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rondsen ,oftrtretron

MEUBEL.JC
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K40-p8 FaWáat
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G t!tJ7l rooi,

LEDIKANTEN

Schoon,
Verplaat8baar
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biehLXJZER"W"AREN.

WOODHEAD, PLAIT -i CO.,
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MODES •
VOOR DE HERFST~

,

,

>eambte-..

stown.

Wilson & lillen

reschiedt

hies 19

389-, dat

het
is,

Nieuwe Winter Kat~lógus

gesegde
gen aan

. Philips-

.ren -,oor.n vanaf

ZAL BINNENKORT

" verder,
dag van
, in het
Philipsden zal
horen en
ngeroegd

•

I.TZETJEIIE '
IEIIIII£II.IEI

•

lilEDEl

GEPUBLICEERD WORD,EN.

8£PIITEIEIT.

Zend uw. naam en adres en een eksemplaar
zal u postvrij toegezonden worden. Deze
uitgave zal de allervolledigste/~n, die
W1j ooit tevoren gepubliceerd. hebben, en
zal de nieuwste modes bevatten in Damesen Kinderkleding.

es tegen

E.

~an&.

.--Om'

·

KEREN'

-mt··aa·M

Kaapstad

Hav., Boar

loyendB

Tradouw,

esvley en
~rroepen .

.agen zijn,
ktie8 binheden bij
en.

ENZ., ENZ.

.

DE Ondergetekenden,
daartoe gelaat_door
Te-t.unentair
in de Boedel van wijlen
de
\'1 hj 0 EN, H. ZOOD, zullen Publiek Verkopen
\\ on i!lg van de overledene,
-

Groo t Vlakte,

0,
~kr-etaritt.

de Exekuteuren
heer WILLE~
aan de vroegere

Gondini, Dist Worcester,

Op DINSDAG, 2 JUNIE
's Namiddags

1908~

om 2 uur,

ti I )" ..en, 10 Koeien, 12 ,J\)nge Beesten, 1 A frikaander
Bnl,
,"
MET inatmtirs, begunéligd dóOr,:d.eh~bI~urTe.I.IiëD.lia~$;11e
j',a~taard Schapen,
1 Merrie met Venlen, 1 Rij- en K&r
. B.~;)Ol>BI.tti
I' ,,,rll. lil Varkens, Pluimvee, 1 Veer Wagen met Tent, 1 Kap Boedel vaD Wijlen. MUIA DOROTJtU DU
1\ .:', lOpen
Kar, 1 Bugp, Balies, HaI£amen, \lees lJalie, de ondergétekeode' per Publiek~ '\Teiling aaDbieden. om· lÓ nlir:y.m.;. ,
, :listeen, Voermachine, \\ asmacb.ine, Slagijzer,
Kul tiva_, :2 Brandewijn Ketels, 2 Paar Tuigen,
1 Sc
,Zadel
en
.
I•
____.;TJI~
~:r- ".
'I .. m, 1 Druiven Machine, 1 Geweer, 1 Weerglas, 33 Aandelen
i:. de Brandewijn
Maatscbappij,
enige stukken
Huisraad,
50
Z ,kkl'n Rozijnen, enz., enz.
,

ede gege·lrtie 15~
1889. dat
Hentie de
.J worden
verklaren,

....eeu .. JaDs
aar Klap·
rl, ill er-n
omstreeks
'sloten ui
'an:
'pen langs
-en KaronwIS,
.nd alLer-

~!ye,

en toyrnapplikatie
bezwaren
e ooder::eJdtl'l flIna!

Worcester, Il

,rei

o

KOSTBAAR VASTGOED.·
DE ondergetekenden,
\ I: ,"IN,

daartoe gelast door de beer

zullen publiek verkopen,

L

lo

gedeelte van zijn woonpl~ts
groot fi6 rcorgen,

Stokt8D.
-t

e

.: -" llgrlik: zeer vruchtbaar.

op de ploat« zelve,

1908,

1

DOORN RIVIER,

gelegen

begroeid

met

Het eigendom

doorn bomen

en

is

is gebeel omheind

dma.l, en diegenen, die begerig zijn een eersteklll.8 stuk grond
te k.rijgp n, zullen wel doen deze verkoping bij te wonen.

1'.",

',ndl'll

(itr-1-i

nu-t

S.

533 kwd. roeden.

Dt' grond was vroeger

Prit~h:
,eode b,"

CABEL

\YOENSDAG, de 27ste. MEI

,I:' hoven,

i"

DISTRIKT

'8 MORGENS OM 10 UUR:-

SekrtUlris.

de

AFSLAGERS,

1908.

WORCESTER

()p

lad.
IEESE,

Op ZATERDAG, de' t3dê :'UN'Ê-

,I. ~J, THERON & ZONEN,

Le:

~rde

,

,

sraad.

18

,'jlrfiiiQelrt~'

,

WORCESTER DIS.TRIKT

I, Karnin, Lelienvel, Brak-

en

Je

ZijD

r aanzoek
No.4,518
1873, een
g.ct<ww en
lende en

lJ

prlJ~.n ··•• .n"'e~~~,J~
. ~.
. '-,,-r"~

438.

POSTBUS

mede, dat
iatum, de

CJ!

De gehele Voorraad ·vab' 8NZE>f.IIE1~Wj[lOltDlIls;~~11

II i1soll & Miller,

endam.
bij

iiii;;::i- ...

IDeS '&.openD

Geen rell!,

aaf "a'l
andere
a&D
het
[Agen en
oor een
van een

lukt

•

Hoot, ltolR - ,

2~!-. 27/-.
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STOVE

H
6
8

.

-

" Perfeetior;"

If van
~LAN.

·,tllt.);'

"!BO,:;.m:o~)-<

V JUlW.£.lU(

r ••

STOVES'" .

Z1\TÊÊDSE

J(OUDE. NACHTE"~

,

J..J. THERON & ZONEN,.

. ,-f)

'I:

a,,),f.<-

"BERT,
'lBO V.Ilt"
Wallin~t ,0.

W ,rCI'~t('r,
\J

~Iei 1908.

Drukwerk van

alle Beschrijving,

Y!nde Sandt delUllen DrutpelllWs.,' Bpkl, Ia&pa&&d~.

~¥~
D"'E' ~".
-.

..

-Ó',

18 Mei lt08.

Spion Kop,
Vredenburg,
3 Mei 1008.

Daljoeephat,
20 }ki, 11103.
JELL.-VE.'rbuisi
naar f'en beter
woning op de 14<1<>
.Mei, 1008, Florenos
J08ef>hine Jell, oud 14 jaren.
Yroeger
.... n het Kind e rzend:ng
Huis, Kaap.tad.
~. I.orRE~S,
}{. WrRE!lil-\,
n~ do! Waal.
Andrieskra&), OlIdt.hoorn.

BENODIGD
voor de
I &ralsburg I"IJ SCh00.I

JORD.\..~"'.-Ontalapen
in de HMI'
op Vrijdag, de 15de dezer, mijn _r
geliefde ochtgenoot: Paul JohaDne8, In
d" ouderdom van 68 jaar en twee maMl·
den, na een lijden van li jaar en 11
maanden
dat
hij met het grootat..

I

./

Aldelingsraad Kantoor,
.Malm8lbury,
2 Hei 190~

_
.

EERSTE A.uiRent (ManEleli.~)
Salaris .£150 per jaar.

geduld ~ngen
beeft.
Bij is de Heer, Hij doe wat goed i. vu Houtwerk een yereiste.
in Zi,p> ogen.
..
..
~kanteD moeten bekwaamd siln.
WIJ ,",pnsen hJerblJ 008 IDnlg gfl'oelen van dank nit te spreken voor de vele
ollands te.8preken e~ te OD el'WlJtekenen van sympathie.
Kenma ....11 TOIllc Sol-fa eea
De diepbedroefde
wednwe en
UIlbeve:linr:
•
kinderen,
Applikama, gemerkt ala ZOUIlIg,
J. P _JO,RD.U.",
v~r~ezeld ft.I1 .gecertificeerde ~onee \ an Schcor. paee!l vall ~katen
en getOlgBilan~vl «r ,
schtiften. ~Il
mgewacht wordell
16 M .. i, 10C@. "
t • 16 J
1908

A:l>-

De Aaap~8
I'

"'del~ftg

AJU .W

IIIld
S~
.....
A~Lap8t8Q .•

Kaep.tad en OPO",e Punt en
.en.
~ee Punt jI.lu.tJa LIJ.tan.
.
UNNIS
hiermede
geyen, dat de herzieniDg ....Il
Valuatie Lij,aten'voor de IaaPetad.
..
"
en. Groene Put
en zee "Put aan
T.R.,
"Ir -tad
os
ume.
Diatriktea DU YOltooid eijn .en dat AlWlipS
•
ALLERLEI.
Werk&aalDhed~ een aa~vang te deselye ter inuge .u1le~ Illfgen op
D8ID8D 1111de JOl1Ie Vakantie. ....
en vanaf Donderdag mOrgeD, aanHollands
meiAje
van npe""tte
.... n'ru··,,.1
PB • .A. MARlIS,
Btua~A
,1;""
Dli Een
I;'" zoek
t Pen
voor haar
...., de 211te Mei 1908.
betmkJring, liefst in een klein gel'lin;
SeL, Mani.burg School Rud.
OpJaat,

~=-

,c.

mE· ...-KOOP'

!...mllig om behulpzaam
blliahouding.
land" kAntoor. Brieven

te zijn in de Maraisburg
x.x., "Ono . 1 A pl.'
ril

Papl*-ran
Bahanital
IV
de~i::!:
• t.... s.
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-

LX.,
'908

0
\

I on~1I
fa,," S hl_Ad
C OOJfGA

II.

O"D"DI1Ilo

r'"
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•

BENODIGD.

' .
MalmesburY Mun!cipaliteit.

TE KO p.'

ALriM~'GiiA8\p~AS.
716 ~

"~eJ.lltdjm

KIEII NG YAN RWSLID.

leis jes Hoge School,
~orcester .

.-

MATHOlE

GEVRAAGD

"ONS WEEKBLAD,"
Wd.e/ii4 Blad.

De

Ca"'. wgn en Brand.wlJn

..... tK ... lIIIU;
"
KAAPSTAD OF PAA8L,

ZAL VAB BOEBl!:N'

BRA"
Subacriptie 11/6 per jaar, Poet·

.geld ingesldten.

D~

Gel"" Po,1IJw 44,
.K~8TAJ)

/

...

~opeD

iep.1l

.

__

....l..

_1

"'''"'''en.. ....

eelir

~iIlPLlba' OIlllf'lMl»'

DIE W I d Jl(
bewijs vOQr bol .... ~1I11de I)e1Jló11i.
de hoogste prQEElD Il uitsert:on

KOKTAHT.

.

G.E.. .&G B 8ekrewia;
.&&Do
III,
.
.p. ,
Kantoren Tan de,
KING
Xaapee Afdelinga~
1_--'-·.
__
___;_;__~~~~
Groe~.b
Pleiflr'
.
Kaapstad, 18 Mei 1908.
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1;000 (.~_. b. 08.
gëleft'rd
.'

s:U'"!::)'

J. P.ALANT,
.Molen

OUDI, OOISPBOJDLIlI

'IlnUIUg •• D. VDSTO
.(IIDI 1DDD1L 'fOOl d. 1.01& ild&~~.
'D

YU

OWIllIll6.

Yoor

HOESTEN en VERKOUDHEID.)
.. oor bet eerst in En geland/ vervaardigd ert
verkocht in 't jaar 1874, heéft zijn verkocp'

gaandeweg toegenomen, ten apijte kompetiti
en Ilamadsels, totdat het 't meest bekeade en'
doe1treffendsU! middel in de wereldgewordenit
Voor keel- en borstaandoeningen.

'~rrrbridoe~
(yngTonlc

CI"".I"

WaLDeer Il tw. geoeetmiddel wenst te hebbee voor ziekte1l
ontalaan door klamheid of Itoude, vrug da.u om ..
eD la.t a Diet te"reden .telleJI met eoi~
plaalav,"8Ilger
er.
vu.
Dit i. de bate, goedkoopele, veiligBte eD ilekel'8te weg
tot hersteL

Paul

III

G8OO1' 11&1'1",.11••

I-

lilê. ' ... 4/t ... 11/. por
L__

W.T.OW

bottle.
•• JDQ&, Ltd. Het

hlm. Hull, I:ngaIM4.

I:OI'IJI .mr,

Gunningham~Gearing
• • ALIEMEllE IfllElIlEURS • • Jl'

• • IOfiTRAKTEUREII, EflZ.

lontrUteurenJ.om foor I&ter te boren, Inder GoeverneID8nts Subsidie.

r&brtiantel

JlD

~YerkoeUngs-,j Yl&terboor- en Pomp·

lachJnerle.
Alle aoorten Benodigdheden voor Ing.nleul'8.

SpecialItalt : laohl I Baparatla-

-

-

de

i

Bet 8uk~8 en de sael toeufmeDde ", •• , \01(1)den un bet gebruik dunan iD Zuid·Alrib eD
.odert. werelddelen nu ,eel aaD "e:rulde,mll:
OJ:del hnig klim.at,
leveren het beste
dat .ij van groot D1I& iJ.
'1I'lrt1_ ." III...........
1111IIbrIII
I.IUL
___

A.:.'IDEE
ZA.KE:.~ V ~X BELANG.
Zijdenwormeteelt,
ooki met de -nieu~
were BOOtten aijdew01"qlen,
die_.
gGame eikebL&deren e~.
Petrole.m,
lysol, creoline,
carbolineum, Bordieauxpap,
ens., ter Yernietiging.
van
achadeUke.
i~kten,
baltterieën,
bosluispeet, i kan.k.er in de
bomen ens., waarvoor: petroleum
,(el
bet ~$e
iS'i:18 aijndtt. hll~ goedkoopniet-ver iftige eD:' het gemakbli ut te
..er rijsen.
. Dese artkeLm
mooten echter alleen door eeu praktiese hand worden gehfUikt.
Het is
niet. het grote en gew"ldige, dat. ons
aanbeengt., niaa~ het kleine ~
onzichtbare;
do lP'1lO~
tegenstander
nn· de 8terke is de mikroskopiel
kleine
baeil.
. Ii
Blcembollekultnur
ar.:
een nieuwa
indWltrie voor eksport !naar het. buitenland.
Groene bem~ing,
ena.
SPRINK.H..Ui£N.
Een algemene rijk_et. \moest ill ZuIdA~rib,
en •. ,
l1itg8T84lrdig4 worden;
dat, bij eventuele 8prinkhanep~
.. {If
ander
ongedierte,
ieder burger
verplicht is.
bij samenwerking
of koopera.ie-, . 110 spoedig JJf~ellk
apri!lkhanen te vangen, delle, lO koeken in
elkaDder te penell
en
te drogen,
welke gedroogde aprinkJJanen. ook gedr.e
mie",larven,
lIiotr JDet graagte
door anerlei gevogelte
llregeten
,..or- tnUlarull!n
den of .nllen worden.
rn Amerib,
in
Europa. ' ena., zullen M _r
wker eeD
flinke prijs opbJOeJlg~n; ~lIolk& gedrOOleie. .prinkbanen
.ijn in .;Amerika n.ed.s
bekend. IHetBelfde geldt 'iyan gedroogde
mierelarven
in Europa. :j Het hiervoor
verkNgen
bedrafl! percentsgewijze
te
:UU.NDAG, 18)(EL
vergoeden
aan dlegeneri~
die selt.ade
deor d_
inaekten, ens., geledan bell- (lioor
waarn. 1aootdHoliter
ben.
op -deee wijze kunnen speinktel MNIdorp.)
hanen nog een zegen worden.
Hoewel men door boren, waar nodig,
dikwUla gepoeg water kan oppompen
Jl.et
bevochtigen
: VAn gronden,
rancernen. ens., is bet Ïi>ch beter nog,
om &An grote
waters i flinle w.ter·
machines te plaatsen, m~t waterleidingen naar de droge. doch goede gronden, voor algemeen nll~ en op algeDl&ne lrosten.
i
AI deu "aken.
llulje9 de welvaart
....n Zuid-Afrika
gewis .eer rerhogen,
nur het mij voorkomt; i
'
J. VRE1TGD~""HU..
Haarlem, Holland.

-

i8rk lan 8nlal, b8IQhI'JJIIII~

.0

,rec\.

DE

TWEEDE

" Springbok"

&7

SiZ

Tabak·
Het. toppunt
Volmaaktheid.

Limerick.

DRINK
".

You'pe atow If you have not
yet tried
Iprlngbok," It'. .8gall ...
burg'. pride; .
The Tobacco I. pu .. ,
Quite cool and matu .. ,
II

1ste PriJ·s. £50.

NECTA~
T.BI:
Vol gewicht, 16 oz.
Thee in het pond,

.. Sun and wind klaaed the
leavea a. they dried."

~hJ. B. SINGLETON,
CblllCh-etrlo&t 31, Oos t Louden.

-

DRINK

DE

2de Prijs
.. And It'..... oke u ping."
pral.. fap and wide."

In

T, G. STRACHA.N,
Grey~.mui

312, Mariuburg.

3de Prijs
.. Pipe tried;

•

£5.

light applied;

.. tI.. led."

J. ANDERSON,
Gordon- terrace, Kenilworth, Kaapse
AfdeIing.

De (onsolatle Prijs

Het ideaal van
Huisvrouw.

YID

- DRINK

NEeT!

£ó,

aan de mededinger, die hei groo&ste aantal pogingen iDZOlld. werd
behaald me& een tOUal 'faD 59,
door

-

J. STEW A.RT,
DUDkley Straat 24,
KaapNd.

I
De-Zieken.

.~ ... ·-OlJ'
~~
Ol.'
'ó

16 0

.

1 t 0

.!lt ,
1 0 ,
.1) te 0

.. ,

. 117 ,

• 9
f8
. t 18 0

o

The United Tobacco COS IcIRTBUI,'1mB
f

(S.)

W

B A A P8T.A.D.

cl C6.,

=- ::'~~t.·
POSTBlJS '1,016.

11.-

a

.....

..r- ,

Born.
en het oprichten 'ID
ItIt.II!1tUurV, "StDraI/~" T-.&, au.
~
f"rijsoppven
VOOl'
DiG__
Kr07le'A na 8tftea 1'00~ boor ~
einden op aaónage.l
,
Goede prijzea gegeven
DiamanteD SpliDten.
Ondernemen

/ut

c

JYater en MUlnGlna,

romp

-

ADRBS:

"

P08tbue 730, K..u.PST.A.D;
Poetkairtoor, VRYBURG; of
High Street 99, W O.OESTER.

1908

Behangsel Papieren
I1~iD8_~-

ZIJl UNIEK.EI.

IHITIO~

~RRHE~
."

CHOLE~
DVSENTERIE.

DAVISBROS,

_n'.........u : Dus r1den
. ~.
i!lMt' bepaa.ldelik
n'.n
die 'Ifillndaaro.· en in:
h~rme4e .. komt
dan . natuurlik "
naII!:, "kab .UI.k!( m~ goed. ~"C!1g; o'f --n:eric1fillliór.
tenmin.te
met enige 'mate 'yan .o~·
UI

BE~BKT.
I

8roentemarrt Plein,
-

,~:r,:::::-'t.~~:-')
~~~~~~~~~~~J~~~
~

KAAPSTAD.

\....._1

IET.IID~£

Id...

IU££IIIIDU

,

ÓDtiememen

OP 211Kei eD 8 Juie 1908J.sulJaD ~tnia_,
iD blj'oegiDIf &ot de
treioen lopen toueD ~pet.ad,
~~bo.ch,
Wellin~OD~
eD Sir Lowry
Speciale treil!> diensten sul1m ill .erkintz' lijo op de . Wijllberg ..8imoutad
'n
Fl'UlllChe Boek TaldijneD en op de zee PuDt eo MUnertoD Lij)).D ..
Goedkope Retour ..BUjetten tegen enkele Tui.Yen auUeD aitgll'eikt .orden
alle Station. op de Boofd Spoorwe«lijn, en de p.oue Ixeuraie .. Biljetten
III Voomedelike lijn.

....~1I1tIs,
litium, Ill.
....__

Verkrijgbur
of

~ij alle Apothekers,
cfuekt ,an

De ••AZMIN" Fabriek,
Boven. Wijnberg, K.K.

Heme'vaart.

Doaderdag, lIS Mei, sullen .peciale UeiDdl,iaIten in werlclDg .ijo
Kaapaiad ..Wijnberg ..Simonatad, Kaapáad ..llaitlaDd-BeUri11e t n op de 1.ee Pd'nt
Kilnerton LijDen.
Voor volledige biaoDderhedeo, zie publieke IIIDplak ..bïijetteo.
ltaapetad,'
,
T. 8. )lcEnN,
18 Mei II}{8.
AJgemeJIl Dt!IKI.lfIllr;
II

Publieke Verkoping.

HnlsdDI '111111101
I

LOUD
De

]0', ..
;:~:<·O'···.: ,.,

~ ... -;- •. ":8"

'.

BLOM BOSCHKRAAL,

,

,

.

'

VAN-

..,j

GEWEREN'

RIFLES.

OpDonderU" it Junie 1908,
r. II ft',

zuid· A.frikaau .A:dre. :

-

laiII ..

:

De plaat&, genumd

Burg ItNat 18,
ltAAPST.AD

Z... lID IIIUIIIrIIrft

iShet~~~
'foor jonge tioderen. Mellin's
Food indica met koemelk
bereid komt bet dicbtat nabij
bet natuurlijke-. 't'OC:dSel 'YID
een jong kind.
.. Me/Jj,,'," 641'fItJI j(Jnr iUUI

""'111-' lUIIII' :

Ya.tlgoed

"The Armouries,"

GELIIVB

verkocht worden ter plutae
AfdeliDg MALMESBURY,

J'abriba_

Wereld

DE bateD, behorende &ot de. I.... '
solvente Boedel yan ALWYN NI-'
OOLAA8 LA.TBGAB, IIlUen
.

u.

OP T'S LK'l"l'RN_Bo..e))

..

poemde
ï. de OOl'llpronkelike
Iirma
HilladOII il RilllIdo)).
Alle brie~
8D beIItelliD«en mOeteD
WALS
GBWOONLlK
~
worden UIl

Blomboechkraal, lijnde eeD gedeelte 't'IUJ de
plute WilJemlbUl, gelegen MO
de.Berg Riner, Malmeal:iury Af·
deling, groot (93 Morgen. 14 Vier~te Boedes.
Levende Have:
1 Merrie, 1 Z"arte Kolooiale
Esel, 8 Varkene, groot en kleia.I
BoePderUgereedachap

_

_ ,;

_'D«dnI.
_

__

_

Ho.y~-::~_.
-...:I.
~
....::,t-..
•
=~::~~:~~:::Sllhebben
~

:

2 Dabbele-,oor Ploegen, 1
kele·voor Ploeg, 1 Zelfbiader
machine, 1 Schotse Kar, 2
Tuigen kompleet, 1 PUr
tuigen, 1 Sch.al met Gewichten,
1 Kruiwagen, 1 Ladder, ZeDJeD,
BIJ de onder~tekende een geel Gra.ven, Pikken, Vorken, 1 BuabeJ.;.
,.aars kalf, omtrent drie jaar oud. maat, I Naaibank. Vaten, ZwioDe eigeraar kan dezeh'e terng be- geh en Ketmge, enL, ens.
.
komen tegen betaling 't'IUJ alle
Hul.paad:
kosten, inslaitende looJ)K8}d. Indien
niet opgeëist binnen 14lageD vanaf
Bestaande uit Stoelen.,· 'Tafelkt
datum zal de \'UH ala eigendom Ledikanten,
KéukengereedlChap,
beschouwd worden.
~
ens., en 1 Dubbele-loop Geweer.
En wai nog vvdM lal UDge~
J.~N.:sADIE,
"orden.
.
{ Kijkuit,
M. C. FOURIE,
Dal J~phat.
Enig Cnraw.

Burg

smat

t6. la&pstad.

Komen Aanlopen

W.llingtoD,
18 Mei 1908.

AFSLAGERS.

IN hei Schut van de ondergetekende bevindt zich "o,en
de
bepaalde tijd :Een Struisvogel
mannetje, onge ..
achacht, gemerkt op linkerboui
B. B. ooder1lte boven,
Op rechter bont een ODduidelii
merk gelijkende op S.S.
lndien Diet gelost op ol vóór
z.erdag, de 30ste Méi 1908, .al
hij verkocht worden op gemelde
datum bij de Schutkraal, te RobertIOn, te 10 ure del! morgens.
J ..U. Kr.8,
SchutlDee8\er.

Municipaal Kan'<>or,
:&obertlOn,

18 M!'j1 19O~.

Malmesbury,
8 Mei 1908.

Publieke Verkopin_g.
DE ODclergetekende, behoorlik
geiQsu.eerd
door de Tl'U8tee in de
108ob'ente Boedel van JOK.A.l(jJ:s
BARUD Pants, lan
KruiSIIl&DI
Rivier, diatrih Piketberg, lullen
publiek doen verkopen op de plaats

"Krulsmaas Rivier,"

....
..

DIa'D~~
.......
la di allitrbeete micWel om dl
b;td lMM'k .. ....
10 Iierk

TIIM8
......"
FIl.aT~

AUIUJI'I -l'ILIiI

....

""AI

:.... IHYO'

·._

..

ik TtlJl'meen

mijn bescheiden oordeel, 1
.ula, inin Zuid
..Afrika \"001'.1. niet I
IJleer JÏÓdlflj is, en wer, omdat geen der
,beide talen hier ab een 'I'1'OOlIldetIlai,
!tan bé~holl1~'d _rdeo.. .Kerk maar op
al •. Aft-ïka_ en
itngelae k:ind~n
samen epeleu, ·laoe gemallellk
tUj troqi ..
tten .ea uitdruklá'ilgen
ov~,
nil ·.lk.ndel'
Ó't'eraemen.
- En. h.t
móoiilte nu· aU~ is nog, dat'sif
twee talen 110 ~l.
verm. engenl' oqge...
",eel .n!il4ler dan 'If!! Jlét ge.-

eP

dat

DIRSDIG, dB2Sste IIi 1108,
Be,;nD«lde om le uui' 'I lIlO.f(f8DlI,
HE r vOLe.IIDK :'-

.u.

t. Levende"Have:

ae

2 Edel Merries, 1 Rnin Paud,

OM MONIT.n

1 Herr~raard, 1 Koe en I Varken.

2: Losse GoedeNn : .

-.._"

'Wij
l1\I1Cl-.4n ••

Het gewone aaorii..,t
HIIÏI.
rud, bes_ode ui': 1 Dubbel
1 Klein Beef" Tafela, Laten,"

A.DE~SD.,;;.~~ ~
Straa.t,
-Á.AAPSl'.AD

Vredeabw&;
1 Mei 1908.·

~X,
-

A~"'--·
.!,.'

,

.oeo.

.4n clj.e·ta;al u rt te
men alleen aoei. als mu
in die ,.. al ~ de*e:l.I_

_ 3. Huiir.ad:

IIITI

..... uurn~

, :nu eên, taal te

1 Paar. Aeh __ Tuigen. I Set
Voor-T~
\'odr \'ÏM, 'I (>pen
Itar, 1 Dubbele-voor Ploeg, 6 Qken Haver ea 1 }Qt Kaf.
.

v'"en,

niet de tot
bedreigingen
d·ie lIIi dikwijls
de kleinen geboord,
gemaakt
worden, wallll1lllr een nien ....e schoel ill
de buurt !Staat geopend te worden. Al.
het kind JIUIaJ:' wat stout of waf ongehoorsaam is, dan hoort men: "Ja) pas
op, ,'nder week is die ~
.bier
en jij gaan schooi toe,· Q.f ik. QI JDee!lr
ter dit Terttll" enz."
V oor ....aar, o~
noeg onl reeds dat jonge hart 'V031'
alt0ó8
rreee aan te jagen TItO!'
dat
monster Onder de nllAlJl van ·"m_ter."
Bintielik
worden
deze bedreigingen
aan bewaarheid.
Het kind treedt bevend dat afgrijaelike lokaal bin!1-.l eq,
o lVee! ,daar sit het geueesdé
monster
in zijh_ ",olie persoenlikheid,
met
brA
op
de
neus,'
omringd
door
.tapels nn boeken, dik"i)ls met een
roede in de hand, het,·>iOnd. teesprekend 111 een taal, 'waarun liet r;een enkel
woord ",erataat.
Is bet nu J1legêIIk,
dat eo een kind vordering
kan m ....
kenP
Maal' genoeg biervan.
lVij allen
Ilebbau dit
in meerdere
of
mate ondervonden,
Nu wtler terug
náar miju onderwerp.
Zoals reeds gesegd, kunnen die tw.., talen ge1iJktijdi~
begonnen
worden en wel,' omdat H
soveel oBvereenkomst tussen de grond ..
beginselen der tW(!e talen bestaat, .dat
het kiIui, als het _re, .• naeler eigen
be'lr!.llItaijn door de onderwijzer nn de
lWIe 'jn .de andllre kan geleid womu.
Als tnen bijvoorlIMId van de "Look ..
and-Say" methode gebruik, mankt "oor
!"Oftrdvoroll1ing door lett_érs a. la p, b, a,
I, lt; ene.,
aal .men vinden, dat een
kind, dat de ene taal kent; zulke WOOl'''
den __ der moeite ooit' in de Rndere
ui kunnen lesen, en .1 "at er <Iu.
nog "eor tie ondenrijrer
tie doen etaat,
is, 0111 het met dt verschillen ,huiR te
maken.
BOInigt! paedllgo.genschijnen
te
denken, dat
bet beter
ie, om .:.
vrceJDde ta"lll ge~eel 'acbtel'Wege
te
laten; tol na de .... de et.ndaaTd,
dodi

een

J. W. 100rr888 Jr. & Co••

SCHUTBERICHT.

. .,die

Mn

·Dag.

op

111
... 0.,' E_ ........
II ,_
Iran IIIII'IItil 1IIItHIINi~

worden.'"

Wel
-\ja er
i~ besllAt
metenige
"ja" ,
aulk eén onderWijs TeI'boI~defl)
ik den'k~ dat lIle
~e
~d
aijti., dat
de voordelen oYe'l'8Clluullowd
el' verder ritew ovel! ~boeft
_rden.
Natuurlik
aal bet· oJlll:enJlDld
.ijn, om te willen beweren',
_I' jO,J;lge kinderen de twee
lijktijdig
met hun
eerste
~g.
IehoOlbe_k
moeten onde"".
den.· Op da. meeste .TU onjfj)
schelen nIt d_
mcieilikheid
RI",e .eg, dur
.grdot deel'.an
kinderen,
~Is se op. seOOol kOJiten ....
reeda een doaijn of meer le'reu.j,areu
achter ~ rug .hebben.
M.. ~ om .1:11'
op de JOnge kIndere.!) terug' te k~
be.weel" ik, dat .ulke, kin~tI",'n _.:te'l)."
mnl8l1e eeJ'llt het .alfabet cell emge lIesjes Tan' een. der taJ.,n behoren
UMtll81ren
kennen, alvorens'
er een
.. orden gemaakt met
de
d i a .a a J, waarin~n
eeraté
moet worden .gemaakt, behoort
sluitend
de ID.oadertaal·
van· het
kiJld te "ijo.. Dan kan de twee,de met
veiligheid
w~rden opgenomen,
en ter ..
wijl d.at gebeurt kunnen el' tussentijds
repetitiea van het geleerde gehouden
worden.
Ongelukkig
wa8 tot onlang~
de algemene ge'irOOJ)te, om maar doorgaan_ in onR scholen 'Vanaf de eente,
Q.~ dadelik
met het Enge~ te begin.
dM, oTerachillig of het kind die ta.a}
",erstond of niet,
en tot. mijn spijt
moe.t- ik zeggen, dat die gewoout-e nog
ill Tersebinende
.scholen
.volle heer ..
IIclu~ppij voert.
Vandaar
de misluk ..
king, die wij als' onderWijzers 110 dik ..
1I'ij1s onderrinden,
TOdral op de
plaatllacholen.
Gelukkig
he), ik, ~e..
aert mij~. terugkOlllllt
Tan Orallfl;ia,
vernomen, dat hierin, in de KolODiale
acholen al heelwat 'l'emndering' heeft
plaata gevonden.
Immen
bet feit
bUift er toch, en .ij mQ,8ten het nie t
uit het nóg verliflaen, da~ een kind,
als het ll8jH' ~I
gaat, alleeds er ..
heen gaat met I de 'gedachte, dat. het
ejec!tts tot .ijn lJtraf is. Een gedachte
w .. rnD de ~nprong
al te- dikwijls
bil de ouden te _ken
is, )Vie onzer

~~

,.. "

nr

-,

QnltA.&!~....

t:toe,r.:rJlL61tJljSD.tI

'''~~L~~l::~~='~::~
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Nederlands handelsverKeer met Zuid-A.trika.
lJ,· h.~1l' P. C. BaArvpldt, konsJIl der
\.,,,.·rl. ...J"n le
Johannesbllrg. beeft
'\1'1'11 te not~rdam een le',II}.!
gehoudt\1l
over
bot bandeisvN"'"
,.,·r "I"'''''n :\..J erland en Zuid-~frilu •.

.. ~...,t.·

II li dc.-<l dit op , ....rz.oek
d .. r Rott-erafdt'hnl!:
van de Xecl. ZII,d-.VI b."I .... \
niglIIg.
Onder ,"Ijn geh,~.r \\ ar e-n
u aantnl
bt·k"nde
,groot) ,todt-larpn
en roders.
Il.· ""lc"'i1n,;
zIjner
toespraak
was
,. t.·I,k <I•• Hollandse
handel
I.<> .. ijzeu
'I' ol.· inut.·n.
d ..• d .. ?A' gemankt
heeft
'II
!III\!.
mauk t ,
In het vf'rk~r
met
Z \!I!- \fnka,
orn verder
wenken te
_.. I. II die
dr-se hand .. 1 van Uilt! kunr""n
1.1JI1,
w(tloken omtrent
b.tge~n
Z "d·_\fflka
g .. bruik t en niet kan b~
orm ken , Haagt ..U ui.. t wil h..bben,
.j.•II'~.

.-U

I II w."rr" h~
11,,11. ndse-

.t ••

,hL~ d"""

handel

rede voor

alle<>n

briang.

was voorzeker ee.D uiterat I(e,.J..kl""
geW,~·ltte van b..t bestuur
d..r
Il "ltNddlll"e
afd .. li~
van de. :\ e d .
Z \. \· er. om de b.... r BaAr\'f·ld~ nit
~·t

"IJ

t.,
I'()(b~n,
ee-n man van SO rijKe ond.·rnllwng
.. n va n ...." door ee n t..-'iutig.

1""'12; ""rbhJf

in Zu.js1-.\fflka

verkregen

van 1]£"'t onderwerp.
T,. h b.>Uft hi] h~r en duur dingen
,:P7R\(d. ,ho
ook In Zuitl·.-\fnká
m .. t
j".lan~,tf'IlIll~
z ul l.. u
word .. n !l:elp"... u
,II
IIIPt .11.....n
door
d.' daar wOIiIf'llde
1Io,lIandl'r..
,
~"!IIII'4

Ho" komt

h..t toch-i-zo noeg

hij-

-l.u :\..<Iprlaud zulk
f'en ge:nn~ aan.!...·1 ~ft
III
dt> handel op Zifid-.\f"L..
D.> Holland ..", VInden daar reil
.nnpatJ<>k.>
b<>V'Olki~
di .. hun
taal
,pr .... kt;
ti... Z. A. r.-g"rlnW'u.
vooral
.f ...
d"r Z_A.R.
waren bet ~t>d. volk
,,,·1,, dlend
gE';'ind;
zij hadden
dus
\ ijorrlf.lf"n bOV'€'Jl hun
m~(tHhn~rrs
in

d.· h.md ..l, "U dp
Hollanders
ble,e"
.."t,·g""~!I;elik
ten achter.
II" "'·hr ....f dit, u t ITI d.. eer ste
1,1.lIIt. toe aan hot gebr " a a n onder"""" ,,~.....!;t
.. u durf.
die dl' Hurlsn".·r,
ten
opzichte
v an ZlIId-.Hrika
!i"!J!jof'n ~,p(,()()nd,
maAr
vooral
8SJl . ~t
i•.
.t da t
daar
te 1'-.1 pen pol it ieke
r,,1 l... bbon willen
.pt>len.
f:lk .. H .. llander.
d ... 10 Zuid-Afrika
1.11I.t~I{" k" arn ,
?...
fJralft dEl' Hoer zegt.,
IIlPt
dit" p'~n a(·htt'r
t1i~ oor."

"'J

En

/

TlLB.\GH.

voor- u., HoI-

,Ie u'I'e"'poed

III t.

STADSRAAD.

(hl> o()r~
i~ gOE'<}~~bort'n,
Il. I......
rr~-kf" aa n.
Het aantal
~t.'d"rl,l[l(Jcr"l,
t-oor-a]
In
Transvanl
, IS
1,'nlll~Tkplik
minder
(Inn '''{MJr d., oorlOl":'.
m-aar. 110000 ~dw(~II~n.
h("bben
rI,. oud.a III bt enaren
n~r;.,{:hdlcndft
klein- rt. HlIllanU"lf' ·handf'l-..zak€'n
of wink. I, ~,")p"nd .>0 het is hoI"t
mo~..lik
• II I....pr \\ ;\.arsrhIJnllk
dat fl'r tf'''J£I!\~olLllldl"l'I
•

na

I(J

..:,. d.Ulniln

f"f'n

na.UW£"ft" e n

meer

u rt-

ha t1t 1...1 bf-t rr-kk I Ill{
zal out"<-I.lfl
1II4·t
'cd~rll\nd,
Il •. ,pr."' e r ",..kt .. d~n ti.. Honaull,....
hl !llh·1
np lIlM'r
BandadIt
aan ZUHJ.lI.hr"ld(~

\ <' nk;,

'I'

",·lIenk.'1I

4'

. p,·,,()onltk

be-n

" e-r lOtf>rk voor,"
7'~l(lp hij,
"c.hlt WIJ
n
:£11l'1 .. Hrikl.
urtxluuend
Hl onze
k r.u ht('n
w ijden
na n d~ Hlthl"f'idln'-!
\',111
(l!li':.f'
han(kJshetrekkln~en,
Ik gelOl,!'.
du t (lt.' gp'{"ol!!pn
dllll
,"oOr ons
\ «lk /..f'~PI1r1)k ... r xulle n ZlJ(I
Ton ,InU.'
,..·rkln"rd" Illj he t IR z1I1·
1, 11 hf'trt'l1rf'n
iud seu de Ned . uit roe rhalld •. 1. '-'....J.' nIJH ..rh ....d r-n .J., 1'llkkt'e,' "pd kool'h"tI"n
n iet de he.mWn I nf""'l
wrldon
"lIaan
om Johanr~
' .....11 IHnn"tf"'rk:tJllfltr'
tA, he7...or~~n, die
.l.,n.la('ht
7.111tN'kkfl'n,
wnarbij
da n ook
.j.'/,f> O\"I\\''1!.Jn~
tnr~t> g:plcl"n
dat.
wa t
1n~ 1\
III
ZUld-.\frlka.
do-t ,
veel Il\f'{\r
.:.111 ,Id .. r", j~n echo Vindt on"·r do 1',.
h- l,. ut.rpld
'I .. t hllJkbarE'
1U~ e nome n 1H'ld
b,'(>ft
• 1'/,('
~tllf>lt"
per..;
Y~I
-uunt«
af~('\ lol.
u.r n hf"t
vc r...
la ..~ df'Zl'T bt·lanu:~
'l

Il"fLt·{'"()t·rtnll

1..; ..

\1 ' ....
..!'_,.

dan
lf'ld'>1\
tot
('Pil
f'.. nr-u ~f'>(>-.:t,kra(·htlj.!
nptrf"(l+)11
\"Nl.~r1.
koorlw{lf'n
t n heL
• ,1,.)"
,., k.......
r 'll~t
ZUld-.\fraka. ..
II. t hllikt
da t
K,,"~ul
Ba arv .. ld t
'1
t ehllp ll:e-r
tf' landp
JIIet grotA
I. Il.! t-'
to n n u t t .... mnnk t su n hf't hf'.f ,j.·r"11
.lier ~;\!I)('n ......('rk Inp:
t

\

,
I

I'

7.1)

tl'l~

d~.

(11

_\
,,)\DE'-'

I

1\ HOI.I..':\D.

ll.,t 'oIll1l...-rSC1Z-o<'U
h
In
HoHuJld we" r .tf~~ltlp'-.n
.'11 \\ ()fii.>n dl' ...~·hutlwIr.!ttll
nll
~lot.-.n.
Hot Z(~~naamde
Z
),\\ ... t.·t I_Il
ook ,le.... Ilu jler,J,.::d •• w r n t e r ZIJII
la!U: \·oo.rt~ez.ct.
" d..
-u
Holilllld
bt ....o nd t.e
h."
nu-t, I....t;:~ll
ZUld-Afn"'a
ua.n
I I knnd.'
h~~ft (~11 ann lledeliMl bf\.
I
III ,·,.",,·luJk-ntl('
,t....
i"... van 0Q!l
'",.1
,1"" Z_ .\. It\\"rt .. t "f1S1:{'jl'<'dt'n.
'Dor J.Z:o~d
f(.(wvnldt"
,.aJ~n, en
. t
,1.lndacht
f'wohht-u
de nlPn~n
~~
~t!
Id n:wr <1(' V'oordra.cllwH
p.D 1j{l-\I"n l~t~ft dl{o aTondt~n
hu·r

111.·"...

t,

III

.... ,,,

", ,!.""I """'aa rde<>rd
.'1 t't'n
,r, .....

t,.

l'..lf ..

1,\tHI.
t

.'11

"'aIH

hoort.

tn"1l

..n dat 7"1(t
(lOk,. h~t alHij1l3 uVflr.1

~4'\'raa£.d (lf hoPt Z. \ .. ,,"war\'\J<h!.'I\..C!.·
\'lnt+"r \, ~r
wlldf'l
11 f'n In m.""IJ?;t:'
plaat~
hf'f'lt mfln
" ." ,.k" ••Z<.I... ·ba l>PNl
.\frikaanM'
>"':1>-...,
ill
...
t Iltht'! ~f'no!lM·t1.
/I)n
J.lat.~h'
","ont! Jlaf hf'lt Z, .\.
• 'I

11\~ Il

d..

,

!

'rrtt't

.w

tn

\t'lt\\t·rpt~n.

dl' stad

\\'ftBT'

.'
\ 1""I"''<'n
:\",I..rl \ ... rboijd
" "".I'·n
"')(Jf
lw' p-uhli~k
ion.·ht,
,or. "'1'
Ik
prok .. l..... keu
geleden.
n. ~ h.·t ""0
PO .nd ..r .,dlr ...
t!'1I d:l"r

.r.

\

_lo

Da p.OIIe m .... deJiki ... rgader~
sal
_OndeD "ordao iD de lIladaal, Purl,
Di.aadag rnorgllD, 116Hei, 1908, om .10 ~r
~
prooie&. LedeD wordt 'l'TiIIDdeIiIr
ftnIlCbt om op de lijd te WeMn. :se-.
bn .orden vriendelik ui~eDodi8d.
op .peciul V~
al fllD 4Wkap1ubl VIDden Olel betrekking lot g~~
_Dta 'oaDO, lID r88Olatie8 mlJeD voors'"
lIleId worden:l :-'
uitge-

~ O:SO- ~~e!:l::

l. Dat de prij. vaD gllADO, ~
boen •
erd, 'r.rmjDderd .orde'.
.•
c. Dat het optillen vaD plklleqD l1tft
Mperlt worde.
(j. Ket betrekkiJlg lot plaatleliu
d~~ta
of lIentach&ppeD, voor 't ..eri:Dren nD
PallO op cUere .eetelike C8DtrDma.
I. ibt betreki:iq
tot leJiC4!Dtiëtrde
nllbeuvanpt.
f. Dat de .... geoomeo r.olotie. aan de
-*ntaria VaD LaDdboa .. voorgelqd
wor
.... doof eeD deputatie V,rtegeDWoordlc-de de W f.tclille proTÏlwie boerIID.
Alle gTU1l bo'!reJI In ~deren ~!e
hebiIeD bij deu k... hel,-hetz!]
.....
&ijD of Diet,-wcrden
uitJUII~1&G
Gm de .erg&deriDI bij te .0DeD 8JI
,_
.... de di.kDMie, r.od&t de aak 'fOOl
't sonerDeme.Dt i:aD pregd .orden.
.....

"

NOORDER P A.ARL
U."Z:\.\

• _'J

R.

STELLENBOSOh

op eerstkomend .. Zat""b~. t3 \1,'i,
dea mor~Wl tt· elf uur. wl N 111 lwl
(\';'"
Oll~
korr"spoDdent.)
Noord ~A"d schoolg ..bouw .... 11 bazaur
gehbud(~11
wor den. tfill
PlOd."
rondeea
~i"t v<>elva a belllng is in Stellenbijeen
w vorZlllU(·!t-fi. om t-4'11 Ol~t%i(:'~~
voor~E'....Uen.
iDatrum.'nt IR kepe-u.
VOM
I\.. brltlk
hiJ bosch in d« laat.te
Op \. rijdagavond
II. WM e r]\et
de ZoD(lagdieust'>lI. alsook III u.. Zon'Iron" konsert. Ditmaal "'NI hM" eeu mndapchoól.
HeelwKt gebuk, rrllrhtt'll ~II lekker- ..ika.al foot'MJX'1 tl-n bate no b~ plaat,
!telik
hospitaal, door plaatselilro clamee
Rijen &ull.-II er t~ koop aang!!'bod"n
en h..ren op d e planken gebracht. Docb
worden,
JIt· jUI5t t e I"!" z u llen komen
v..rkoudbede-n badden ,.plen van de deel·I.OI,tY ... ~
voor <If, ... kant,,·u"J; "I' de volgeude
nomers verhindeul
hun rollen te speMaandag.
le" er in één gevnl lu de plruttllbêkleNa twee uur ill dt· lIalll\d<lag
z ulh-u
u..r .-all "ijn papi .. r, 'in een • .teL." ge~uigelt
IJt:azorg~t
wt)fll .. u
v oor hen,
v..1 kon d.. "P"lpr niet ziJl!!en en etoAd
Gie voorneuieus
ZIJII
dalft h--en tt' gaan_
De vr-ieu den .U\Il het ~nord Eind~~ UP ",oord en te fluisteren, terwijl
achter d.. ocb<>nnen tiet ~ngatuk
voornm ons dorp YPr%Of."ken
zee-r 'f'riendezong, on ill andere gevallen konden de
lik de oudorsteuning
"'"1 hpt geë<>rd 8pt'lers
alleen
vulse
tonen
te
voofllCbijn
publiek,
oui l'oorzi"ning
Lt· mnken
in
een dringende lloo<.lzak!!'likh""I, bij het rOPpt'n. O....r het j1;ebeel wsa het r;&er
Ix.!a(·helik.
Jo:r was ..chter een ~
g(l".,.~Iiken
des Hp,,'" biJ Iwt singen.
hoor in de "oll~euaJ,
en hnanoiëel
wa8 het een SUMes.
G EZ.lW I';:>;D.
Op ~:(aandaRa"ond .prak eerw. 00onder de Joden ·te J<>Zondag. 17 dezer
IJl) w ,·Ikc "Iel..gen- Iaen, sendeling
hanlle@lbllrg.
een aaDltienlik gehoor toe,
beid de kommi~....
\'(>0'
dl' Zending
ever
..
rj.n
arbeid
onder laraé1. Hij deed
onder Israél hier konfl'r"nti .. met de
in de
pmeenk. had, W,h voor nll ...n .-en &e6r eelt beroep ow moor bPlanplling
iets nn
pzegendp
tijd. t ... I11 ee r , danr dit seer Joden zend iJljI'.. . Hij ftrhaalde
nls zendeli~.
en
belangrijk werk. ",.~ .•" oubckendh e id, :ujn ondPrvinain~Jl
~l.aalde get.!lIen aan om w bmvijzeo, dat
_
ni e t gen",,!; 0l'
hart gedragen
het u.ndings",prk
onder de Joden boewerd.
,
Zondagmorp:eJl
tr ad cl,. li.·iriIlS
al- gl!IIAatud niet ~ gel ijk velen ziáll ,,81'beelden een Truchteloze taak. Rij
is
hier voor <.I" :-IOIIrd"r Pnnr l gIImeente
hipr ter plantIl<' in bet gezel8chap
... n
op en hir-ld f'ell zeer t ...,rrpnde redo
ds.
)(""rllo""
PIl is, uaar wij yernE'lDen,
o'rer de woorden
III Hom
Il;
15:
pl .... ta·,) met hetzeu"Want
i nd ien
hunn
""'e,ping
rle van plnn ander«
venoeninll;
i. <IN w ·I<I. l<.t_ zal de de doel te bt·1\,,..kpn. wo einde belangaannemll\g
"'·t'~eu. awl.·r:, dsn het le- stelliug in ZiJD ntttt~ werk op te wekken.
_
uit de doodeu 0"
, la de ..er.tt> IPI~t ...... i<.l" Zijn Jo:...rw.,
dat Paulus d,·, gelJU't·nt e op,,,,'kte \Ot
een itJIJl~ ge~O<'1 "all rlsukba8.beid
jegell8 lsraël.' \'(14Jr hl't """,vil( be il:
"' ..n de edi teur.
dat door l~ra.ëI tot 011~ \1-- ~eknrnen:
liijnheer, --In u ... uitgave n" G ,deIII de t weede
pJ,,"t- w "ar1chu",d .. 1A't' las ik IIIr opmerkingen
omtrent
Paulus
t"Ktln
, -e n 1'",.",,1 vali onvermohair. en hetgpf'n dl' hoor Lee en 1111lIChilligh",cl j,'!,:"'" (.ra;;l. WP~ .. n' mi ... Mr ..n zelQl;"D. Euig" ._jllblO
geleden
'Yattin~ "IHI hnlt"I'.: Iluidig(' toestarvl
scllr(...!
ik nnar de "Port Ellzabt>tb Te?OOr God.
~ruph".
toen er toen kennisgeving
i,
In d,· t1,·rd.· pl ua t-, ?,,..k! Puu lns d .. dit blud voorkwam , dat er een partij
geJDf-e,nt4, tI' ~zl(·lf'1l
nh't r-en lpvf'Dangonl bokken in~voerd
zouden wo.dige vflrw;l('htln~
lut.ng_::tarHlf" Israël's
d~u. Ik schreef, dat ik se&r blij .AlI dit
bkom.,t,
I'll door
hun toekomst
yan t.. veruem ..n, daar mijn. IKtkken minde geb .. l.. C'hri,t .. I:k e " ..rk .
clt>r 1'11 mindr-r w.,rden on per
stuk.
In £1.. nllmiuda~ te half ri9r kwam licbter in jIew1rM w..TdPn. Terzelld('rmen ...,·.IN hIJ .... l1. tO'-'1l <'erW C-oh('n tijd ,,·..rd er op ver~aderingeD van boo~nk
on'r r1.. ",,,ord"n
In B."...,. li: 4:
reu gezee;_d, d"t wij beter bokken dIm
Want d.. kind('r ..n I-r>\('I. z,,!I"1l TAl" in Turki.J6 haddPll. 'Yen rond mij 'r311
dagen
hJ.j,·pu ZIt!"f!
.zonder koniilg aUe dpl~n uitknipeeb
nit kl'l\Ilt.e1l. eri
en zontlur vorst t1.11 r.onclt·r oif~'r. en wlf8 br'eV't>1l tlM>, waarin
men
mjj
aande.
opp:"ricbt
~'Id.
pn zond"r
TrGetl:!toe ik ~ulJl(l ollzin kon .8Cllrijven.
efod "Il t .. rnfim."
S u ~Il llr: nOt!( ""Irorder van mijD zaak
Daan",
'prak
d..
\lIl.iin.
over Pil T"'~. dRt, indi6n "lO" geduren~
d('
Luk,,, Hl· II: "En al. hIJ IInb~ kwam,
voIK.md••. ;0 j.."r g('<>1l verse
bokken
en de Fitnd zug. wPelHl.' il iJ nVI'r haar. u- van Turkije krijgen, "r in Mrika geeo
In de avond
qpr.,k
(1.... Pipna.nr
OVf'r
IUlj!;0ra
Ia""r
... vind""
sal :Iijll di('
de. ''Rt-ddllli! .. n
n .IR. 'darw .. ard- i8 gl'SOhorpn
te
worden-ten
tillA o"pr "anbPi(rI 1'1"''', rli,' pr bestaan
min.tM uiot ill dez.e. IlMlIi:Ving.
over dp hf.kM"in.lZ, ,.,tn I"r,uil.
naar !laoIk heb ing ... ·oerde bok eo gebad
leidinll. vali Hom. Il ",'1'" I én Rom. ..ll8n !l:n<>eikop") eli 'b9b I vonden,
t yen 1.
zij ied .. l'<' koor m.ijn boklwn ..""oot ...rd
1)., Or,hr",,~'
,IPr koll.·k ten. .fge- hebbfoll uipt ,,11""0 in haar. maar ook
.taan in O"'.Y.~ ~('nH~l1tt· n)Or .df" Zf..- in grootw.
Dit Rei_Il belIwIde . mijn
ding onder Israël, be-tlroo-g d" aAnaien- :EGOn p'8 rammen,
m.ijn buu.rman t......
e
lilte ... m van tIt 3•. llil.
t"1!:en ,u,lI6lfd .. prij&---Jl7 per .t.uk.· Mijn
De r.p!Z,·n rll-'1oI. H"rd'
TllMtp np
hIPt
lnturmlln !!Choor 81bs. Vfitl elk 4Iar r.ij_k
rl(Mlr
Zijn J.J~II<l.knorht{'ll ond",
11"11: ,I.. t..-stf' van.. U"
ouU' 't-yerd ...
OM Y8rrlf'ht!
AI"".llt. ~ lb!.. op. '£let is zek:"~,. dn.t
Indi .. n i~'n\1'lnd i.·t ... ,'nor hn'U-rw~'t-de pn'" plaats ,~I bet~r i. dail i de an·
mflid d()('l "'''flAI t.· Wflrlpil. kan h.. t de
Op mijn ..i~..o plaats heb ik ook
gesondpl1 ",ord"11 .,,,n ds . .J :'ti. lit\rondt
ondell. dat op h .. t OOIJteHk ~
tins,
Rn ... lfL Rr:lI\mfoflt~,in,
.Jo".annf"Sdf.'611M ~t ,hnr
ollL~tr .... b
ee'\
dllim
lang ...r .ordt,
Iliet_ 7..0 ~"t8chtill;' i8 PO
borg, Tr"""", ...l.
fijD"" dan op h.. t w('9wlik Jl:~lt."
"n
tOC"b ley"r ..·n d" bokken om"treeU
~tDiruod"ll:mor ..,'''. 1')
"".er. hadden ....Ifde R""i,·ht In mohair. Ik denk, dat
wij bi"r cl.. ,: .. I"",'nl\O'1I1. '"~ d.. :'\oordl'r d.. r..cl"n io, dat or moor gras op het
P...,.I kprk. t>(>Il alV"''''' 1",,!i''IIur d,,,, oo~wlik K..cl....lt<· ilt.
Woord. in h..t hww, lIk",
1.1'.,. Iw-v li- llldi .. n lwlt mij geoorloofd ~, Zl)to ik
gen t.. ...-.'tl-n, rl. .JnhMlnl'S P
n .m"n a"nradt'n ,..."eel ing'8yoerde bokder' Walt . .-all ti.. I!..m'",,"!" i'c' Od u.. n in h"t !.And tf' krijgen als ...e Jcruidutnu,t.
O.R_K .. m.'! mej. P;>tronella
nIllI, .. n .. IOn ben te vrag'l1\, die I:>rt...re
J. Malh,.rl .... Tlaljo, ..
bokken
hMlhE'n I dail
kunn ..n· Ill'Tien lJt11\Ilt('n n)<'.,. Ik h...';ti' .. I~ t,ijtl. l1eVOE'rd nnh>tl,
!ci.. h
niet
werd d.. brlli,1 door hA"r yatl.. , ing&- dp
\'erlmping:'
te
rt<lnl'Jl,
so.
ri
bracbt., Pil door tI,. brn IIIPeOIll vOOl' de d'lt aij d .. p
niet
op
kunne:n
~.I
olltm.,..'.
t""" d.. hanrl !le- mjnD. J>t. pnjr.en zullea }lOog p:eJegd werd ... II ,-pll'll .Ill. tI' h.ftt lnvn- !loo«.u.in IIQnd"r b"n.
men om df' nlochtil<h .. "i ~I) tI' .. "nen.
lIijn}u ~r ... t'dfteOf, maf!:.ik
...rf-'
De hluid ';n ltaar t ......' .trlloimoi~Ï"S. IIPn waarom d~enen. die' >.eglien,
de dames M..!tgip )l"lb,'rbe
(ZlIner
dor ,.jj bM...... ,bollwn hebOOn
. die· 1
llná.d) en Ma.lIgi~ ~lar"i,.
'f.. tlO<'htt>r. 'roord Iutn'1lMl werden. mike
~
er MeJ' Ilf.tie~ uit in bUll ~te,n- Pil'1l reor itt-ïmportee-rdo bokken
mi~ kleding.
•
df'n---n"BIJUtII
_001. en meer,
Van. de kerk r('l'd bM- ,.cbtp3ar
naar ooit roor ,,,'" eigen bokken """....;n"'~n_t
de NOOII'C1.er 'Purl
pa.stor.~,'al.aar
Neen.
mijrmoor,
laat .on~, de
nUlaem,'I,n'
Jwt,e)ik.e gelu ..... ullt'lI
.e~ljn
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