nt~hc1
, a II Ha rk ...ton t 1~ II" r le-Ieu .

Sept. -

HET .\ r DIT EJo:lt !"TEL...;t:t I" "
ZEEl •.\:\ D.

D va n
van
0111

.".
lw!rln~f'n. waar m

auditt'f>rl"tel"'l,l
voor ro

U:I m:UHGE ~L\l'DO".\L)

Londc n . U' ~~"pt. Et:\I' ; .rlll

Y. donald, de "ebn; er vali \"'l":st:hd-
lon f\ welbekt'n( • l~*~kL'n, Hl uv- rle-
Jen

H l':o'L.\:\ D ~:"'i i»; ix 10" C.\~TLF:
Ll.l :\ .

Loude-n . 1\) :0' P'
j!PrInll. tH ft J tl)4)

{'a~tl\,l' i:UIIl~"" fJ(·ht
rd Il U ...tf>IIH! voul

:,.olcl.Hten lilt ~lnJ1t~Jot'rlJt'

ZW" e
Wf.'g"ns t,,.il pt,' 111 hét ZllId

knanse r r }('Ir, ZIJn er ni t vijf andere
M.I p<'n v de I' 1IIIJII-(','" lp lijn, <lie
I a • té St)ut ham",,,n ,"';z;,.brtllkt li;z;.
gen.

tt, r. Dt' l"nl\)I1+('! ...t1p
,.. h PP'J r.nt k nt It..t I,..r n-h I,
\ run h,1 ('a ...t I,·" all .. II. U'!'o.t>r
e r mz IS ve rk -ht • du- lu-t "'hlP 1.;t1

J.l.pbnllkl'n oor vr-r-v ue r
lilt he-t \. t'T rl' 00'-

Zee

l a.nde n , IU :-;.'pt~II1~.w1 .JP

1,--*. l'harly... ~ r h w ab , dl' .\1.1('11-

kit use F.taa1ma!l:1l8Rt ilt'oClt r-t-u
).!.pvurmtl lIJ l t'\..'1] kaptt I
1:I1I.lO) InJ, "Il )"" I ·1"...r 111 h 1l,1t'1l

ti' kr ijgen v: Tl dl' ~UlltlIllIJlh"n in
'\·f~...t¥hkt-' Yt·r Illjldp ~t t eu , I~n
t l' ..n~ cl Ktludhllllt!t>lId ~ ~ronllt'" vu II

:\erv' d.1 woe ....tIJll 1ft hn ndvn tf> k r J-

m: I ~ Z1'.\IlU .

1~,'l<h'n. I\! " 'pt 1>,. 1~~IIl~ .. n.
aan ~"'''f'nd Zijn, orn hllt t~r(Jn plukt
Zllld \frt "'" 'hlJ> ·-t'mzlltnh,'· " e-
df'r vlor ti' krlJlltAl\. 71JI1 nu-Jukt 1
Fr« :-tHtonft'ltf'lI 71Jll hq£(Innt~1I d,'"
P" " 111 Il lp \('r\"()I~l'n. dit.' he t -r-hip
~"I)llIlldPr<l h.·j, 'Il

l.tlfHt>rl. I~) :"'f'pt " \\tlrdt t .r n-h L,
rt t de ('hint" ~'~I·rtlllr!; pl.inn n be-
I alllt y,)OI Ik ,I.ull

IIJlI duor d~' 111, I! I
,,';111 ClllB.'

\~IWld,(I \'UlWFh-r (1\(; :H!'"T-
HEm 1\ I"n \\I'RJ.)I\

1.,puO n , 111 :"'(_'pt I),,, on f"llI:--th~ld

dit' JU rankr1Jk ~t'\'lIt'ld \\tlrdt. met
l).t" fekkll114 Idt tit' Ililitel handt_> ln~t'"Jl

1Il;I,akt' .\tarokkll, \\ urd! da~ ko,: )4rn cr ,
I rt ParlJ~ w unit th'\\ 'nL dat D its-
t.11l"'" t'l!'(' ...te l... t( '1I+-111t'11. ,'11 dat
dll buut nu lIt"t }W7.lt \'\ Jl lJl'bi ft an
.It. h~,,"11 " Il Mo dnr ,,~. n r ijk w ei-
~t'l ; an .\1. rokk 1 het r,·t·ht tt'

d~ ,\1'<' af t... !Il"" "I" "I'
ilk, dat FrllllkrJJk·. hOIl"tr'~
\ l el bt-~...ll ...t c-r I' (lit Il \·otJrht,\."n

L .1 t I' r 111 P rt,.. ,\ (1nl
dit tt' f'lll.!.t· ...VTU ,d.lf

( af ..ta n. va n tie )1:"'\'(1 ~ln~.ldtJl vn n

'" rok ko ..... -It ~ ... ""!

D~: Hr";:-,IF"~: :\,OI.KI:'I«, t:~
H~:TKH:Sln:ClIT

dm aan de ar""id
polit' is og at--u

aau1f~,
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BriM' uit Nedarl&1l4~
.A.nlKA-A:o-~AN NEDJm..
W!\DSEl UN IVEBBITElTR."( .

(Van .,n~ Hollarube berkhtgenr.)-" lett~g.,n..t aa Dde d9 Ruasi-.J apa n-
•., ned .. en de 25ste verjaarda.s OlU"r
¥.OOlngln d_.eek "'ee 1 rum,t., .. 0
, .... I!; ouser grote dagbl.den g.. VTB"~
b..t-ben hebben zo"el de ":-iieu ...e Rut-
t ..rd~be Coura.nt", .1. de ·Xl..U,....,
Cuur..nt" en ..Het \" aderland' " b<>U8-
....n,. bet ·'E.xportblad" VIUl de heer
Knmerhngb Onnes en de _"ZUld-Afrjdl'
kann;;che Post" bun aandacht ge ...I
aan uw hoofdartikel, nur aanle"l~ng
UR d.. artikelen ""n de heer. A. ~ "I·
..ker, penntn!l:OU'''''· .... der Le"}",, ~lll'
denten Afd"lin" vlln de Afrikaanse
\·"reniglDg. Alle bladen bebl,..o ,de
hoop ult!!""'pr(Jkpo, dat spc>"'lig dl' Ko-
urnklik .. &sIlllt,," sull ..n bek ..ntl w or-
d..n , dl" on70" HOII:,'SCholen, o.."r""n·
kc,m.t,g: rtP b..u,,..ho~ van d.. nt .. IlWP
HOj1;N,mdN" ')'Iw.'t, sullen opt'W'.etten
voor \ fnklu!i ndpr" J:M ln~tf' hl:lClfl'P
\lpl()(>fd"n ..-~I hoopvol O\·.. r tilt onder-
trf'rp tf" kunnflu ~rrf"kf'n. ell \1',,\' kllr·
r..<pond"o:. d,,' rrt'd.. pok .. le ..... ken ë-

lP<ip.n t1lPi'r Hl hu?zondf>rhN.lt"n nw )t"-
zer. tJt"f'r dt'~t' nauJ;pl{'~~nheu.i ":rm In-

j;,.ht .. n. kiln vPr7,.,k..ren. dat d,e bl""
dlltQ rech t W1\ran

\V ,t ,'I(·ht~:- al IH lIt Lot n_rk''''f\u
...... n!,rtrpk1...1nll ••u kn n lt'l(h-~l ei,
'l'ud~ \frlk~áTl~r.ht~ P» ...t ,. mef\r~~ll' r~.tA(··
eli. w()t),.JI.n ti!), mn~tNl woor ,...).:...z:.~!.J.w.. dit stn ....nn(IA in br.t artlk,..t ~r
.0D.11 Land". d .. , 11l,rI<l& al~ ..,,1.1,"
'Man "Il d'tt:\ fr1k,uu,~ $t :l'~(.>.fit"~
y,")r de ~"h"l.. S..d ..-landse l. ,t,~'·r1
t p," k1,l"'''' ho"'h<'n of anders ,., t ~t'·

hef"1 niet IIn.. ..Z ~ Pro,t ., '''11:\ r(><',b, <1nl
"ODoI, Land jlt ....'r n\k~nlnlo1; h()I,dt mt3t

de vl,l .. b"7.w:\r~ '. dit, OE' uvhl'ffing .I"
zer grief 'Il4tO, de .-\frtkaandt'rl!t Jwnl(~i·

Wr ..n
En een 1.,lt ,. h e t, dat pr y.. l.. h<--

IWArfion v~rbondpn si m 1\:1.11 Let ~rkt'~·
OI'O d .. r ~..t\l1~S('hrlft"n en o'pl","a'
ID ZlIId .\fnkn lutgf'retkt. JUt" 8.ndf\ri'>
woorden van d~ ("!\t\mens r~M UI Zu,rl
:'fnka nf~f>It'\!.d -

Het 1" fn Zl1Hl "fnkA. met 1l1i!(1.~T1E"f""

h ...k:pnrl dn r al ",nkpl ... jaren voor i'~
~lrloa Prf!<:'lot"nt Krll1!f'f ~ptrat·ht ",·~\ft
va n -RrllInnrl h .. t7.p1f,I~ tl' ... rkrt'Q;,'n
"n d ....t tr)l1n nllt' htlzwarf\n. d14' ,",·(it-.r-
land had. Inn"! Pil hr~d l)('~prnlH'n 1. IJil

~n nat.!I,rllk ,)C,l<I,..",·hrp"pn Oln toen
,,:ln df" ~£"n~f"n rlf'r \frlk;uUHlt?r~ t~~~-

m~t t~ kOIllPD. wprd hier TooflZO-l"tPld.

rt .. d.. """""n"· .tudent"n ,n Hol·
l.nd .... n p,~"o dlplpm. pI !lrnd. znU'
d .. n kunnen haleo en dllt te dJt'n ~md,'
rl•• tun,s .,oor b .. n .,at Jl:"maklt"hk ..r
!'.flU .,orden ii;",m&akt De rell~T1n~ lP
('r"tnrl" .. old" h,,,r e<"bt<'r n ,,,,. YII n
... teo 1:,j ."lde d .. t d ... "fnkun<1l'r.
..-n g:r .... d ,n Ro!1anti r.oudpll h~I,·n.
.1,. g:pIlJk"'Q.rdl~ wao a"n cll....... Ikp
.... n Andere OI"d..nt .. n tn Rolhllrt wi'rd
Y~rl"p",j

Dtt ,,"titi; N"n rf'd1tnlf\tlgP PI~ d~r \fn-
k.fI;'\nd~r'" pn hpwpp;o. on~ lnZlt'n" d1udp-
1Jt:. oat nwn III ZUld .\fnkll {'l"I"n"a-e~
• .,lArdt'" h'.>o("http aan tlH~ ~ra."l al" n1E"n
hlf'r IQ Hnllan(l l}.tw-t Fl\·t ;tf ..l:t:tn "on
dit .I.\nhod "n- -"'~!l ~I ......d al .."f nI"JI

'tf"lldf' I"'~"n ~t"pn. "'IJ "111!:'0 ]PI""
'1.. , .. llde ,·,anH'n, ,fl"~l<pn, "pnllt W'I
de- l"narhorg tH~h~'n. rl3t /l117.f' 1.011PH

f'T'pn IoI:f~ on(!t·rlt-.gd 1.1 jn nl~ dr> \,~d(lr ..
b nrlf'r •. mp elf' H ()l1andsf' 11l1n ('filiI! Plt('on

.pr!at(lon. Jlll ..t nm d,~ fp(lt'n w ...nwn
lP, I h~n naar Holla nd tf' .,'noen ono
d:\IH hlln ~tudu"n tf'l roltnown.

Waar du. d" r"J1:enn!; t~ Pret"".
I,' ....nd ... ,lAt t'J d ...... aard .. von hN Rol-
Inon." ondNw'I8 ho()~ 'Ch,"tp, daAr
~",.m cl.. I(ro' .. m'....t1,l<h"id ,ti dart.'lik
Y(){)r cl? dna ln En~f'innd \J;t>rd"1) mln·
r!Pf ZWF\rf> f')~en IlfH,tPld, daar knn IIlf'P

1l"h In k rtf' tiJd h('1...warr.~n ";'O'~r ad-
• ,1~l1at dQku'r ""nz D()j_h ht ..t hlJ~ .. r·
un.it"Pfi)S wns daa.rd'Hlf n·w hHkt"l;'
m,.d ..r wet .. noclaap!,<,lok . ..-at dHn ouk
a.~t4rne'en erkf'nrl h ~{O('ht m ..:n tef-
wi.l~A der .\fT!k&&nd{lr~ on)i ho~er OD-
d~r-w:i. ('vqnet>n! T'pr!l\"en? ~"'ên IPl-
rrer •. - ...~nt rJe N'll;ertnlZ: t" PretoriA
h.d h..t rl.Il.-l .. iJk dOt'D hlt)k,'n. rl.ll .i]

\\;:I~rd~ lH-,dltt~ nt,n dit"> ~tl'rf

lt__

VllDlt9T&81
tajoerije sal

land delen. ~~~g~~m=~een pe
machb iD cw
,.al moeten ~:J:t~=~~~Frankrijk, I
.U .. landen, die
" ..n b"bbea,..0_ poli'iI>k
"J plotseling

;l'n, een andore ~=~=:==.v sudieD aal li(
liet ztjn se-- t. 'ct
ten. Dit II DjD eiaen Wa.... ri .
'liet .1 t. _r iD bet Da1nI' ~_~
nol Oosten. MeD .,.eekt du 00.. ~
-an een verdrag 1'8n baDdel eD YJ'l8Dd·
chap tuI!S8A Rualand eD Japaa, ~
bi] Amerika ZiCIl. d~ IO~ .anslUiteJl.
~ u ,. dit natuurlik DIet iets ".t JQot-
' ..n of d. ",olgende wMt aal gebeureDz
i,x-h dat bet mogelik en ..oor Ru~~(J
"Ir. ge"eMt is, •• 1 ieder ..... dUldeli\
"Jn. _.1_ h t,'oor Eng ..land ." dan de"""" 41
"3dehgst. ",ant dit komt in het nAUW
II Oost-AZië .... aar Du,tsland. Amerl.
,... Frankrijk, RlUlland eu J.~n ~
non zijn g..gRan in deze gesch,edolllll
'n waJlrS('hijnlik ook ",el aamen zullen
,1IJ\'{>1I gaan. .
F.ngelaod toont sich werblit bet

"1D.t y"rheugJ v"n alle landen, o",er
Il! gl>sloten ,.,."dQI<Toonraardt>u.en ~?t
, tt> beJ,;Tljpen, hoe ...,,1 t"g"h~ett!~d
' ..'nt ~",,,!~d, dAt h..t wol degelilr ZlJD
r!)!lg'!" niet .-erhorgt dAt de mensen·
I....nterij """ einde hooft genomeB,
)r,ch .turlrunrlig had het all_ voor·
Ip..1 lronnen bobben bij eea ~:t~.
lOg dor vijandelikheden, w.. rbi] IIlln
1arts\1j:and in Voor-Indië telkens de
~~derl""JI; leed, ..n die wellicht geen )(AANDAG, 18 8BJ'TE)IBER.
,n.t ..r eind .. hadd ..n gl'had dan dat .~~=~~~:&=~I~tlsll\nd voor nltijd vl ..ugellam ..... S· Johá .',._.d....__,c
'('ma"kt ID ziin bllitelllandse 8toat~ (Voor de WDd, hoofdrechter, lf
.mnd.... Buehanan eneeD JW)'.) f~e~~~I:=~

Tntussen gt'6ft de "Matin" , het be-
', ende Pnr ijse blad, da.t het .,!"hter met
I.. volle waarheid nu roet altijd so na~!,
~""mt, eeo belllnpek~ende. beechr~~
.-Inii; van de zitt.ing, waann belde part,,}-
'n tot ov"reenstemming geraakten. ''De
I,i,tori,,!!" dag beogon schitterend", ~
... rt"l, de bipwndere oorichtgever .,~
Itt blad tf' Portsmouth. ·De 100 tebit-
'~rd" JU al hur Klam aan een helder
I"'p-btall"" hemel. E_Tl'U na negenen
'" eId ppn lI11tornnbi..1 .ttl ",oor de '!'gang
enn l!(I! hot.,!. Knmnra, g..kle&d ID eeD
'0'1"" ov..rlwuLitje en met een zwarte
'l".,d op, k ....am vt'rgezeld van Takabin
~n Rato dl' brede trappen V&ll het hotel
.f SMI hepen zij de gang door en be-
,nt wourdd ..n met een rn-bte buiging d9
ZTOf.'ten der ve"",hillend .. jonrnalisten,
~'" .,..0 .... ijstende groep vormden. Het
,z"lut nn Kom'l1'a ia altijd onbeweetJ-
'ik :-;Ieto vernadt in beID de geringllte
" ..mood.bt'" ..ging. Languam sta_pt ~ij
'n rijn njtuip:. Dan Jrtapt Takahira IJl,
.""0 kalm .... Il.,.,n Sato glimla.cht eyen
wremoedill:. al. bij ons groet. ~ auto-
",ohi.'1 \'1.11 rekt.. Een ogenblik later
hO\Jot er ....n n.ndere Bllto YOOr de aan-
hunw van h.. t hotel Rhl, wll8l' de Ru.-
own .-erblij""n Wij. ....l1('hten oolr hun
v..rtrpk af. W"ldra komt Witt", naar
"",t~n Hij ,t ..nnt oen beetje op mijn
.t'lk ,'n o"hiJnt h .... 1 "rnllti", te .zijn, ~n
rllk 't' hondt bl) ~tJl ...oor onze groep tin
delikt noder ons d" handen van hen, die
h 11 k ..nt. Achter ht'm komt ROII8n en
In'nrna ~abokoff. Er wordt geen woord
""'prnkf'n. F.r is in dit still .. wl'gltalUl
~t. mdrnk ......k.k ..n&. Daar £jjn de R~
"'n ..n de J Rpnnn .. rs nan het depot
..."ar d.. bijet'nkomati'n plaata hebben.

De J 1\ pan ner!! £ijn al binnen ala de
R1J~ ... n de zaal binnl'ntr~. Witte en
Komnra grOf'tlm ..Ikaar zonder een
·,..,ord t .. sp..,ken. R"""n en TII-ltahira
·.,."",I~n mpt elkaar ""11 prulr woorden
.~ hpt .. nll:..... De ""kr ..tarissen drnkk ..n
·"o\mar d .. hnnd. Witt .. gaat zitten aan
,lo, "·ote tnfel en recht t ..geno",er hem
"",,;;"t Komurn. p1aat •. Rosen, Takahira
·.n ,I.. ",kretarusen _ken hun stoelen
'lp Dftn legg,,!! de IIBkretariM;en de pro-
!~k()l1 ..n y"n dl' Tori!le dag de atge .... r-
.lic:d,," ter tek ..ning yonr. Ala dit
'n,n il, z~ Witte nat Rusland het-
:·,,,'t dat het op ge ..n ..nkele wijze een
,..hnrlevergoeding bt>tftl~D kan, maar
Int h"t erlO t.,..,.temt .Japan een deel
"nn Sachnhn af te stann en dat dit het
,lt,matum i•.
Wltt" IOteekt een ~i!l:lIret BaD, als Na-

',,,koff deM woorden in het Frans ver-
',."It ..n Ad..~hi ze weer in het Japans
-'Rn Komnra overbr"ngt. Zonder Witte
'.n 0 t" zi ..n, antwoordt Komura in het
fn pa ns, ",at de honding zijner regt"ring
_ E<>n 0!l:"nblik Ini.t .. rt Witte onlt<'-
1,,'01')1; to':. maar nb Kumllra pindelik
".,.\ d .. ,pnsMlewekkende vorklaring
;'",,,t. Itnt rl.. Mikado, gedrev.en door
.!.·\·,,.,I..n, "RIl m .. n ... hkh"id, hl'm he ..ft
,:","a"ht,~d hp! nanbod te 8All",urden,
dan ""0 :'\aookoff. di .. deze woorden in
h..t Frnn. m,,,,! vertalrm, zich niet be-
,h 'no:,'n .. n op zijn gelt.at is duidelik
-,. hthaar d.. ontrooring di .. dew g..heel
on\·Prw.,·htp " .. rldaring bij bem heeft
gflw.kt. WItte l11i~t~rt met een lacb ",an
n,l,w...nmg op.,zijn gl'zi~ht toe l'n Ter-
'.,,,kt d"n dp~ ....oorden te willeD her-
I,al ..n De Ru8SPU verbergen hun ont-
r,,..nng O1 .. t, mllar het gelut der J ..
P' nn~r! blijft onbewngen, Efllfs ,rann ... r
-'I ,le 'l'oldoeoning der Rn.sen mien, Wit-
'e donkt Komnr:t ,.oor de,.., 'wijze be-
_1,."n<1 ~n .t...lI heUl voor e"l1 wapen-
.-, I<t and tA .hliten, Ik verzoek Ko-
"'lira Ban Tokio "AI o brengen.
nan gaat mpn over tot h ..t vaststel-

Ipo ,I .. r protokolleu .. n de sitting wordt
tt' ,In~ Ul1r opg ..h"vl'n.

1>.. RIJs",n verlaten de zaal, t ..rwijl
7.11 hnn vr"ugde noot v..rbergen ..n ,yen-
mm h:on ........ nndering. Witte en !toMn
::tnn "'e<'r naar hlln hot ..1pn de Japan-
0"" hlijv ..n, dl)('h passen -rel op, dat
"J t(,,<,n ...oord wi.'lSelen in de tegen-
'H)nrrl'gh"id d..r Rn_n.

aOOOG~llT8Bt)J:~-Il...... L.Zl"'.~.

Jam .. Africa, een gekleUrde aIapr,
stond terecht W.gelUl ..erTalsiDI eJi~
gebruik maken ",an een T~ n_.
w..tend. dat dit T&!'Valst w.... Het. ....
..bleken. dat de beacltukligtW gehruik
fad gemaak.t van fijn vader'. baadt..
keniDg op een prom- voor de
Van der Bijl ot Co., teil beh~ ... "'aD
zicb..u. :lijn lordlchap. w~
doeada voor 9 IIUUlnden Mohtetllll; gaf
zijn leedwueil te kennen, dat betjchUl-
digde sootn verkeerd gebruik .-an JijD
opVoeding gemaakt had. .

John Harria, Charles Wallaoe, alias
Art,bur William JackaQll en .Albert
Smitb. alle f~ik geldede :Eur0pe-
anen stonden terecht _geUl de .aIl-
klaeht .... n inbraak iD eeD ~toor,
met bedoeliD8 wt ltelM .n dief .. l.
De aaDldacbt luidde, da~ bOYen&"
noemde peJ'101leU op de lit Juli .....
menlik ft .Dl hunn.r of m~ ftD
hen onwettig iDbraak pleegden In het
kantoor ftD de firma Poppe, Sch~.-
hoff en Guttery', met bedoeling t. tte-
len en geaamenlik flIJ elk bDftJler of
meerdere van hen "iell weclerrech~lik
en onwettig een borloge _t kettmg
toeeigenden, t<>eoohorende un ~-
de firma. Harm pleitte IIChl1ldig en de
beide anderen niet schuldig, 'tit het
getnigenis bleet, dat Harrie op beter-
daad betrapt was bij zijn inbraak en
na eerat oYer de daken ",an de un·
grenzende huizen te Zijn ~vlueht. ge-
arreeteerd W8Il. De oo~de "'1'811 wer-
den te bed g.evonden en EYen "'000: ~
vau Zóutririer te hebben lopen. BIJ
ben .....rden inbrt>k"njwer twgen ge-
vond9n. Het vonnie roor lbrrie luidde
5 jaren ~eva~genieatraf m~ harde pad.
Op getUJgenls .-an Harna' "erden de
anderen door' de jury olUlChuldig .-er-
Id_ni en vrijgelaten.

Charles Edwerd Har.ry Oxborongb,
een IOld_i van het Oonl1r.1I Regi-
ment, in garni_n te !ijoberg, 1!"
beschuldigd van aanranding en PO&UJ.g
tot verkr8cbting. De gevangene pleitte
niet IC!huldig, doch w.rd ticbuJdig be-

aan liet ten laat. 1{8legde,
lijn jengd aanbe.-olen .-oor

Het ",onnie waa ,,,.aIf 10_
met harde pad. met de bemerking.

dat gtlwoonlik de_ miadud met ~
alagen gestraft wordt, doch dat de
jury hem ",oor gratie had aanbe'rolen.

Ivor Sertie Phillips, een klerk, atoBd
terecht wegena ""I'YaIBingr en gebruik
mnken daarvan, wetenae dat vernJ.
sing gepleegd 11'&11. De '-chuldigde
pleitte niet achuldig. Het .-oor1lUlDlt4l
getuigenis was, dat van !lê beer Aln-
ander Gre~. bij wie be!ebuJdi«de een
avond doorbracbt en de nacht Tertoef-
de. Later was get. tot de ontdekking
gekomen dat hem twee cheque. wareIl
onbtolen en "'ervalsi, hij deelde dit aan
beM:huldigde mede, die bij aanried,
omdat .... rdenking op hem rustte, eeD
beëdigde ",el'Waring daa~mtrent af

te leggen. Volgen. verklanng .. an JI&
Mer D, C. Boonzaier, 8Chriftkundige.
had de valae h&llc\tebning Teel over-
eenkomst met die na IiMchnldigde.
De gevaDiene ontkende het teD lute
gele&de. Zonder zich terug te treklr:en,
Iprak de lW)' het o~buldig uit, w......
op de ' ....angen. werd outalagell.

j liet

~:\·Htx-·r!!pn. .
"II 1;0 hl't nnflerwl i~-~tP:sP 1 It. Z. .\

!n h€'t blP711nt)pr w;prwht op dE' ,-oltolf"n-
1~ dE'f Qtlldw.! ID Enilt1land "'nnltfl'f'f
n" .... n ot lIoonl \'oll("n. h .. t Fnl( ..L,..
.. ,e!r;.f>1 rE'f"(l." ziJG" ...tndU:·1\ ~,""elndH!d
hf'f"ft. \ ... ~n t;tlld.ent np do H(JI;and,~~
I1r'1\pr<.;lft'!l nog ~t('1·d. ... l)('7.h! 1I1,h

mf"~'r tt=> h+>kwamt'n. "·:l.nnr·\'r h"'ldf'''}
afll;l'q1Jdf'~'rd 7.IJn. 1.:11 rit' FIl~,\I ...,' k~'n-
nh n,.,::n'p'·!lkl"r\\,l'''' \ ••{"! "pp,'n lakkl-
'o!t.! \V~'7t\n d.tn dl" Hulland ....·. (;Il:H\'oc~r
duurt fot't·r;~I·1 I'.ok df' '-Itudli...' In ({IJl-
Ilr.l 7.r'r-,.('! I:tn~E'rnp m,),,;II\th~'Hl I" nil nm df' f'·\."npn~
In Z!dd \frlk1 l"ll;zon;o_ lwt r 1l1.!"!'P

;;Tt"l'Y'! i1f_!.'1.'sz_d. ;l\~r In ilc';::ltlil ·d ..
.Ill-'lqkQ""i1·trdr~ tp f"r~.("Inn~·tl ,1,)11 riP ,"I-

''''. dH' 1f1n~('1 mf'4\r tIJd pn 9,tlldh\ hoh-
~n verf'l"t WIl. h,:>t Ml'n k'~f'-tlP ~.~
"'M"'~ om T'(dkompn "O:I-!N'" her Fn ..
Ilt'll..... tPI",,1 de .\(·,KUnO.·f' .poed,&
~er~ t.a mAKen ",.-,or hUil "'tnm~n~.
dwn h"rt Z A. d.... l"'c·31 .. l:'Uoi "OM
A fn!"" nd~r!t dOI)r nnzp lj 'II {'~r~IfPlt"n

te l'erlt'nen Illnnpt" a1\nflD'TIpn. n(xh
,I,t h..prt m .. n n'M ~ .. .,ilrl \lPIl ...del..
cl ... lfo'hnrle;p. ~tl1dli' In h8.JH ndlt' om-
\")\n~ fin dl~rtt • .J~. tO{'n w ...ld }u,.t (lP-
l(l,,~n rl~r nV)6.l1lkhpld r.l)n~·1 zW1\:1rnf-'r,
(IJt ""I me-n \l"~1 lntlen ORt m"Jl hlPr
de Afrokftftod .... h....1 i{ra~" naar to ..
hllo !l:ptrokkpn. b.>h,,.,ft nh" tp "orcl .. n
h(lrhanhl i'n "'Il }tt"'h0f'l"pn I1If"t t{\ ,r('l-
!,!pn, r!'lt (>t'f'nelCi m T>llltloU'h1.lIVI. dt"
tllO 1.01) knml'n. dAt hf't :\:1n*,,1 rrf'pm-
n..lmllPn 1'''n ,)nZR IL -.!f'~,;('hj)l('n c:rote"r
\Hl" o:tn dat dtlr Pl;:.::rn l;ll\d~.'n(!tf'n. 7.11-

d.1t mpn h.."d"ltt'n n\llpt 1..... \'(,or df\
,·rN"tl1(kllo:.!yn tp "'!lJltt>n. 1.0:11" Dllit,,-
\"nrl dAn ",ok j;!,(·dn;",.n h€'4,h HrI'(" m~r
."FrJkftAnd,·r~ b()~ llt>{'(>r

'laAr rif' hf.lWft.rf'n liJD Ltn~ npEf'-

klflt, tpnmln"p. hpt 'tf'rll' ht lilt de
m,,_t 1t"'''l(hpbbrncle hron ... tI al,l".
MM h'A7.0ndf'r~ ht·l.'\.nR:"tPolltnJ.: 11f't mt'n
riAD onk 1n Hn!lann bt\t vfo'n.1alZ ~.D
Prnf ria lJl)ut f'r t pi2:t'mfwt

LArp,n "IJ "l1i' ~1.w"rpn Pil wAt fi,rb-
t~r 0n. h'!'t rln" nIJ11\r ?'P! ~.'t~n urn on~
"trak", tP t'f'rhtl'l1gNl In het rl'lt. dAt f'r
een "~g geTood"n j"

O\'1:R n \'.\:'\D..U\ .
Dl-: \'REDE

WAT EEN PAKJE,

VERTEOEHWOOROteT:
PU-8UElE ,'VERI.,..6

VdDI:SSDAG, 19 SEPTF.lIlBBR.

D.. n..o" 11 de n ge.loll'U t u""U .J a·
pAn ViD RII ..laooi ",n zoal);, ds r~-~~d~dE'
.I)n~p W'pt\k vuorzPiZ;rle de pnpulan-
tt"'lt ,"un PH.slell'nt n,){}~(,.~,lt I. f'r plot-
.. ·Im~ rt'uf:1thlll! r!c'l.lr t".·~t·lltlnH··n.
ZI]ll naam 1'. lip 1('11,4'" llJ)p~·Il .. n lIJn
PI~t'n land J'W ht uwn ht'!ll ,lIlt'l WP~~:\

t.. ~· np K:llm.t> .\rnrtkaDd\ kOIlJt-'n In
",~fdnft Yn k.unl~~l (Jl kp\zt_·r"
lt ndt'll h""m tp:\\llramm~lI n,o ~...lllk·
.. ~'>n' nok d,"> P*'r~ Y:ln hl'p! dt, \{"(\rf\:J
pr1rt h~m. ~lf" Jn .JapaTt pn 10 RlIfi!-

l:lnd lAIUH rif' lilt lA"lr~t'n ,..:\ n rif' JM"r~
nil nlf-·t 1.0 (l1'J.!1'{(IJlf'n zIJn t'[) bl .....7.nnd('r
Jn.cpnnmf'n nJPt dr vn·Jt·;..vllor .. u.lrdt\l1.
hPeft nlpn {'f,Or Nt' pr(' ...\(l,~nt \'Hn df'
\' PTt-"nJj...':f'" ""'totf>ll nwt;.;. dan Iq( pil
d:ln~

Hp! m,~'t .rl<,·nol. dat .In"pn h'J .je
"'n">d€> .. tw.!Jnj{lIlg ••n ,(' ... j h·,..~it t ~'lf'

~~nlon. hn('\\l>1 mf't1 nil nipT nl.Hlr rl:vh'-
ide "li .....n.,n lfll\"Plfl' nwn"'!Jt"'\'l1dhp,d
n,()('t tfW"-rhrI)n-n \\ ann.·"'r pr e;' r{'lk.~
rn~."r iZt'kf'nd \t'ordt ,"'lfl (1...... nndêrh:-n-
rlpl.oJlZ.n pn d~ irt,·IO<'d.,o ""0 hlllt ..n
nl. Elch d.&rhlJ h...hbt>n I:""'M II;rldpl1
nnn nl b~, ....I ",'komen. ,IRt .tHk ..
rtrllk 'lp .Japan .. 11Itl( .. ""f ..n<1 ('n rlltt
Of"- 41\"f'nnnnaAr wpl T'A.n ZIJn PI:c..fn "'''t·l
, .•1 .'jIl a(Il,".....k~n nonr rt,. ,In", ".11
bn,t"'ll 'lo

r.n tn<'h ~lJn ti. "r",lp ..tlVl1"\\.I:"tdf'n
r""r .Jnpan ._r !l"0'lll: A., "r',\rt
W@! ~"",n !lW"'hadf''-(>!'"2:Of>dmil pn (}('Ik ,44"
ID hlJl'~nl.nd .... t'Hl'v,,",n_ nl~j jit,f>hmHi...t]
Rus·)~~ ~h"f"'"n r.~1 h", ~ pI nl~t !rtr-
;:~n outl":\n~Nl. terwl11 hf>t I(t"en~lln 1n
h..t g:.. llJlr.k'j1; h<'E1I r,,1 "'(lrd"n 1["", ..1<1
'""II het gf'h ..l.. ",IlUId "'O<'halin. doch
• ,rh m.. ' d.. helf, zal m"<'Ii'D ""'II:"n--
Itf'n. n...rtTnoyer It.I"I ....ltl ..r een
y...J bel&ngT'ijker dUig an d" l II. dat
h.., .... yoat t. 00IIt A~I heeft ""
~ &_ al de f1Vpren.tl. a-it-
tou in L.._, ... t YoGI' ha' land .... rI.
~ ...... tUI" la.t uf'T'dno'i"ll nil ea

lit II WATZIJ ,QARA.DIEU~
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HOPETOWN.
\'('r~a ..lt-rilll(. ~"houJ ..n 13 s..pt ..m'-

l'~lIi. , ..gellwoordig de h ..ren A. B ... an
Hyn"",'ld ('roorzit!t>r) ... n R. O. Ver-
llH'lIkn. P. J. Ba<\Pnho1"'t, C. .J. du
TOlt, (~. J. Rwit')l;ers "n P . .J. Baden-
Itorst :'\ zn. D.> not ul<·n der ,"Ori!!:e v..r-
L:"d.-ring word ..n KI,leun en gMd!!&-
kl'lIrd. .

(lp Bmncl1.i"ktp wpt: RriPl jteleZE'n
,..tn h,.t I.udhotl\\' dept. in vo'rband met
dl' ~"'n()("min~ \?'jn M·haapsins.;.p~kteoHTf'B,r! (le afd ... a.n H0l"'tOW1l. d", raad vlfor-
"".rpnd,', d.t tit' h""'r J, .• 1. .1.. ,J~l!"~door
.1.. Ur.ondzlpktpr",,,1 i.. aange<;t"ld. ..n
d.lr dt. \"ak:ltUf(' ,-oor d,e anrte-rt" \\ ijk.en
w 1 aa ngevuld "or.1 .. ".

Il",l"ot .. n ",,,nl, d"t hl" I.·r kenni, van
1,,,, Inll.lbolJw d""t. ml g~hr,,('ht \\ or-
d..". <htt tlt-r.... ra",l vall m"ning is. ,b'
d,. Brnndo ....kt.·"'l't 111I·t Ind ,I.....·ht~ :I
,ll"'p"'kt"'lIl""" kiln word .. n lllt~£,,"~OP.rll. ell
1... \ f"t,1t In dt:> .. tt·rk ...tp hot>w(~rd.in$!t:~u
aall. ,Int t,.n~,Y,)IIo!" \'.ln Ik nitbrpidiug
\all ht.t ,li..,1rikt. niet rnludP'l" dan dri.·
\ l)oOr de afdf'lJuc: 1.1Il\Pll 't~,Tordru a:ll1~":'~

, t,·I,].
H... dr. (J'R~,lIy'< rI,k, ..ning.
1-\,,,,luh'l1 ,.-antt. clat d" d,·tri'kt. ).(1'-

1H~ ...kuudi;.t;e \\ (-(lf·rom 7..,1 !!"vr~ ..'4!.d WOI'-

rI"1l I...t "..n I.em t.· H'OI 1...,1"..:1.1,' b<>.
tI.rag . voor .1",h"n(!Rlill~ ,'un pokk .. n je
Oran)" nnPr .,ta 11('. ("TUII to b.. taleTl.
1.....10' ..n w('rd <hIt de nun G. Willis en
R. Snijma.n v ..r,,·buldi!(d.. Wlnlli"n.
.oor wprk door hen \"(·rricht !Wil ,lf, ....e-
).("11 nAar O. -It. sta.ti .. (·n dA O. R. brug
,'n op d•• ~t"t1.wpide to StrijdenbllTg. zo-
Bis door de hoor P .• 1. nadell'hor.t is j!:e-
ra pportN'rd:, lIull"n word('l1 uitbetallid.
Be8lotE'n w"ro d.. \"())p;ende bedr-.ll!:"n te
l...talen' a'lIl Loci. Fourie £1. Abrabal;n
Wiid C7, ('n M. '....n Renshurg 153., voor
rPpllmhp.. ~aan aan de \V~ .an
Kra..nkllil MaT Strijdenbur". di", voll('l1"
T:lpport. vW ,le heN P. J. Badenhorst
:\ &n.. door 1~Z<' partijen verricht .ajn.

DI' h"n"l1 P .. I Bad ..nhorst en C .J.,I" TOIt l'apport.,..rdpn dl' ",.vi. (LIt: Ei;"I(~al. k.ommi""it' tot d.. hmdJll.f'V>r. de
IweT Murray. lUlu..I..n g..wend, betr ..ff"n·
,I., d., "'.k"no .aU <]., llIt;;panpln,ats

~)oornh"lt, "'1 dat zij m~t de ..ijrt·ual\J'
l\[lTl'1l ov"rt'!E"llP;~komf'll, dat d.· 11it·
'p"nplaM.< op!teowt<,n "lil "",,r,kn vol-
!!:.m, ti•• ",hPt., door d" l...ndDI...t(·r (lP-
....,.trokk.,.JI ... n dje de "ad in d" .._oriat'
, ..r~"dmn!! !uut tOt~tE'm.d. M

TH- h....r \' ..nr><,ul..n .'1'100 voor. (\'1t
d•. nlMI "I. ""n lichaa.ro (I,· h",nd.>lwij%e
nn lwt kODlit~ in ooze aaujtPl"{I;enbeld
_:,,,.tlk,.nTl'. J),_, b..er Swie!(t'r8 spkontll~-
Je "0 hct "oo..,,-tPl w .. rd aangenomen .•

. V.n' Nit;,IiW:iIiUw:tiVll!lt>:;'~1t
f'.}illl.
T.n~nal'S

nl~ deze .wegea tel'1.d~'I'eI'L.
vO(lf I alle tendeteb,
~ drie jareJI in we:rki~ r'~Jj.t¥&n!:adiei1l.\ erleggiogVilli do weg te Qo:rta:.......... t.;~I~:=t:!i':t
fontein. " tI,j
})(l beer Tl\i-lIard ,rapporteerde, da.t

hl) met;· de heer )'!raDII du Toit· ,'daar·
ulo-tnnt gellJ>rokeD had, en zeide éhtt ....._.~~ .._ "b>eSlistheiid
~e h~~ du Toit gti'l\illig WB8, maaT ~~:~~~~;~~~~
(.;,t Zl.}ll begeerte was, om de raad te tt
r ~gezenen om de weg in kwestie te
uen. .

De volgende tenderM kwlUllOll in
"oor het breken van de kalkklippen.

De beer Amlriell Swart, ód. per
~nrvTaeht. Pil'lol' Beyers c. Is. M.
sam. Deytlrs c. Is. ed, Amo8 ,o......i,Iwo, ... J,·... w""'"
c, Is.

Yoorgesteld door de heren TJ-Illard-
\Jy!!, dat de '''Ilder \'Un de heer Swart·
aangenomen wordt'.

Amendement van 00 beren Neeth-
ling-Swart, dat de zKak 'voor bet te-
~enlll()(J1'dige gelaten wnrde. Oorspron-
Relik. voor&tcl nnn~enomen.

Brief gelezen van de voorzitter van
het. dorpsbe;;tuur te Napi"f' de raud
verzoekeude, zijn ""rzoek te bekrach-
tigen, een belastin~ van ia, in het £
np alle belastbKrf." ei",eudommen binnen
.le liroi.,too vnn het best uur Ya8t lp
.tpllen. 'fOOj!;estaa.n.

Brief gel,neD vun de heer JUI'ObIl8
Mutt~~, omtrent de weg naar Elinl.

P"iItHI gelezNl 'ran de inwoners van
:'\apier, de raad vragende hen te as-
cuoteren, een zekere weg welke door dl'
heer .Jacobsohn t",:gemaakt is, te ope-
nen ID het dorp Napier.

Voorgesteld door de heren Taillard--
!-\Wl\rt, dat de pt>titie erkend worde.
doch di..genen die de petitie getekend
h~~ben naar het dorp"bestllur te ver-
wl.)Z8n. Aangenomen.

Petitie gelewn van Je inwoners van
bet strandveld, do raad vragende ".,u
brug over de rivier tt' Zout bosch te
plaatsen.
. \' oergest ,Id door Je heren Fletcher--
Taillard, dat raad hAA bijGt""t op het
J.; voor £ bagin!'t'1 "oor de som van
i:~;. Aaugt'IlOInen.

lkid gl'lezen van de her ..n .Tan de
Iioc~ !lil R Will, de raad ,",ogende de
som Vllll £15 bij te dragen voor het
re;ht lnllk.eo van de W~ over de buis.
,\ oor!(e"teld door .1" heren I\eethling-
Ij'letdwr. dat de mad hem wet £1.5
he.lpe, iu overeenstemming met hun
hri ef. \angel1umE'll.

Btipf g"leZPJl VHIl de heer P. K. AI-
bert iju, d •• raad ,'ragE'ool e ,I.. ord er te-
ru~ te t re kkell vuu d" wijdte "an de
weg \ un 40 voe t \'an ZUlldhoogtL· tot
de opr:;e\'lilde brug.
. 1-\..."llIt,:~, dut ,I;' genomen resoluti .. ,

rlie dp w ijdt e van gp~d" weg beJlIlO1t,
l>.. rru"p<'11 wordt k ..nms dour"an t e
\, onl..-n gf:t'geven. '

Brief gelezen vun de heer I. 1. A.
W psseb en lIangt>tek ..nd.

Cirkulaire gel ..een van de Koloniai e
~kretnri~, O'Dltrt>nt de bijdrage van
Uitgaaf aan plaahebke lichamell.

Brief ((ple'Rn van cl.. auditeur-gene-
raal. aan de hand gevende, een hank-
rekening t" openen. Be.lot;"n bet te
.1O<'n.

Dr , ~·hJ,,<. rt\,Pport"""de eou g"yal
VAn 1yphu' koorts en een van w'itzeer-
k ....1 in wijk no. VI.

Il ... "olgptld.. r,.k.eningen gepR~rd
tot, "lthetahn~: Will em Fourie 15s.;
J"('nbl1~ Swart Cl;)'.; Mattheus dn
Toit lfl., .• C. R. Mattb .... £12: .John
Tnillurd £:~.5.~; Hennett en Louw
H,s. ,jd: .\. Nl'\\'mark .IHs. Gd.; A.
:'Ii.'wlllark ca: I'-!.lIn. ne; .. ", £9 Ss.
Be.I"tl'n tI"t de rekpoingen 'ran hot

bout ..nn de hr"~, en de inspelctieg
vn" d"'.E.'lve, "an do heel' T!lillarcl vet-
schuldigd nn~E'"it'n worden door de he-
~" Flelt.her «n .\U...rt.ijn, d.. kommi.-
jl .. van t""zi,·IIt. d.. !«>kretari8 te aulo-
~!(prlln (lfl-~d\"~ te bt'tnJt'n.

Daar de voorsit tt'r de stoel moest
vel'lnt ..u voor .incl.-re lft"rklmlll1lbooen,
"'{'l.t! de heer 'f"illard ver~ht de
,tod i" te neruen,

De "ekt'!lin~ van de heer I. D. Al-
bertijll "an £10, voor vier ma .•ten vuor
.k brug werd tuen ingelE.'verd. Beslo-
ten het te ",-,talen.

Het halfjaarti.kl< verging van de af- Ál. v,*",noAwa'
dehngsl',u\d loppnde tot het einde vanJuni 1900, wes-d ter tafel gelegd en 1. N. E, Smuts, voor hét distrikt AIi-
goedgekeurd. • wal Noord, als burgemeester van

De voorzit ter gelast. hpt te teke- ._~.Aliwal Noord.nen. J. 8. Jackson, voor bet distrikt

De heer ..\Ibprtijn !!peft kennis dat Barkly West. '
hiJ hij d .. ""Igende zitt.ing zal 'voor- 3. F. C. H. MftMlhaU, voor bet distrikt
br"ngen ....II bel'asting vali drio-achtst... Barkly West.
~'IJlly in het :£ op - alle bd-ustbart' 4. A. M. Black, voor b"t Kaupse
plg,'0<1I)Dllll(,1l te 'Ip!!~pn in het distrikt. 1'.. dlist~ikt.

Yoor)!;....teld '\"01' de h"ren NE'eth- v', _... U.. 1ncobK .Tzn ,"oor het
ling ",,· .. rt, dui ,'I)(lJ'tllan 2•. Htl. voor distrikt Carnavo;,. .,
Yuz>I..ljatkut '('"IIt'1l Ix,ta.ald wordt'. in 6. G_.. .Ii!. Whiley, voor bet distrikt
plaat' nHl 5~. KImberlev.

.\H1"ndeJllent )"1111 .1" heren Albt>r- 7 .• 1. A. Bn.illly, H. Se., voor het
tij-n (',j-. dat h,,1 bliift ""uls h"t IS. distrikt Mnrrnysburg.
('.,r'!,' onr",lIk voorht",,1 allnITcnolllell. 8. P. L. Jo:. fIugo, voor het distrikt., Oudtshoorn.

9. T. J. Kannemei~T, voor het dist.
Oudtshoorn.

10. D. Lngie, V()(lr hE>t distrikt St"n"n-
I,.,,,,.h, "Is bn!<gl1rneester van. 80-
Illef~(>l \VeNt. • I

11. .I.. T. Rrown, voor het du.trikt
"ri}bllr~. aU. burgemooRter van
VrijhnTg.

1-2. T. Ball, C.M.O .. ,"oor het di ..trikt
Wijnberg, u.ls burgemeest .. r van

ROlld"bo~d1.
13. 'f. Milward, voor bet diGtrikt Wijn-

"erg, nl. burgemeester van Wijn-
berg.

14 . .J. Parker, voor het di8trikt Wijn-
beTjl;, a!.. bnrgen\<!lI'8'ter Vlln Mow-
brAy.
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Zelu.re ként_kenen zijn altijd na te
sp?N.>n als 00 koorts een lijder aan-
griJPt. De huid is heet" clroog en ~,
e~l IU Teel ~evallen is er een overvloe-
dige transpiratie. De Ztmuwen, swak
W'Or~, ver~r~l'!1 hoofdpijn, sla-
peIoosM>Jd, dUIzeligheid en dalirium.
~~ ontstaat gewoonlijk door vergif-
tljl;de stoffen in bet IichaaID hetwelk
ook da 00l'7'.aa& is "n tnU~ a.ndere
lnral~n: Ala een tegengift T()(J1' delle
verglft~ v1l1l het liolutam en als -
vel"9terkMld m.edieijn 'VOOr~Ie _lIrklte
"Il afgetobde lichamen, "i~ Bile Bea.ru!
dat. won.dQrbaa.r plantufdig me<lcijn:
boden ten dlll!;1lonovertrefbaar.
De lever-het flltereerbed vlln het li-

"baam-w-ordt vNstcpt door onreinhe-
d'<ln, die zich ropt het bloed renneJJgen
nl" ·~t doorgaat, qn vlOf>it Wlar alle d.....
1011 \'Ml het lichaam. aldus bet geheel
oo.xupttend en aaJlStekend. Oader de
vele kwalAll, die d.a&rdoor veroorzaakt
wordt;n, min de meeat alg_ne ver·
at.oppmg, .~lliziekte, indigeetie' Ter-
moel<Uwid, hoor~ijn en vele lev'erIt" ..
Jen, maar voer die alle zijn Bile Beua
~.n -rert.'I:OUWOOu en voldoend medi-
OIJD. In~~ gii 11 niet Jl,9heel eG al als
@l8woo.nhjJtgevoelt, iI'enh dan niet dr.t
!let nieU; bi)sond9l'lt is en dat het .....
~uw 11111w~; derA er aan bet
'"Jn de verzwuJrtea, die 't eeate'wer-
den aangetaat. ·Dan, ala dmz8nden vóór
u gedaan hebben en nog doeo, TeTBte:n:t
U1Fe verzwakte Of'gIWeD door een ti~
Blle.~s in te nemen. JA. .Je be-
schriJTl1l~ van. h:on .• _d.!~
kTatlhtr. die ~e~ld In dit nieuwlo':!l&d
versc~llJDen. "Bile Beans ku_ bij alle
ohemisteD. en medicijn 'verkoopers ...eF-
kregen worden tegan 1 ehill:iJl(l;, lIeTeIl
en een ~ru,",1'0-y, ol drie en De:gell
per doosje. Na1-naabels !lijn waardelUl'9
ea dtIar moet men voor oppasaeJI.

AANSTELLINGEN.-(Ui' de (}Cr.UJ e )

16 SEPTUBER.

-

gyPO'l'llEl{f:N. I

a. ,W. E. Ohiboff-M. A. Robert~-
Kaapse Afd.. . .'. .' .

W. Moskowit-.Af~: Baak 'lie-
. noctKCh..." ~.~ ,AId•. ~
S. 111. ZietBmaJI, A; ZietalbD" ""~,G

Kerk, HII1IJ~ " .!. < :

D. :lo .T. van 8ehalk.n~.
Bl89(;boff, J. W. J. VaJl' der ~

.J. ,T. van' der Ilenre-Or ...... iW
EyekuteunkaJDér, Bpkt •.(}raaffioBtri-
net. '. . ' ..~

W. Attwood--.Boedel G. P. )loodie:
Knapt!e Aid.

1', Oitltoon-Boedel F. 8.
·Citenhage.

M. W.• l. Saa.ytUA-I. LipllClait?-Ri.
versdale. ",M. J. A~luuau-----Bank" A~
Bplct,. -..oudtahoona. .

J. J. Wbit~-M. McGregorf-
Afd. I

.1. F. V. R. Bnys&_Boedel G. A. Ii,
Zahn-Kup1Ie Afd. .' I

G. 8. Wolfaardt, H, J, W........ t :,;...
J. G. Loure~llellduia.:. .

J. P. van Tonder-Boedel: G. lo. It.
Zahn-Ladiamith. '

H. 8obey-J. H. 8tad1e1I'- ~
A~' .'

D. ,J. Wium-J. W. Jl. Jleiriag Bt.-
Woreeater. .

D. A. ViI$oelt-E. A. B. Otto-Wor-
cester. .

KU8TlNQ8.· I

G.• l. Rooa-Boedél T. H. H~
'" orceb-ter. ..' GENERAAL.

'W. P. Schoeman-JIiehau eD Hofmeyr
-Cradock. .

KIIII"DERBEWlJS.
c. r. du Toit (p. J. du Toit, c: y,

IAebenbél'g, borgen) - minderjarig
kind--Hope TItWIl. ~.

Lloydl ~bonwea.
. Burptr .. t,
. Kaapstad

~" 1906.

BREDARDORP
~otukn "Bn ren vergaderinlt, ge-

" .."d ..n np ZlItl'rdajl;, de !)d., 8eptem-
!wr, 1(l()5. 0111 11 \Ill)' , voormiddl1.l!:li.

T..g('nwnordig de b"nm W. &ullv, C.
(' . ""Or:i6,tter, Juhn Tailhud . .JarobUF
l':v', hcoblls "' .. art, ..\. B. Ne0thling.
W .F1<,td.H, 1. D. Aloortijn.

'otulen van de vorige vergadering
~t.le:r;en en goedgekeurd., .

De voorlritt« rafporteerde, dat df
kommiMie Tall t.oolll~ de wertpartij
op de w"g van Elim gezonden beeft·.
III pla.ats vaD op die van Napier. (Goed-
gekeurd.)

\lIlllll'1t dpr ~p"(lU{\ \'er~Hdt-ritli!,
i!,t.h"n'!dl I)~I la ;-';'I'ptem hl' r, lno.').

TI'\!\.TI\\ dur,h!4' l)e wele(l. h~l' ~.
D. (·]<l<'te. n,or7.itt,·I·, RlIadl ..dell 'fhp-
ron, Li.,:)..... \' t>nitq' eli Blunter-tuL

:\nllllt'll . Jl.:'r vprig:4' n\rg"(lerin~ g{"~
}t'Z"Jl dl g(~dp:pkNlnl.
p.......1; ,..,t ari, 1a PP" rt I'" rt d,· halans

in 1~"nd"lJ tI' 1.ijll C!'..!.W.:J\.
\\' e)!;mp[>nrt('n: D{> .\ar weg in go",-

f\e tlnl(~; Prip~k ..t WfOg ill J(oodc o.-de.
. D~ ~:IHntl ..f()nl,·in ))'Pg 11l0<'st geh,'-
pltr>...rrl \\"rd,·n. n..,lnleu ,lat dt· weg-
!,a rt IJ Il.",,, \\ Pg in orde br~llgt. RaadJI-
llll TI ... roll d"et !'ltpport, dat hij en
n,,\(I~lid Rnux <l,. ,,'eg Ilaar Rooidam
gt'in,pckt"prd b:llld~ll ell dat hij mePn-
d" dut gt'en n{",ijking of vcrlc;tgiul!:
van d" weg gemaakt moest worden.
Besloten dat het rapport aangenomen
,,"onlt.

Uoterkrual wPg in good" orde.
Ei_ W. S. Marai.: Gemelde heet

~e1Hlt in ei~ voor terugbetaling van
Je hod ..halnsting voor 2 hond"n. Be-
,lot I'YI dat (Ieze eis bij !je volgE.'nde ver-
gndering be'prokl'n ,,·orde.

K 11ll'htcn .J .. \. dil Plessis. De sekre-
tnr" leiLt tt'r taf.·1 ze.lwre brieven en
""n r.ppt,rt nllltrpnt d('ze 7,illik. R>ladK-
li<l mum ..r,,' wl(t, dut de lu·er Y"n
Z,)i u\-ereNIJ!lE'kuIlWII wa~ met de kla-
~d'. Hen dam tt! lIlakeu bovon dt'
.Iuot. 'Vaal' de as l2:N>troom wordt.

11c81ott'1l ol' voor!'tel Blmneru.'I-·'fhe-
ron. dat de wak ""ergl,latpn worde tot
verdere kla"hten ).:ema.akt wordion.

lW tul Hrlludfont .. in. Be~loten dat
d" f(1){'\·"rnelJr v"TlIiocht worde ,le tol
t\l' nit.t t" maken in t~rmen van sek·
ti.. lG2, Wpt 40 van 1889.

P"titi<l om de Omheinings Wet in
wijk nu. 5 te proklameren. Beó<loten
da.t dtl nodige stappen ~eDomen wor-
den in tl'l'men 1<an sektie 5, 'Wet SO
Vlln 1883·Re PaArdevlei. Gelow-en een b.rief v~D
de llfdelingl'raad Philipsto-.rn, betrek-
king bebbendE.' op de bell1Sting op deze
plaats.Sluit.illj! vnn w ...g Rietpoort-,Drnp-
fontein. Besloten dat raadslid .Marais
dew weg inspokt~rt en bij de vol-
g.>nde vergnderin~ rapport doet.

Re boet... bos. Besloten dat ketmi&-
v;eriDJl: gfltl;evet1 worde om het \>OIl in
dit distn'kt. uit te roe1et1, en dat al·
leen die :rulks nalaten volgens wet -rer-
-rol&d sullen wordeJl.

E. W. R. Gunning, vOQr wijk 7, Stein·
kopf, afd. Namaqllaland.

Au A"iItenI VI~:
J. A. Freeml\lltle, voor wijk 1 Derd-reht, afd. WodeholUe. '

Budel en NijverheicL
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UNION - CASTLE' ti
DONALDCUUD. co., ........ LaMA

T. , lUI.
... 2C)-A.BlUJ)ALB OAiTLE,
lep$. IJ7-NORlIAl'f.
.. "_lU.LlIlllR O.uTLB,
0... ll-K.lNJ'AUlf' O.uTLB.
OOL la-BRITON,
._. li-nLDOlU.If Oll'rLB.

,
~..

ZUID
TUIIIN

AFRIKA an E•• ELAND.,
Zd ft B:lil'Il AD.A..urIl:O."

8.8. ZULU, Omatreekt 19 ~.
-S.S. 1'0&1' ';&LUBU&Y, OmdtMQ te 8ept_1t~I'.
i.B. 8UOR&Q~ no 1.... Yark, owutneulO Sep ... bIr.
s.s. T1UlhV liL, OlZl6treeb 111~ber.

~ TU~.u VUTIlIll:XU OP Ol TllUUUII.
-3.8 FJElT 8A.LBBU&Y ()ma~reeb 160._.
~ boten worUu ungedllid mei - ..,......

~ ..... geld no ItAA.PSTAO llMr LOlfUD, iDal..u.adll .. 0
..-. klu Plaaiot Biljet no Plymout.h, is £26 51. Od.

UitmllDtend. AllIPmmodatiee TOOl' ~ .... in het middeD ~.~
nil het 110hip op h.s Bo.. odek811 d. P~ DUba. WIM, Liab.
Qoed.-I_ 1Alell,.n. 8ni_ Hutten. VerkoeImp ~ Oftnl
Rl~-~ht.. Eente klM K.uken. Alleeu .... KlM Pua.,...·
lIeD enua l...IOa*' en Steward- njn op iedere Stoomboot.

Voor nrd8n bi.andarOOdeD emt.rent .VrachL en P-ce pide ---,,-
mcb $Qt,

GEB. BUCKNALL. 8TRANOSTRAAT, KAAP8T~D.

-• Da ·MARKT•.
: -.('

lElDtRS VOOR VERVOER.-
/

31
JARIG SUCCKS.

TOOI

Hoesten, Kouden,
Kortademigheid, Bron-
chitis. Griep, Kink..Hoest,

Heesheid enz.
DBJJi 0 AAN OM

rrrbridge-
(yng Tonlc

Ta krjJgu ,. IUIIi gen plaatnmu&tr.
Hd groot SUCCU van lO OWBRIDGE'S Lu",
Tonic" lOU nUt IIM'krsgni nl ~hotMUn nin 60nMr

grou innn'Wu u:aarck all hd mUIt u'I1'1
dadig' middel ooit W,nd .

. Er bestaat geen moeite om hu van mig
Koloniale ApotMk,.,. of WinkeliM' li kri;gen

LENNON, Bpkt.; Grootb.udol.l&enieD..

KltJ4rg~ door

W. T. OWBRIDGE Bpkt., !potlleien, Hull
0--.1 _lrocb' ID__ lqeIl lo. 1"'-'

lo. Id.. lol. Id. OB Ilo.

KOPU1UlCBT

oË

laid AfritaanSI OnderllDle LIIIIS
VarzatlrlnG 'Irinlgili.

Fonmn •• £3,000,000. IntODta~D - -£460,000.
Alle kJ.aUen Tan LeVeDavenekeringa P.lj ....

Gematigde Prem\eD. Lage nrboadiDa ftD
• •mtp'feD.

De Nea. Ger. Kerken te Willowmore., te Noorder al ZaidII' PtIIad, te
Lad,. Grey, Robertson, te Caledon, de WODÏD.PIl na de W.ma.
beren J. W. Langertnan, Milnerton. Dr. V'lljoeD., L.W.V ,."WOD,
P. A. Hofmeyr, Kenilworth; J. J. Heinemarm, Newiuda; \.i _![Jap-
mUTI! Hotel; het Royal Hotel te Riversdale; het oarat Bme:r ~ J
bet P.oyr.l Hotel ~ lIenn&nUA ; de St.admal met bailale te ___
Stra.nd ; 'de bezigheida p1aat.en T&D de hereza 8.x.,. ,.00., ....
,tad ; B. C. Morril, Simonstad; ens. au. Ook.beeft Idj ..... ....
,truJctie de -reru.ehtiDg Tan hei nieuwe J:bteena=ta .. ...
Strand, eD de Ned. Oer. Kerk. .Bzoee ~ tie ~ ~..,.,
iientie OTW dit ondenrwp 'tTieDdeli\ TWSOOhi.' !

SoJlrJJI CD Prt.JalU1\ '
eD .QeIllut:reeJ'de EafI,1GPL

,

:leD pote 8OI'Iia'i:ag PiiPa,
'i'abab-kbD, Bipra." si-
~8IlJObn.""
nOdigCIbedeD altijd 1'OCII'ftdiC" •

.I... vá•.• EU, :.7!.a:..!....: t
lUImIIIIiI • .;..... Da IDMJIII!I" ~ .....

~er6ri, die een v~·dl?%e,.~a'?~ill.e~~::=..:=JlI
nodig hebben, moeten ~.~ Sp~~lg biJ .nz, • ' ~.,....._ "

.,De"Masser 'H..l+ié 8ind.r kreeg . BvoN ... ~l.~~~"1::-
~~~~~;=!J~~~.~. ~iia~ MQo1'l'ée&b'!rg, Cale- ... le ':!:' gIIIl II ~

...... "..... Irw_~a,':_"· Riebeek·Weat •. '. . --_ ..........,....._..-...................,._ ....;........;.......;\. . . , .... , hili nuct" mbu4

t ,. ..,' ..•~'.j," .' .,. ,., . _ _.: ..n
, 1-~. ~ ~" • ~ ":,,,;",' ~';:)". ri ' - -.. .... ," - I." ~:",:-r'1;[ !('~ ;~.._;:;" . ...'_,__ ~ &D. ID ,~"

, tt:~- .'.'': eO ~~ :: #_ ~; '_" "". :

-
,

.A.CE T"Y'1".E ~ N'.

---+-_.---_.....,,~ .........-----
MA.RTIJf·S

APIOL .• ~ ...
"I .. ~t .

Enige Agenten TOOl' Zuid Afrib .... de ..,_. .~.
jer tt Windpompell, eD Tan de 1"8l'IDUlde «W'_" ~ i .

De firma IL, DU T. AI OD.,' 0DtbieC1* an. ....... ' .~ .,
kommi";e, uit Kuropa ea elden, [ I_t ~ .•-
a..a;.. KCIIltn.kta..

HOfMEYR, DU TOIT 8: Co.,
WAJ..BSTRAAT 76, KAAPSTAD.
POS'I'BUe 1a3O. ,",'
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