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I •logmeer Yee wordt vnacbt. SohrtJ~ 001 DlIon_~:r_ en P:r11_UJ~D

PRIVATE KAARTEN VAN GELUKWENZING

~dap"el Moeren.
"I 1-,--
"RANSE f' Early Rose," "~p:

~pate" en !andere soorten altiJd

. nelig.· te~, n de lugstemarb -P-u-b-li-'e-k-e-V-er~kC-o-p-m.'----g GESCHEN)(EN. GESCHENKEN.:ICeD 1iF.00t liD .&riëreod AIIIOltimeJIt, bell~de tÓt·: Dam. Benrsee, Bandt_, i
Schn?fdozeD, Juweel DOSeD, HereD Toilet-Zakk~, Scbr\jf "ColllpanloDII;' BOrBteII, I

ii'. ,F. SA.....UELS, VAN Bcheerdosen, Sigaren en Sigaretten Kokers, Prachtige" Briar," Echte M.eerachuimea!
.lIL en Amber 1 ijpen, 8iPreD en 8~ PijpeD, eaz., eu., . i,_

, ~,,_"tTt""'+i~NH,,",," ~.,.....-~._~. •••••• r ,rl!ti6....... .. _<lot c:»,i • ---,
1

... a' ..... rkt;Strut 188 .. 172,
il Boek fan Bree 8tr&at,

li - KAAPSTAD.
,I

W~I, Ang,C),ahaar, Yellen,
, I Yogeletrule Vederen,
en'ialle soorten Produkten ontvan-
gein op konsignament. Billike voor-
lC~otten, indien verlan~ wordt.
V ilre1Fening op dag der ~ erkoping.

\Jroloniale en Geïmporteerde
G~n en andere produkten voor-
ra4ig. Prijs opgaven op applikatie.

1. EEN Hoofd Onderwijzeres
25 SCHAPEN en BOKKEN, op voor de Aa School te Kenha.rdt.
weg van N amaqualand naar de Holland.'l verplichtend, Zingen een
Paarl, in de maa;nd November, aanoovelinO'. Werkzaamheden t~
blijkbaar in het Zand veld. Enig beginnen ;et .Januarie kwartaaL
info~tie aan de ~dergete~ende Logies verkrijgbaar tagI'm U; of
zal ID dank ontV&n~n en de .~der £6 per maand.. Salans []44 per
goed beloond worden; terwIjl een jaar (huishuur ingesloten).
ieder zulks geheim boudende, zal 2. Een Assistente voor de A3
vervolgd worden. School te Kakamas. Muziek en

Zij zijn opgebr&l)ht door de heer Zingén een aanbPveling. Logies
S. G. Joubert. aan de Pastorie tegen £40 p.a.

J. C. DU PLESSIS. Salaris £100 p.a. Vrij vervoer
van :Prieska Statie. Werk te be-
ginnen in .Januarie a.s. Men doe
aanzoek voor beide betrekkingen,
met getuigschriften, vóór 20 De-
cember bij
Ds.i 1. W. L. HOFMEYR

;p..a. Mej. Schellink,
Plein Sizaat,
St.eIlenboecb.

DEEL 81-No. 7,865.

RFECTION" BLAU'W'
I i '

·1 ..) ''\
D E "IHIN~('l.ekende, daartoe ~oorlik -gelast. door de Exekut.rioe; I (BLUE ~FLAME)'

~:;it;-m:~::l~:;I~lil;lk,l~~:!e!:na~:~l~ GIDEoNI ALBB1t'l'US JACOBU,"ior.m I. srot 'V1Cl.S· .. ,.,

"ZOUTKLOOF," langs de Burg Rivier~Dist. Piquetberg, _~~ !' 1~ , .,: ~ •• ).lIIB-._-
-OP- . .;

I : • • •IOtNSOAG, 9 JA.UARIE, te I Ire '.1., .e ,aI18Dde:· D•• nrtP.tffll , .... '101"~
I. LI-:v E x DE HA V E :-3 Ruin PaardeD~ s jaren oud j (> M~rrie I'II.~nu.. ,. ;II_.. ~·,~,/

plIJlrdeo, .) jaren oud; 3 Jonge Merri~ van 1 tOt 2 jaren oud; 1 J()Dg , d
Hen~"l Purrt : I Ezel; 18 Ossen, Y&lI 2 toi 6 jaren oud; 7 Koeien met "1ft'J~r a. las of
l\a i ,iI~I Sc ha pen (waa~nder 1()() Hamels ~n 150 Lammers zijn~ I .'I~ Stif, .... la, :'
~e.. ~.l~t I oor de slachter ) : 20 Kapater Bokken. so Aanteel Bokken i] 8.ea ,IU'leUlDe hit
,0 \ ~,k, n·\. 1

~. HOERDERlIG EREEDSCBAP :-2 Wagens, 2 Karren, 1 ...i 'Ti'""""2i'""""2i-
Wmr Kar, .) Ploegen, 2 Komplete Spannen Tuigen, 2 Trekken met
Z,,!O~t'!·:k()mplee~), 2 Span Jukken met Riemen, een Lot Vatwerk, UW!.. handelaar
Z"er"'IJ, Zab:~!.'n, Kraal Hekken, Sch?ppell, Graven, enz., enz. ze

J. H UISK.UD :-Bt'S1aande mt Bedden, Tafels, Stoelen, Kasten, I

HUisklok. enz., enz. grootten voorradig.
4. K£lJKENGEREEDSCHAP :-Zoals Potten, Pannen, Ketels.

Ksrn-. Btlterhakken, Vlees Vaten, enz. enz.
". G IU,Al\ :-Een boeveelheid Koren, Rog, Haver en Garst.

Hl)('ve,lhcl(! nog niet bekend.

~ Verveet de 9d. Januarie toch nl.t. Een kan. voor allen.
1','r"Ollt'll van andere distrikten, die deze verkoping wensen bij

te "',Jn~II,zullen het beste doen de trein te nemen naaf Hopefield, en
rsndaar met Kar.

PUBLIEKE VERKOPING.

in alle

. rtWrbin'g "I. Sfl.Ue,
.., ~, OP

WOENSnAÓ,lg' BC.'1908;
• ,•• 'te uu, v.m.!precies.. :',' 'I ,-

. . i
Dil ond~U::Ln zulIea hUD

~wone Drie - M 'be V ee
V.koping_ houdeD op l!ovengemelde
datum te Fraserburg ~
De ID8Cbrijvingeu tqt datum zijn:

40 Sobapeo
SO Schapen
30 Bokkeu
50 Schapen

200 Afrikaander
Dalton & Reids en Amerikaanse

NICO.J. VLOK, Afslager en Gezworen Taxateur.
Piquetht'r~, 22 November 1906.

."nd
Tantoo'stBlIlnl

II iall.
Dlpat1e1l enten 100 Bokken

1 Kar.

en Bastaard
HameI., in ~_e koaditie.

26 Boer Bok Kapaters, ge-
IChikt Toor de Slachter.

~a~azijnen..
, I

KERSTIIS en NIEUWJAARS GROETEN:
ondergetekende heeft ge-

dUr-enflp. deze Maand een fraaie be·
.",..'UllJ'~ nette Rijtuigen onmngen,

outboden van de Fabri-
gesctnkt voor de we~en

i :de Kolonie en naar Kolonisle
': k.

~n inspektie wordt uitgenodigd,
di~ naar wij viertrouwen, stellig ~
~igheid leideu zal

J. D. ). ROSSOUW,
li. Direkte Importeur van

T~ba.gh, 1 Rijtuigen.
~9 Oktober:1906.,

~.
,e..,tmls

•••'e',Jaan
"SC_'.kll,
",pin,

SpeeJlnd,OIIstrms 1,000 der ERVEN langa de Z.. In de .. KIeI.mond S.. alde £at.te."
fIIt9.n aan d. C.ledon.. kust, omatreeu 2 UIIf' rljdea v•• het lot RIvier S"II.,
s,oorweo Stat10ft. zu.... 'e eentvolgend ••• gn ,"vut te koop SCbrtJf~Bbolftan,
rorOetl•• npbodn achellk l8fe prl,zen en tqan gtmallkelUte ... tall .. e ll.I,."., .. edlren

kondItI.., om III 'e slechte tI)dan tegtnlOlt te komen. Brl.f-~rtIB,
I [IIC",8 - plate'

~D
II F"'cu"
BlaSwark

,il '
.I!fi'IIl'1CbtJdlnhlld.

Een grote verscheidenheid van Zuid-Afrikaanse Prent Brief-
Kaarten, ongekleurd, tOld. doz., Id, per stuk, gekleurd, 1/9 per
doz., 2d. per stuk,

K.erstmi8 Kaartellj in grote verscheidenheid, Id., 2d., M, old.,
6<1., en hog-r tot 21· per stuk .

Kerstmi. Kaarteq in doosjes van 12 Kaarten, prachtig ge-
sorteerd 11·, 1/6.,2/-,2/11,3/6,4/6 per doos.

Poppen, ongekleed, 6d., 1/., 1/6 per stuk.
Aangeklede POPNn in doosjes, 9d., 1/-, 1/6, 2/11, 3/11 per

stuk.
Papieren Bloemenkrauzen en Wuiers voor Dekoraties 3d.,

4;d., Sd., 1/-, liS ~r ~tuk.
Dozen Schrijfbehoeften, bevattende Enveloppen en Papier

tegen 1/·,1/3, 1/6,2/. per doos. .
Toilet. Dozen, Damee Nui PO()lO~eH,Brief-Kaart Album.,

Handzakken, Beurzen, Muziek Portefeuilles, Portret Lijsten,
Schilderijen, Taseen, enz., iu alle maten tegen lage prijzen. 1

.speelgoed en. Spelen.
Mschinee, Motorkarren. Geweren, Pistolen, Tremmels,

Jachtborece, Hoorns, Ballen, Tullen, enz., in grote verscheiden-
heid.
66 Elect.:ro-Pla.te " "'VV'a.:ren.

Parfumerie, Schdjfdoosjes, Werkdoosjes, "Cruet" Stelletjes
Tabakspotten. Beschuit Potten, Vazen, Hand Spiegels, Klokken
enz., tegen alle prijzen en ill ..lie mateu.

KLEINMOND LANDGOED
LANGS DE ZEE.

Een hoeveelheid Meubels
en Huisraad.

HETVEE ISVET.

DE KOCK & Low,
V•• Du-AFSLAGERS.

Vendu-Kantoor,
Kenelm Gebouwen,

Prince Albert.
I\LEINMOND zal eerlang bekend zijn als een der aangenaamste

badf,laat.-ell in Zuid-Afrika. Er is een schoon meer, hetwel~ in .de da.ad
""Dgt'r1eell.e is van die grote oppervlakte water, de mooiste ~ Z,;ud-
.\frika. hekend als de Bot Rivier Vlei, op welke laatste sportslui wilde
eenden, waterhoenders, enz. iu grote getale zullen vinden. Deze Vlei
zowel al.- de Palmiet Rivier Vlei, welke weer gelegen is aan ~e. Weste-
like erren!! van Kleinmond, krioelt van alle soorten vleivia, zoals
:;pnD~cr!<,Harders en Bokkoms.

KLEI.NMOND heeft een uitstekende Baai voor bet landen van
n,;,;er-1JUlen en de bewoners en het algemeen publiek kunnen er altijd
op rek-uen dat alle soorten zeevis tegen zeer redelike. prijzen :e verkrij-
gen ZIJn, daar de baai privaat is zal het landen van emge der visserboten
10 op tijd zijn, dat de bewoners vis voor hun mididagmaallrunnen hebben,
"elke des morg-ens gevangen is.

KL E 1:--;.\10 ~ 0 is in het bezit van een overvloed vers lopend -- .... ------~--~~~~~~~- ..... -----

nter. Gebrande -tenen zullen op het Landgoed geleverd worden, TO';·.·.·..ll &' CO 1.1;:..:.1RTl S B·epkt.,
..aar ook verlan~:l. tf'gen £ I 5s. per duizend. ~

Darllng-In Parllmln~ Straten, KAAPSTAlt,

~a'.Hlrs, Horloglmakers ,n Alaamanl IllIDrt.rdlrs.

UIE, £Il.,
Te PHILADELPHIA.UIGE STWT 217, 21J A, IEElOl STWT 4', 6D, 52,

- K'AAPSTAD. -
Ds. S. P. MALIlBRBE, op ver-

trek staande na elders, zal doen
verkopen,

Op WOENSDAG, t9 dezer,
TE 10 URE V.M.,

Het gewone A880rtiment Huis-
meubelen, waa~der een FRÁAIB
PIANO. Voorkamer set, Tafels,
Stoelen, Klederb.st.,en, Bedden,
Glas- en Aardewerk, Keukenge-
reedschap, enz., enz.
VX1tDER.:-t Kap Kar, 1 Buggy,

1 Paar }'linke Paarden, 1 Set
Tuigen, 2 ltoeien met Kalvers,
1 Vaan., en&.

J. J. HOFMEYR .' ZOON.
Afalag.....

;m. Koneederatl. I Prlchtlg ..... oord un de I... Badpla.ta, het """"11
"'".n van hei Spoorwet Station In het C.ledon Distrikt. Prachtf,. Bul

om t. villen op het Lan....... Goed Vi..... nalll) de Rotaaa.

Op Zaterdag, 15 December 1906,
TE 3.30 N.M.,

Een onTerdeeld een-zesde Aantleel
in de Erf No. 26 met de gebouwen
daarop, gelegen in het

DORP EERSTE RIVIER,
groot 369, vierkante roeden en 72
vierkante voeten, zoals tans door de
heer R. HORWITZ geocoupeerd. De
Gebouwen zijn verhuurd als een
winkel, en deze verkopin~ biedt
een zeer gezonde geldbeley.'lPng san.

Itudll "UIII
1........

~~~~Uf~~!J1i' 27/1, 35/, 41./- tit
£10 Ds. Dd.

BILANGRIJKE YERKOPING
, ..,...VA..W-

:1'tOL PACHTEN.,
!

(jELDHELr:(;(~F:}{:-;, wacht op 1'Iannen en biezonderheden be-
treffend" prijzen en kondities, welke alle in omstreeks 8 dagen
bekentl zullen worden gemaakt.

FI N DLAY'S.::")
GROOTSTE
IJZERWAR£N IMPORT££RD£RS.

De nieuwste ModelleD'
in Gouden Halssnoeren
Brooches, enz.,tegen de

laagste prijzen,

Reparaties aan Horloge", Klokkcc, en Goud- en Zilverwerk.

Geillustreerde Katalogus' vrij per post op IlJlIIvrage.

VERKOPING.

!
PE onder~tekende .. zal ver-

kQpen per publieke opveiling, te 10
un! v.m., op. de 20ste December
l~, op de Stoep van de Publieke
K"ntoren, Piquetberg, de pacht
v.~ de volgende ToUen in de Af-

!'.lJngPiquetber~ Toor bet jaar
1 7 :-Zuur£ontem, GreY'M P&88 en

•

' •. tBerg River Brug.
~ ...., NICO. J. VLOK,
~l . . .. Afsla er en}75~OOO .' BeëdigdeVa1ueerder.
, • Ai4elings Raad Kantoor,

, :~iquetberg,

RUDGE -WHITW 0RTH RIJWIELEN M.:I~~em';~;iqn8tberg.
; \VEHnEN lN EEN.JAAR VERKOCHT. ':

rtENDERS, gemerkt" Tender
for IDogtax "(Tenders voor Hon-
dep! belasting), zullen door de on-
d~tekende ontvangen worden,
niet later dan de' -19de December
1906, voor het inzamelen van de
Hblldenbelasting voor bet jaar 1907.
TMder moet zijn per hond en kan
v~ een of aUe Wijken zijn (de
MPPicipaliteiten Piketberg en
P~terville uitg~sloten). W er~-
z~eden w beglllDen zo spoedIg
ml>telik na de lste Januarie en
mMten binn~n een rejeIike tijd
vdltooid zijn. Van Tendernars wordt
v~acht dat zij de namen van
t~~ personen zullen opgeven die
zi(l.& zullen verbinden als Borgen
v# de .persoon die tendert en voor
d~ [bebOQrlih uitvoering van bet
Kp.PtraJct. Dc laagste of enige
T~~Jer niet noodzakelik aange-
n~en.

i i

Kerstmis
Geschenken

FAURE SIDING.SlOTE
YUSCHEIDEIHEID.

DE ondergetekenden zijn gelast
door Mevr. AZA DA.JBLS,geboren
Arnold, om per publieke opveiling
te verkopen op de plaata eelre, vUr
de Winkel van de heer HORWITZ,

8@ln.,-kt ons 0' Sch,.,jU om
AI es wat gii nod~9 hebt

OP OHS GEBIED.

Dit Is 14n ontwijfelbaar
be.'JI ~u de popula-
rltllt •• waarde van

FAGAN 1 lARKOTTER,
AI<'8I,AGJl:RS, ENz.

Somerset West,
7 December 1906.

1 DE

Rudaa-Whltworth,GEORGE
FINDLAY &. CO.,

Plrtem.ntatraat,
Kaapstad-

RBt bsste RIJwiel In
BrittanJe.

Gemakkelike betaling'en vanaf £. per maand.

De Grote Kuns'; Katalogus Post Vrij van

U[T ONDERWIJS U-EPA'R·T-E~-M-ÉïT, O.R.I. RU'DGE-WHITWORTH Beperkt,
n Hugenoot Gedenkteken Gebouwen,

Post~us .48. Keerom Straat. KAAPSTAD. NICU. J. VLOK,
Sekretarie.

'ngs Rjl-ad Kantoor,
iketberg;
5 November '1906.

GEVRAAGD, YEILOUK or GESTOLE!,
U:;.; Principaal voor ,le (lo('ver!lements Seh?ol I.e. Fr~dillands-

bl. I,-tlih Hoopstad. Kllndidatl'.n moeten Matnkulatle Certlfika-
: '!,~ ,'ralIll ;::rljk Rtaan, bezitten. ZI] m()(':~en ook een kursus van

Il, I,' "l'l,'irling '!lO(,r!oP"rl hp.bbp.n. 'Jf, Indien met,. moeten ten
".\" j:lfI'II ~l1k~l'~vl)lIt' ()ndf'f'I"lIldlIl~ 10 het onderWijS p:eha_d hcb-
<.1(1 rl" .£ 1:20 tot .£ 1;'>0 volllen!'< hun kwahfi katte!!. ~ erkzaam-
~,. b.'~lnn('n 0l' ,le :21,te .1anllari,' 190ï, ol zo spoedig' mogelJk

en KARREN

INTERNATIO~AAL VOEDSEL VOOR LEVENDE HAVE
J VOEDERIMGEM VOOR '(d.~, '

~vandeerd om li" Levende Have te verbeteren, en u bevredigende r~ultaten te geven,
rA nw geJd zal te ruggegeven worden.

QIJ moet de beoordeluar zijn. :
Vraal? \lW \' oerhandelaar of ach:rijf aan

VOOR Molen Straat, Paarl.

PAARDEN, MUlLEN,

KOEIEN, KALY,ERS,

VARK!NS,.

••
1 'leeft eeD luime leun IDGoud eD.'Diamant
, Juwelen, lDternreD en "Ilectro-Pllte. ",
~ ..nl II......... II ZIIYIr IJ lum;i 1IIhPQ •

Specialiteit in het Repareren van Horloges,
en Goud- en Zilverwerk.

.~• I

Adderley Straat 100, KAAPSTAD.

d. WOO'DHEAD
.• EN ZONnN •. '.

~e ..., Leder Handelaa..., en Laarzen Fabrl
kanten voor de 'G. oot Handel,

R~BEEK STRAAT 19, KAAPSTAD.
Het ma.ken van alle socrten Laarzen en
: altijd voorraad in Tuigen Leders..

OngeëveDaard voor waarde, nieuwiglleid en uitmuntendheid, 100 exolusieve Ontwar- I

pen. Beetellingen uitgevoerd binnen 6 uren. :

KERSTMIS EN NIEUWJAARS KAARTEN.
De grootMteen meest variërend Keuze in de~. Vanaf ld. tot 10}S per s.tuk. I

onze doosen zijn de fijnste waarde in de Stad.,~O artistieke Kaarten met gepul.e I

enveloppen, vanaf l{- pe~ dOOL 1

ZIE ONZE KALA.ASH PI.aPI£"-
De grootllte Keuze in Afrika, nD&f 6/6 tot bOf· met good geruODterd, in étniee.

LET OF DE .ADRES:

--CRAWlER OITY "EWS A8E"OY,":
MARK-HAM'S GEBO"UV'\TEN.

Bout- en ::'1. George's Straten, KAAPSTAD .

DE

luid Afrikaanse Onderllnll .LeIeIs
Verzekering .YereniJlnl.

Fondsen - £3,368,663, £609,000. iInkoDtsten
Alle klassen

,Gematigde
van Levensverzekerings Polissen.

Premiën. Lage verhouding
van Uitgaven.

DIUE-JIlRLlISE YERDELIMG VIM WINSTEI.
SAMENGESTELDE BONUSSEN.

Vorige verdeling in 1904, tegen £5 61. percent voor da drie jaren.:
JOHN ROBB, Sekretaris.

Hoofdkantoor: KAAPSTAD.

INDUSTRIEEN .
VAN DE KAAPKOLONIE. KARRAH-KARIAH.

,
Het Landbouw Departement ~eft nu Ale .......... : .~ .... '.

uit een Handboek, bevattende omstreeks VerfJeIt .. ...., niet.
75 pagior·. iDter_nte l_.wf (10,000
zulleD gedrukt worden). 5,000 Wa&rV&D

zij voornemens zijn ~ati. te verspreiden. Karrah-Karrah heeft '/tooit ge-
De aljremene inhoud III ala volgt :-Paar· feild om een dunrHlIle genezing te
deD. Muilen, Rllll., de Angorahaar IndU8- bewerken in Q'ev.allen van i7-ere be-
trie: Stroisvogel-boerderii, Graanbouw, gif"1 d d Id
Wijnbouw, het KwelleD en Drogen van nen, ver· ltg e won en, ve i
Vruchten onze Visi!6l1ijen,TabakItuItuur, zweren, geharsten banden, branden.:
Scbarent~lt Boawegen, de Landelile brandwonden, bronchitiR, kroep, I

WetteD, Geologi.e(AardILUnrle),Mijnweum kinkhoest, en alle keel- en borst-,
Besproeiing, PostwezeD, Spoorwegen,._ 1 b ding' uki
Zuivelbereiding, Immigratie, Bijenteelt, ,.W~ en, z?n ran , Je ng, eOL,
Pluimvoe-boerderij-alIe8 door welbekeD- en IS ong~venaard voor de handen
de manneD' ' en het geZIcht.

Als middel om te adverteren biedt het..
buiteDgewoDe voordelen aan. } l1li ...... tm lf PIStfrII 'III' 1/1 II
Goed«'llteurde Pl&atsen te koop ~nge- 2/1. nWII-OUIB lutsclaJJtl, IllS 471,

boden zullen opgcDomeD worden vrI) van ~
oDkosten, onderhevig aan een kommiaie .
iD het geval vaD verltopiu!(.
Voor advertentie t&rieven eD prijun

voor de bandel voor haDdboeken, doe aan-
!lOekbl]

A.eOHEN,
CIrtIrltl •• ltI'Ut II, wntID.

--,,----:-------:=--- -_.

ODderwijzeressen Benodigd.

_ ...--------

Vis.Vis.
Vers en Gepekeld.

ROBINSON & Al YHR,
Postbus 355,

KAAPSTAD,'

iOUiEilinu WBilll
IEl RU DEPIIIJ(f DEI j

_ ..... ~4MIiU-~
-. Uw 0eId _ lJ diNO<

.. ae-:::~.::. ~=- ..11
IU1tU1rSTB IlODI!l.l..mi

Wu fil as 101- a.t ...
~Eadie· fil -_ ~ Cauter-,
~ -o..q,. ol "oo..t-.

~~~:=--.



GEBOORTEBERIOHT.
STEYN.-Op de 9ele deser, sohonkde

Heer on. een m- aoon.
De dankbare enders,

G. P. STEYN,
A. J. STEYN,

geb. Lonw.
Kenfontein, nabijKalahukrMl 8__ .

HUWELIKSBERIOHT.
VOLSTItEOT-BOOX.-In het hawe·

lik bevelltigd door Ds. J. P van Beer·
den, in de to. O. Kerk, ~dderleyst .... t
Kupstad, op DinsdaJr, 4 flec Ds. J. A.
R Vol.t.eedt van Kenhardt met Ka.tIe
Roux, t"eede dochter van A. J. en
:Meit'. Roux nIl Stellenbosch.

DOODBERICHTEN.
oa;.-Heden Avond, om acht uur,

door de J'l eer hui •• a&T18 genomen, ons
ted,ergeliefd dochtertje, Catharioa
Eliubeth die 8 ij ons op I a :'01ei l.I. ge-
leend heeft.

JDe bedroefde ouders,
C. J. C. Ol IC,
A. C. 1. GIll:,

Geb. lj roene"alli
}If ll.T1'&y8bnl'g,

!) 1 ecember 1906.

VVN M' 'LL&:,'" DOKF.-Upg6oomen
nit~den. tijd in de Eeu .igheid, op Maan·
da« AYOIJ(! 3 December 1006, mijn
t.ed'erbemiode echtgeDOU', ~ liubeth
?ti aria VODMollendor f, p;eboreD le Roux,
in de ouderdom vaD ruim :!8 jaren.

HaAr son is oDdergegaan als het nog

- .&11. .oe vele vrienden worden h..rt.ehk be-
dankt voor hun innige deelneming in
OD8droevig verlies.

De bedroefde echtgenoot.,

J. C. VUN MOLLEN LJOAr.

Welling1on.
7 December Ill;!,!!.

IN MEMORIAM.

LOUW.-Ter gedachtenis &an onze
geliefde vader, Tooisa Johannee Louw,
die ge8torven Ia ... n de Purl, de lOde
December 1905.

J. A. LOUW, J. Zoon.
.\1. H. LOUW.

Eontb&a.i,

A ij Eal 81apen maar niet voor altoos,
In het st i! en eeDAA&lll graf,
Op sijn tij:! hult God ons ook der-
waarts,

Waa.r wij al.len te aamen zullen
sijn.

DANKBETUIGING.

VA!i DER ~EB. W ~:.-Daa.r 't de
ondergetekende onmogelik is de talrijke
brieven en t.elegrammen nIl deelnem·
ing, van betrekkingen en vrienden ont-
va.ngen. afzonderlik te beantwoorden,
wenst zij hij deze h....r innige dank
daarvoor te betuigen. 't Is haar een
grote troolt en l'erkwikking te weten
dat "0 velen baar overleden echtgenoot
in 1fI'Ot6 wa&l'do hielden en dat .ij t&n8
in haar sma.rtelik verlies delen.

iJLIZABKTH v. n. Mr.RWE.
bedroefde echtgenote va.n

wij len .Roelof P. J. van der Mer,".

Montagu,
ISde i-eoember 1906.

ALLERLEI.

~ENODIOD.-.len Afrikunee O..me
voor algemeen huiswerk en .... nspnr.ak
voor de buiemoede r. Treed dadelIk in
kor1'6spoudentie met Eerw. <leo. ton.lin,
Piquetberg.

------------------
GOltV ERN ~ NTE om beide Kngels

en A ollsoda tot Stand .... rd V I I, Mn.ziek
en "l1'anc,Yrwerk te onderwijzen. S..I.. ri8
£(>0 per Jaar, allee vrij "oe &&Dwek
met afBCbrift.en 0'&0 getuigschrift.en,
ens., bij P. J. LKON A RD, Gotrenbnrg,
Distrikt, eilhron, O.R K.

HUIS TE HUU &.-Boman. Roa.d,
Obeervatory, kan dad.eli.k betrokken
worden. Huur £?',)I!. Doe aanzoek brj W.
en G. Scott, Beperkt, Malta Road, Zont
Ririer.

WINKELTE tIUOB..-Romao Road
Ohservatory, I<a.o dadelik betrokken
worden. Huur £1 lOs. Doe a.a.nzoek bij
W. en G. Bco~t., Beperkt, Malta Road,
Zont Rivier.

-------------------
PATATS RANKE~ te Koop bij de

onderJtetekende, HeT t:j E ao N, Bai n-
straat. Wellington.

AOVll:il.TEERDER, wonende in het
bt>st.e gedeelt.e vao Zee Punt, biedt ge·
rie/elik pri"aAt Tehuis &an voor een
jonge dame. die ~st&d een besoek
wenst t.e brengen of voor studie. Be·
Ierentiéc. Adres; ·'F.e.T.," dit Kantoor.

V.l RL A.NG D, liefst in het Paarlse
di.trilrt, een pMr stuklcen oud Hol·
jondee MeubeleD, of Verzilverde Waren,
of l'or.eloiD, of andere oude Hollandse
artikeleo Zeodt biesondarheden en
1I."g>tte prij_en ....n N.B., "Ons Laod"
Kantoor.

TULBAGH SCHOOL RAAD.
IOnderwijzer( es) Benodigd.
AYPL I K ATIES voor de hetrek-

king van Onuerwijzer of ()nder-
Wijzcrell voor de .\3 School te
Porterville Wt'i-i zullen door de
ondergetekende ontva.n~n worden
niet la.ter dan 12 Janua.rie 1\)07.

Salaris 1.60 per jaar pn vrij
logies.

Werkza.a.mheden te beginnen
met het .Januarie kwartaal.

•JU~. FOUR1E,
SekN'taris.

School Raad Kantoor,
Tulbagh, 10 Dec. 1906.

Onderwijzer(es) Benodigd.
APPLIKATIES (vergezeld van
Kopie,:n van Certili kateo) ,~oor de
betrekking van OuderwlJzer( es)
~an de Vinknest Rivier Arme Sebool
zullen door onder~etekende inge-
wacht worden tot op de 18de
December e.k.

Degelike kennis van beide Hol-
lands en Engels w'ordt vereist.

Plichten te beginnen met Januarie
Kwartaal 1907.

Salaris £ lOOper jaar veor een
gecertificeerd pel1!OOn.

J H. SPIES,
P. K. ~fatjes Rivier,

Dist. Oudtshoorn.
"

•
UDiversiteit van de laap

de Goede Boop.

W, THOMSON,
.Registrateur.

U niversiteits Kantoren,
Kaapstad,

11 Dec. 1906.

OUDTSHOORN lFDILINGS
SCHOOL ~llD.

BENODIGD-
APPLIKATIES (vergezeld van

Kopieën van Certifikaten) sullen
door ondergetekende ingewacht
worden tot op Woensdag, de 19de
December ek., roor de volgende
betrekkingen :- .

Onc1,erwijzer(es) voor de Nieuwe
A3 Se'hóÓ1 te Goede Hoop.

O~derwijzer(es) voor de Nieuwe
A3 School te Vergelegen.

Onderwijzer( es) voor de Anne
School te Molen Rivier.

I n ieder ge ral is het Salaris £ 100
per jaar voor een gecertificeerd
j)Cr800n. Plichten te beginnen met
.Januarie kwartaal 190i.

Degelike kennis van beide Hol-
lands en Engels wordt vereist.

.J. W. LOUW,
Sekretaris,

Afdelings Schoolraad,
Oudtshoorn

School Raad La4ismith, K.K
Huisriyler 13 PubliekeSCboll

BENODlGD voor bovengemel-
de School een Onderwijzer of On-
derwijzeres tegen een Salaris van
£60 met vrije logies, of £90 zonder
1 .
~e:-rkza&mheden te worden aan-
vaard bij het begin van het uieuwe
jaar.
.Appli~tieR, vergezel? van ge-

tuigschriften, te worden Ingezonden
aan de oodergetekende vóór of op
31 December aanst,

I. J. ~lARAIS,
Selrretari s,

School Raad Kantoor,
Ladi-mith, K. K.,
;I December 1906.

School ~aad voor de Kaapse
lfdeling,

Tweede Klas School
Plumstead.

á&Il-
!

.£120 per_jaar. ~e8
£36 per l....
begoDDen te

na de December ~t.ie
1907.

•A pplikaties, vergezeld Tan ige-
t~hrilien, gezooden te wordeD

• , G. S. CLOETE,
Sekretaris, 8choo~

; Lad} !lrey.
Llady Grey.
i 12 November 1906.
-:-----------...___
Lady Grey School RWL

G. S. CLOETE, .
Sekretaris,

School Raad, Lady Grey.
_'-- --------------,--

, Caledon School Raad~
i :

: AANZOEKEN worden ige-
vi'aagd voor de .betrek:1ring ivan
Ondel wijzer aan de nieuwe Derde
l{las School te Gansbaai, 5 mijlen
v~n Danger Point. Een man:zal
de voorkeur hebben. Hollande i en
Engel8 vereist. Salans £80 per
j~r en £20 toelage voor huishuur,
Kloet en inwoning ka? verkregen
worden tegen £20 per Jaar. W~rk
tt beginnen, indien mogelik, toet
b~t J I1nuarie kwartaal. Aanzoeken
miet afschriften van Certifikaten en
Getuigschriften, zullen ontvangen
wbrden door de heer C. P. Groene-
~dj Gansbaai, via Stanford, niet
later dan Vrijdag, 28 December.

Armen School, Vogelvlei.

. Benodigd een Onderwijzer~es)
voor bovengenoemde School, 3 mijl
van Bot Ri vier Statie, om indien
uiogelik, met het Januarie kWar-
tAal te be~nnen. HollandS en
Rngels vereist. Salaris £60 per
j~ en nij k08t en inwoning.
.Aanzoeken 'met afschriften van
Gertifikaten en Getuigschriften
z~llen door de ondergetekende ont-
v~ngen worden, niet later dan
Vrijdag, de 28ste Dece nber,

G. L. VAN HEERDE.
Sekret8!ris.

C~ledon, 5 Dec. 1906.GEVRAAGD "oor bovenge- . . v-
noemde School, werkzaamheden te ----.....:.---------
beginnen io Januari, een ex-Leer- Op·voedings DeM..tAment Yan
ling Onderwijzer tegen een aan- _tI'U IN

vang Salaris van £60 per jaar, om de OraDJ'e Rivier Kolonie.
in het Kinderen Departement te
helpen. Applikat.ies met afschrif-
ten van getuigschriften moeten bij
de heer J. de Kock, junr., Timour
Hall Estate, Plumstead, ingeleverd
worden niet later dan de 20ste
December.

Derde Ilas School, Philippi,
Kaapse Vlakte.

GE VRAA GD voor bovenge-
noemde School, werkzaamheden
te be~innen in Januarie, Principaal
en emge Ouderwijzer. Salaris aan
een persoon die de nodige kwalifi-
katiea bezit, £102 per jaar met
vrije huis. Bekwaamheid om Hol-
lands te onderwijzen een ver-
eiste. Applikaties met kopieën
van getuigschriften moeten bij de
heer .J. de Kock, junr., Timour
Hall Estate, Plumstead, ingeleverd
worden, niet later dan de 20ste
December.

A. A. ELLIOTT,
Sekretaris,

KENNIS geech.iedt hiermede, in
termen van Akte 4.0 van lH89, dat,

EEN gekwalificeerde Onderwijzer op een Vergadering van d"lIe Raad,
voor de Jackalsvallei A3 School, ~ouden op ~ .D..cember 1906, ~en

GEVRAA GD distrikt Clanwilliam, gelegen om:' luting van een penny in het t
trent drie uren van de stad Clan- even en opgelegd werd op alle

Voor Gelubfontein Plaats School, william.. ~utg-oed, i~ deze Afdeliug daaraan
ee~ gccertificeerde onderwijzer 9m Salaris £~4 per jaar; kost en. qnderhevig, ~ voor hoofdwegen en 1
8 kinderen de gewone Standaard inwoning tegen redelike termen foor takwegen doeleinden. Gezegde
kursus, ..II! door het Onderwijs verk:rij~";'h . ~laating te verv&lIen en betaalbaar
D~partement vereist, te onderwij; Wer eden te aanvaarden tfe zijn un dit Kantoor op 15 JanDarie
zejl. Werkzaamheden te beginnen in het begin van het J 1907 .
aallstaande termijn. Hollands len kwartaal 1907. i
E~ge18 vereist. Muziek (ut",), Applikaties, vergezeld door ge-
eeil aanbeveling. Salaris met kOst tuigachriften en (,'ertifikaten, moeten
eD\ inwoning en Muziek extta, geadresseerd worden aan de heer Sekretaris
£1;> per jaar. . GERT J. KOTZE, fVdelingsraad Kantoor,
Voor de Plaats School, Roode- VOOf7.itter.School Kqmmis8ie, I 10 Deee,.ber. 1~06

hook, een onderwijzer om 7 kinde- .Tackalsvallei A3 School, +-1------'-' -------------
re~ in het gewone Standaard wer" Clanwilliam, 1 IT'llVWm !U B T
al~ door he.t Onderwijs Depa.rte- en zullen ontnngen worden tot de lion , • , •
ment verelst, te onderwijz~n. 5de Januarie 1907.
Wierlrza.amheden te beginnen aan- P. ALBS. BRAND, i· TEN "d' d bli k
s~nde termijn. Hollands iet:. Sekretaris, School Raad. ' e~ e t geëer pu e met
E~geLs vereist. Salaria met k6st Clanwilliam, ~I eer gerief. in de algemene beboet-
en,: inw.orung·• £40 per J·aar.....n N D van Kerk:, School en Huis te, ~ 20 ~ ov. 1906. un" h f~ d _.-..:::getertJficeerde onderwijzer wallr- . nen voqnlen, ee \ e ouuerge-
__1..:' I'k I iekeode zijp be&igheid naar 't <n>_

!qllJD I meer. I GOU DEN MEDALJE. 'frezen Leeskamer en Biblioth~k
! Doe aanz-oek:, i DI' ...,....._T~ tibr.arY),lgeboUW verplaatat.

W. A. HIlA W, I a -es ===:':-..:.0. Kijkjes ~ koopjes zuU:!l bewij-
; Bucglwsdorp, i ' .. '. ~..:u_ n dat E~. Straat en Prijzen nog

Sen. ewis voor de School 1);;'• .:J! GOLD MEDAL u_.,. Bal •• ra ... deseJfde ZIjn.
~ .' 8wut eI .. tt fila 1doar I

B~hersdorp, Albert (A£delin~) 0 UBBl N ~ ..~.,~ , P. J~MALAN.
.. December 1906.

GEVRAAGD
EEN A88.Ïstent Onderwijzere

voor de Goevernements School te
B1eilbron.
:Ka.ndidaten moeten Matrikulatie

C~rt.ifikaat bezitten of een die daar-
mee gelijkstaat. Zij moeten ook
eejn kursus van professionele op-
leiding doorlopen hebben, of, indien
niet, moeten minstens twee jaren
s,*sesvolle eliTllring hebben in bet
onderwijs.
!De v~rketlr z~ ~even ,!?rden

aap kandidaten die 10 staat zIJn om
o~enrijs in Zang te geven.
Salaris £150 tot £ 175, volgens

Inralitikaties.
lWerkzaamheden te beginnen op

d~ 21ate Januarie 1907, indien
mqgelik.

~pplikatie biljetten kunnen ver-
kr~gen worden van het Onderwijs
D~partement en deze, tezamen met
Certifikaten en laatste Getuig-
schriften \ originele en afschriften),
mQetea met later dan de 20ste
December, aan het Departement
ingezonden zijn. .
_ i_

Albert (lfdelings) Scqool Raad.

DJ: U niYeniteits Raad
applikaties uit voor de betrdltl
van ;A.MÏstent Regiatra~,
een Salaris, aanvaageodé met
per jaar en dat vermeerderd
worden met £25 pcr jaar tot £.f!K'
per jaar. . . '

Applibties, in eigen bandsc~ D\Iu.n, ..
van de Kandidaten, mei getuig- hA,,,~lillJl'.
schriften en referenties, moeteD
ingelev-erd worden bij de onderge-
tekende, niet later daD de 31.te
December, en van de geslaagde
ap'plikant zal verwacht word~ dat
bi] zijn werkzaamheden beginnen
zal niet later dan de lste Februarie
1907.

&hool Raad Kantoren
voor de Kaapse Afdeling,

Kaapstad,
7 December 1906.

BENODIGD
BLANKE Gecertificeerde On-

derwijzer voor vijf kinderen aan de
lioeverncments Pnvate Plaats
School, Hartebeestfontein, 6 mijlen
van het dorp.

Hollands eo Engels een vereiste.
Sala.r.ie £.40 p.a. met vrij logies.
Applikatie!! moeten in zijn vóór

10 JAn. 1907. .
A. :\1. M£YER,

P.K. Burgersdorp.

BENODIGD
EEN Gecertificeerde Onderwij-

zeres voor een Private Plaats School
om onderwijs te geven in Hollands,
Engels,. Muziek en N~~ld.werk ..

Salans £50, met vnJe lDwoDing.
A pplikaties te zenden met kopieën

van getuigschriften en certifikaten,
niet láter dan de 22ste Dec. 1906.

Applikant te behoren tQt een
Prote tanse Kerk.

Werkzaamheden te beginnen met
het Ja.nuarie kwartaal.

S. E. ':\fARAlS, B. Zoon,
Sleutel Poort,

P.K. W*evonden,
viá :«:Iein Poort,
Dist. Uitenb&ge.

·".,ARltTBERIOHTEN.-
POft ILlZABITH.-

J. C. VOSLOO •.
Sekretaris,
School Bad.

Per lb .
d. f I. II..£ L

rrw.., a&ra IIIIIP.
.. Goed tot 12 0 0

linte witt. ... 8 0 0
6 0 0
:I 0 0
9 0 0
5 10 0
.. 0 0
2 10 0
4 10 0
5 10 0

"li 0 0
,,12 0 ij

n 8 0 0
" 4 10 0
.. 13 0 0

~ 0 0
5 0 0
3 0 0
6 10 0

8 lO 0

School Raad.s Kantoor,
Calvinia,

27 Novernber 1906.

GEVRAAGD

R. BTARK.E. HOEST NIET.
BENODIGD.

DE een ot ander in uw huisgezin zal ~k~r ~ ~oesteo ged:ureode
de paar volgeode maanden, en tien hoes~ die 10 ~t aeJ.SOel1 ~t opge-
daan raakt gij gewoonlik niet;.gauw kwijt. Het wlJ8te wat gtJ kunt doeu
is om altijd een ~ i'

tA AFR'CURA it HOEST GENEESMIDDEL
EEN gecertificeerde Onderwij-

zeres voor vier kinderen op Private .ei)l'iJlJ«
Plaats School, twaalf mijlen vanaf J-'~tM!IiI~lltei.n,
Nijlstroom. Werkzaamheden te
beginnen Iste Februarie 1907. Pl, ....oofnr' .....in.

Muziek en ~'Fancy" Naaldwerk
een vereiste.

Salaris £120 per jaar, inwoning
yrij. Doe aanzoek bij P. J.
STEYNBERG, Bus 23, Nijlstroom,
met afschriften van Getuigschriften.

bij de hand' te bouden eD het te g.-o gebruiken zodra de eerste
maken nn een kentekeneD merkbaar worden. . ' ..
Rooih gte te Doo dit en gij zult nooit een emstJ.ge hoest krijgen.

optoo d doo 'H Iodien een hoest aanvangt zal dit geneesmiddel het in de kortet
W O~e4L nRietvl:. T:~ mogelike tijd ~n. Gij beloopt geen risiko biJ het kopeD VaD

• te zeg '( I) Prijs voor Africura Hoest Geneesmiddel, daar u,! ~d. met plezier terug betaald
borst we!:; (2) voor stenen al worden indien het middel geen satis!aktie geef\. .

yard op te richten als borst- PrIJ. pe, Bott.1 1/6. Gefabriceerd all .. n doo,
_"nirI.
:Verdere informatie is verkrijg- H AFRICURA." a.pt., GRA,&FF-REINBT, K K.

VOOR de Vijfde Standaard, Har bij de Sekretaris. __ Verkrijgbaar bij alle Apothekers en .Magazijnhouders.-
een Gecertificeerde 0nderwijaer : ' D. M. DY ASON,
voor de Jongens AI Sch~l te i b Sekretaris.
Malmesbury. :'a li Raad Ka too
K . . T' , Solf n e ngs n r,eDDIS van om. ..· • een , 'F . hu 23 N 1906vereiJte. ! . raaer cg, ov. .
Tekenen en Hollands een sterke . ,

aanbeveling. Salaris £160. Werk- i:' laapse Afdelings Raad.
zaamheden te worden aanvaard op i'
de 21ste Januarie 1907. CY-'f'>I' • -

Doe aanzoek voor 20 December, • .,.. .. RlIIIutIII "., ••t , ......
met slechts kopieën van getuig- ..... Ir RI ... LH., Film... ••
schriften, of bij de PBIIICIP,uL of : 'j.. .._.

bij 11'.....

FREn F. WERDMULLE~
Hon. Sek. van de Kom.

Malmesbury,
5 Dec. 1906.

BENODIGD

'Vtr zi lverde Wartn
- WEGQEGÊVEN

:KENNISGEVING geschiedt
hiermede, dat c\e Raad op een ver-
~ering gehouden op de 8ste
:R:'Ovember 1906, in termen vu,'Yet No. 29 van .1881, op alle per-
IQnen onderheVIg daaraan, een
iB;eluting V&D Id. (één penny) in
!het! ~rlÏDB op de waarde van
Vut Eigendom, binnen de area.
nn bovengenoemd Dorpebesteur,

E!;ven en gel~ heeft. bé
ting r.aJ sehnfdig en bet-.qJ-
zijn aan dit lUntoor 1>P

Vrijda.g, de lste Febrna.rie 19q7.
Op last,

FRANK PERKINS"
Au. Sekreta~.

J,aapee Afdeling8 Raad,
Groentemark.t Plein 8,

K&a.pstad, 10 Dec. 1906.

B:51NODIGD
EEN Gecertificeerde Onderwij-

zeres voor de AI II School te
" qp de Tradouw," nabij Barrydale •

Salaris £90. Logie8 'te verkrij-
gen tegen l18 per jaar.

WerKzaamheden vanaf .. nat.
kwartaal. Engels, H olland.s en
Muziek te onderwijzen. De Muziek
gelden behoren aan de ooderwij-
seree, Applibties .met Getuig-
schriften sullen door de ood~
tekende ontvangen worden Diet
later 31 December.

Au koope~ Tan 1 dooeje VUl OU poeeanlddel, ...s. --
ve~ld, uw keu uit

Botter Kes, Suiker Le~l, or Pickle Vork.
A&J1 koopere van 2 doo.jea, de boa no twee der bov~'

artike.len.
Am koopers van 3 dOO6j~ de keoa n.n drie der boy.npnoemdoe

artikelen, of een half dozijn Thele Lep4SIs..
Aan kooperos v\\n 6 doosjes, het Botter Mee, Suiker Schelp, Pickle

'Vork, en half duxijn Thee Lepels, allea p~ Vrij.

P. U. HAASBROEK,
Op de Tradouw,

Barrydale. DIVISIONAL
------------------------- COUNCil, CERES.

Hanover School Raad. A..... ment of Road Rat..
fop 1907.

GEVRAAGD

Spoorwegontva.ngste1L
=

8poorwegtlotVaDgI'ten VIlD d~ K. G
8poorw~ over de week gtoeindigd 8
Dec., 1906:-lFDKLllGS RIID, CIRIS. ,...___.._~

W!'At. Mid. ()OIL

f £ !
13619 34 9:1 lit.!!
1354 3.'>0 :i!l9
1695 i~'l J!IO

P...pn
Pa.kketten, eo~ ..
Leveode Have
Goederen en

Mineraleo
Pa.terijen, en~.,

l3K7i 1;:1'\11
1:11)& ; 8"

GEVRAAGD,'

Op last,

EII'GE VOORDELElI YAII DE .. HAllO ua IIACtpllE I

OIMIIIAAI. In ge .. Uen van Ziekte. Klimaten. In ~n_landae
hni..en. Voor gebrnik in op Schepen en Jachten. in
binnenlandse Stationa. In WUI' lJ. op geen andere maaier
te krijgen is. •

DOa..HrfDD.-U8 kan in iedere l.andst;~k gemaakt worden, onnnchillig
welke teml>erateur er heerst. IJs kan ook gemaakt ",orden W1IIlneer
en zoa.lsbep.odigd, IrCvolgelikis Ier geen verlies door bet 8meJ~ Door
het navolgen van de zeer eeny~ud.ige gflbruikaMliwij ..ingea is mis
Inkking onmOlPlik.

DIIYOUDII.- WanDMr de Machine met Olie en Zwavel Zuur geTUId i.a, bn IJ.
Itemaakt worden eenvoudig dobr het draai_ van heli handel.

1OIDI_ ....::.ln k08tprij. en onderbond.
Ook IJs·makellde Werktnigen door Patent Jf RegeneratiVe .. :Machinerie tot
100 ton per dag. aJ800.k Verkoelings Werbui.gen 't'OOr Melkerijen, Hotela. 811&.,111 ..

Enige Agenten : .C ROOK ·E e n ASH BY,
~':a~~~:II"a~~-='::i .. 1 KAAPS'!' AD.

41:1[,8
:16.36

-4.:, ):t.1
114I!

£31760 £:.15345 £a294
TotaI.eII voor de week gt>eiodigd 8 [lee..,
1906 eo de overeenstemmende ....erell vu
de t_ ~oorr.fgaande jaren:-

1906 1905
£

1904
!

Witl
:IW
138'

£
ZI'!'«
1 !JK4
:!5ïï

·~~l:n
~:n'
I',.,~

P-.gien ...
PakketteD. ent...,
LeTende Have
Goederen en

Mineralen
Poet.erijen, enz.,

HENRY CARSON,



Co.)

1906.
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ROBBENEILAND.
ti 'Il' ,I.. nl ...la.'>lM·~ op Rob,?en-

,ii<'J ochf!J!1 ""ar a.anl~ldlOg .....n .het
~O vsn dtl kOBft~re-ntle van mediese
~ih' ,I.i~",n,bt,," olllang" aan Rob-
1'~t1.' d' ~.hr".l'hl. <1<1. ?jj ')If'('1mooie
~1'1:.~~ ,~.. "f I},.' III ra."bti n1!; kunnen
t'(Jllf\it

l
\\ lIlt ,.11 komen immers \'""QOr

~rt)r,'11 •
lort: L,d)" om "l't'r naar ht"t vaste-

,.., , I' 1...,,.,.,, .'11 al les van h."t
~o,j 1 ..·~U~,.I;I{\tl.fl .Ol' ur me- mel aa tse
~!I' !'.,,;.'r f)JIl \"'VPII lnn~ op hpt
p....:,j ~jt ...\r[lr~rl~t.1l Hij W_.OMit na eu
...... . l • ,.\C bo·7.o.. ht door g",-n...,.,.-_J .':: \..:~dl! '1~ t.nkt-l om U£' pat.ien-
~T"'(' " ol "I nrt 1,,\1Vdt-'n W stellen.
U'I1 ,'I'll ...., . .

IJ.' '1'~".,., ,hllk lIJII do 11.)<11'''' Vt'T·
-j ... i jl:: .lt· (;rot(\ G(\n\-.::ash{l'er,~" .. ,"

\ Il ( .. nripl ook dat het, voor d ..
~!fl •• :Il.' \ .. _ .• ',','r ',\\~iWlr L"f ot~ eraan

, 5,'1 ,Ld 7~lJI1 vrouw en kinderen
tf, '!I'/1" .r ....n.I,.\·"1I 1.iJn op de plaats
';j"I~,' ,~o .. •• I,:t"'n iuoet eu inzamelen,
flof"i'." (•. -~!"II'1 vr n h--t ~~n op het
~'J' ~ -n,..·• '.llI.·" . 110-'1 zou tocb '1"ee 1~::.'f '1;" 'n''''rlt hIJ. RI~ d.,· meluatsen

h . "L,·.~·II .\.·rJ .. n afgt"ZOllderd.
~" ;~.>s, ... rt ,,·rd.-·r. dal ee n ~E"

~~ , , '.' "0""." lot i n Kaapstad. ~
ln ......r. .; 11T' l,l,lr ma ',I te ~.a.n z~n,
1!1,!"" :,' ·ll.:,r dIt 111f't '-f'~tlnd IH..
}'f I ,~..~.c ' ....lllkt,"T' 7A'ndl soml\, ~t
:. \,..,..:,.( .".•~' [nail n na.r hr-t ¥;lland.
.' , . ",' ......f"'1mlf!1'· "nllf-,""r heeft .\Is

; ~",-".r. .; d.- 1.I'pkt,", wd uit roeien
m'.'~ '.• y . ,·ni fI~ '.!_I·111 aak t worden v'Oor
~ ,'t'h."'] dl'- 11I)C.' np het vast eland

",. '1'..... ·~,·r Il': l)t·hoort di",~en.
n.:
~ _..,.,~" , .in: tf"·ru~ t .... lat en jl;a.8n

l' ... .t •• ·11 ell .Ia n zal "T ploats
J". tan' niet 3r>!."'"'

Grote voorrAd 1..O"~.
SteDID .

n.>L' .
np. -:''>Vf ,I '"'2:1'1,,'1)

~)f'd.'r-: .::)n

SCHOOLrl.AD£N.

\JLU,"" ,10>1' ,,:hool.raau·, '·t'qyIlJe.-
r"~ "Cl II,,~', ~"houJ.,n op d.. 3(t.,t"
,.,.rllIlOd l~,v)
, Tf'\,"tJr:"\ lJ0rJ:~

\ j .;, ~,)oi, W .. lhllarkop.· ~ne sekTe-
....- .. : ,c[>(>rtP;>rd.... dat. hij hij het. d ...
p.1.r.~rll.\fl: ,\ullzof"'k gedna.n hPe"ft [U pt
l)o.. •. -, ~k.,I1: fpt h,,,t <o..a..l.ari... van der gf"-

'.'7""" 'l)d.·likf' 3,ng",t .. lrl<> ond...r-
• l".r." ,I.,,·h hpt I!;\'lukt .. hf>m nM-t d"
?P""-,L'L"::n.,. Ft>f'la.£p 1 f" 'PTkrijgt"n. daa r
' .., .1. partpmf>nt ,i.> lijdo>lik" aan,t"'-
"'1':: \'an dl' ()nd~rwij'lRT{,,' nK--t k:ln
~,jk •.tJTt:'n. l''A''n \!OE"vprn~mpnt ~ t ()f~

.,"_~ 7.a1 .,..ht",r ,,-ord .. n t .......gpk .. nil. 1A>-

"ra .....n" h<Jt",r" b"vO<>gd" onil ..rn- ij-
...,. vf'1'kr"!!,,,n Ka.n wor<J"n
D.. voorzitter dnikt.. ?iin '·Nnnt·

f'\ard4Qn!l uit aanll:ILBnrt.. rt.. hn nd ..l·
<lj"" ..."n h&t rl<>part ...mf'nt in vprhnnn
~, ••,rT>f'<l .. "'0 daar hii van m ..ning 1<.

r\.d pr g·t~n voldópndf'l reOf"npn ~PJ!"~

:,'jl Wit rpn l'oor hf"t wf'i$!:e.r¥n va n d-f'
1"()r rio> raad Il:.... ra.ajl;d.> t 0<'1ag.... mil
f'l ..pn .... " :!IAn dE- lwnd t.. ~""n. dat
'T ""n nnllwkpuri~ nndE'rzoek ~n
•.~ il tI'T oph .. ldf"ring va n d ...._., wak.

\'.1 ""Td,,"" bA-lJI"€'kingf'n VRn and .. r ..
j..-\-n "'prd """'loten. dat de TIl3d van
:n..-n\ne: jl;\ dat, f'or gPen JZe-nDe'li(zame
rn.-l.'r"I ~f\1!{lIV"f"n WBJi voor het wf,.iJj!erpn
'.,n ,I~ l;O", rnrunPnt< tO<"lall:'" aan ,l<"
1in<i.,....ij?Rr n d .. sf'krtrt.3ri. 1.111 bi.j
hM rl"f'-,rt m ..nt v~n onrl..-rwij' aan-
1r "pn \'('Or d" nodigo inlichting .. '\.
té' .. n..j.. rin raAn Op h()()~ ... 00 .t"nl'n
m .... ,l ... f,-..itf"n. waarom f"~n t()EllL'1.2p
"T.·' h••,,·hikb,..'T I!f',t ..-1d k:u.n "'OTd,,n
U ~·h.",l Rslnbfontein .. _. Finnn·

~";;I rpr"la~ h..t1'effpnd.> (1VPTl)1lJ1l<'>

"n .. h",,1 .,....rd "AnlZ:"nOml')1 pn .1..
",Irr"'"n· ~Ia't de nooilZ" ~1>i ..n>n.
"I)~,,',"n~ Ilm{'4fT1oranrlum ran instrllk~

.., n het rl"p."rt ..mpnt t<, >'Jenden
'p~ :0:""11 k I~l}ri TllZ

r.~iof ,an af"'f'ZU!:heid voor d ..
..,.,...1... , ..... " "rht .. r""nvo~~nde V\&f"l11l-
r{~H';n~,'n wrrrl t~~taAn aan r:t.8-d<l.-
~." P '-"n.,r rlnnr hij ni ..1 in"tHAt
~.11 7,ljn dl' ,~r\.!TIrlprin~en bij tf" WO~~,,,,

Tl .. ) ".'r' H "nd ..c«on rapfl'OT'
··•·...1., ,br .. ,dhO<'W'Pl PT 'Ulnitn.iTe ver-
~~"r:n!.....~'·J1 ~iin m~n n-()('ntan~ nO~

'1\,"" "'r 111 !!.,..,..IJl.l~fl j"" nm de g'Pwpnlrle-
rOOr "n, n '''TI r.· rn~ kpn met. bt>tn>k·
ti". '01 .1.. Q'·'f)I\,]h .. id van rI.. ""h""l-
,.;" .. ~. \:in \,'r~n ,an ,I" pLaat""likf>
.. lv",!

!l.-'",pn ,bj n.. lUlJlk verd ..... in
hA.nrlA[l \':11~ rlofl> hnllwkommi~c;,Aip ge-lq.t.P1i
.. AT.l· Am Qn .lp hp.t .. m<>lr..like wip...
1,· r"j( .. I, .....H ,,('hikkingpn tf'l make-no

\ ~rl,b ti., "OOT h .. hn<>ftij!p kind .. r<"n.
r~-" ',n ...f \\'prfl ~n, wA.arin m~

\f ':;'r,·.\.·k':lmr. mM. a.anbeve-ling van
n..r .... hnul kr)l11it,~ te ~('haJlr .a.an~
,..,..k 0 .. ·.1 of h""r dri .. kind<'T ..n '~'ati~
(llr""':l 'A;nrr1"n ftOCrflino-mf>n"" in dt'" ,\:1
- ' .... ' ' .. Hf)"'h"ar
'.1 ,i',\! ..I;1( on<l<>r7,o,ok vonrl men dat

;;.r : ......,d(. hf'wijzen ,an pr~~liJZ
''''i··· .. -_"'11 l"',f;utn, Pil de a..ppliks.tit:'l
.... " ",'r,1 ,·'.r Fkho!t".. ·P. F:nij-
'"'"I...lt' '01.1.....::.·I1t1I!lj·n '-Il dt' .::.ekretariA z.a.l
k '. ·r. kk,'n ... h,.)lIwmit"", daArv&Q
.'1 ~.. ':f,lk-n
,., T~ "'rpn School t.' '{idilel

~·I·. Hr,~f Ilt'!"7.R:O. waarin h~t d_p.-
ii·'- , Ki'llnp:-; ":If. (lat o~T1lfunH

'1,01,] L.:..·(Ldi""f"lord I' vanaf 0('. l~t€"
C.,, ".' !'>(lt;

\ .•' .,,,··k ~ (·rd i!l'>(Ltan voor ~n A:l
• \ .. '., Wd~e,l·rtlt..

p..., "'''' ,,~ 'AJI.k vf"!'rwr t" hellan·
':' . I: lf' l'()lL:"'Hl(\ V'(\~ ..'l£W..Tin~,

\ ...... ~·1()1 Kf)''1!.a.~rut~,·-"- D·o ~(.kN"-
«' :;.·p.'.rd.>, iL'lt hi; tot nog

'I !\f1··,\,.ord 0nt\'"n;11.!.<-n hi~t
'e' ··c··'k.lI.! tot hpt voorl'l'1rl ('In ",~ ,,,I ;_,".'hf\llw

P"" '. I. d.·,., 7..ita.k f~ ln.tpn Ot'f'T-

,'.~ )··I.tf,j(> fl,)iJi'-!n lnli('htin~n
"l.] T ,,1(\ ,·,'r,,·hilft zijn geworrlE"n.

~ r. Irl;n~ CIII inkom ..tf'n ("Jl Tlit-
~,l':"~.' 'fllt'rl"n ap~7A)nd.pn aJl.n hpt
.... ~~ -',' " (">.lli 'Cl Jl nnnprvoij~, werd cle
, •. ,r "~ ,oorg"l ...gd. wa.arllit blijkt.
:' . '.- 'Ake)rt ...oor hrt j:tllr 1007·
t~ n" rr~pnt £l.i)OO 7.nl zijn. WA.llr-

... ,.... h..lft door 1><,ln;;ting gt>d"kt
mr." .t, or.!nn
\. "l'onl. (;nl.d.aktl'. 0.. .pkr ...

.:.- .. '.Ikt.... b.·hnd. rUlt hij d .. nodig ..
"'r,,, .. 'n ,,"!'hand m"t CL> vm'\riMiÏne:
T., \c'1'ntt.. ""l"<l"n h .... ft ui~emnoon.

on..r.'''!.J: '",·r t1l1 J,. heren S. Eitnt~r
1 H,·nu,·r"'o. I. van d.. r :\1"rw e, J.
icllvi:.. I .. va n /.Jjl ,'11 P. Snijman
.\ ,Ul!,'[1 \ .l11 ,'~IT\~t_l! n,"rg.a.dering ~-

""lt"'~: e- ':;"I"I.I.(!~k~urd.
[\"n L, ~ ,\. rd ~t'-~t!Y{'ln door he-t dl,....

:r;lI'.t":l"P, i Y!Ul I..,nd.prw-ijs, dat de ht"<f'Jr
L.ll.,~ .1., o o u,... v.cu Zijl wettig gt>k~
.. : .' \ ..' ::d \..1 Il de scboolraad van
fL.'t n pl.l.d... va n de h--e r Lode-
n'"~ Cl !'''''/' . ..I,.. ])""Lankt heeft al, \· ..!)(ad .. nll~. van ek raad. ~dlO'ud ...n
I~ \'.\:\ l:" ra ..~d op 7 Dec., tR 3 n .m .
[).. ,.,'r va u Z'JI. dl" tpg"nwooTdi~ Togt'nwoordi~ al d., led ..n. Ik. Moor-

n-. ·".c,l ""M,.I,k ,....Ikoon ~ .. h ...te n rees in d e stoel.
eoor J,. '·,)()r7.!1t,'r. waarop hij de vs-r- :\otUltHl "art u•• vorige vergadering
(>o, •.rc~ I""u.nkt., e- n 1Il ... -u d .... dat. hij I;plP7 ... 1l en ~~'k ..urd
u,.._ .r: 'I" ,"'r,,",>;,'" w! d""n voor Your~,,",k·ld Joor d.. h"l" P. 1\1'1".

~ll ...t: .••. r:-'l~ (.'r b"'\'ordYrin~ van OP bur),(h f"U ~kondN'rd door dr. dt"
,","""!Jn~. Ja!!;"r. d..t. h ..t· sa.lari. van eko onder...-ij-
\ """.. _, h.,)1 ~..ho'i"·. _ :\ a br.-l. Zi'r!'<O t.. Paarl Diamant wordt v"rhOO!l;d

.... C'~" .:." _"" .... '" ,. .. rband met d .. tot £:4~ Iwr JlI.&.r.op voor\\·aan.l .. dat de
~,,"""1: c". h." t~ ....onwn opgen("ht .. "i)1:"na&r vl'rantwoordt-lik is ,'oor het w·

. d kort. indiNl .. "i",.
.c~I)().. ,,:t·hll',W tt' (;nquasta. , ~loot ,...
Ol"" !. ~.l1:""'Hltng"n "an do bolTl1~' AI~nPf>u a.a;l1j!anoOl"u.
I'.orr." .• l" Uil t,. '>f>m.. n. "n ,'erd ••r H.·t final1ciël.· knmit .... rapportRerd",
•• _: ,t' 1'"or'("1 T. ,an d ...r M"rwe ~at op .de k.ortft>rl'nti". ~houden !Yp dl'
.I .;. \, ,;.{. h lot"11 aall d .. bollwkom. tXl", <1,·"I ... r, tw;,,,,n dE.' f)n,,,,c.ël .. k.ami·
:IL,' ,... Il -I , ...krt't.a.ri, op te dragen. t ..... ~ ',Ul de P"1lJ'1. \\'t-Ui n!{ton en
lKT•• , ond b"nd .. ling ti' lr ..d .. n mM FrallM'bhOPk, kn "inde EOI'n schaal van
hP' .j•.!""rr .. mf>ll( '" n on.1pT\l'ijs nlPt onderwij7.Rrs 'I8.larissc'tl zowel als .... n

<;<,I>a;al van "'ht1Qlg<>ldpll vasl tR stellen.
,,"'r>-~, '~ tot cl .. oprichting van h .. t1:1>"""'" beslotpll w,'rd. op voQt·.t ..1 van

de 1"..,1' g.·ptimns d.. \ïIl i..rs. ".&-
R..' c"pp0r '·.,n hpt h..stlllll'l komi· ,.,

~ '''''',...il •.od .• h"t q.whtpn van '<Cho- ",-'konde..rd door ,k h,,('r .J. P. Kri .. l,
",c. rror .lkk;ammodAtip<; ,-nn kindt'Ti'n da.t. '·_.\a.ngezien de rinanciële komiu.es

"all Pa.arl, W<iollingtoll .. n Frnnsohhoek
.j..' '.;,.t .TI 0<> .gpl'''IZ"nh"id 7,ijn. '!Cbo-
:"11 ' •. ":~zf),.k,,n. ",..,d bt>hn nd"ld. on<1"i'"ond",n h..bb.. n . (lat, hoe ilieper
I"'r. ', .. ,I. ,,,. ,,1••kk"iI "'"rd ..n a.anb .... zij in de "aak Ivan "alaris,""n en school-
fO""1 ~I., ~,...,.hi kte cpn~rllmq. addi. )1:.. ld .. n i ,,,,,,,,,,n, .... d.os t., ml.'l,r onOY"'·

kom ••lik., mO<'il ik bed ..n "ic" voordO<"n.
:"("~"I" ~"'lldf,lpnnlPn werdt"l.n JlenotJ'md
., OP c "r.t •.l S. Eitner-.A. Hendp,. pn aangezien :d .. 'fn't bijn.a. roker ge-

a.mencl....rd zaIi ",,,,,oon in d....... nstnan.
;oe. ""r,1 h.'! rappprt zoal.. g<"8m..n·
1,~r': :, ... I" ..k .. urd. ..n het. b.>t<ti"r< '00 , ..~%it' ,-aJl :h"t parlemE.'lIt. be.~luiten
,,,.r.'.,_. ' ..1 ,Ltd .. lik de nodi2;" -tAf)- ?ij dl' 7.a.uk voor h"t tf>jl:e,,\\'oonligoe t..
".e :~." om w ~pof'(li~ \n~",lik. lat(,,11 n"tpil ~lI...t de vPl":"tandhauding,
"',, \~:I'_"'1 t~n T"()()rzi~ningf"n t.e m.~- d.»t ~Ik~ rR-JHl, zijn hest 7..::1( rl:t..wn toe te

"pli ,hl de ultga ....n wv .....1 m<>ll:elik d.,
k .•r . '" i" t opri(·ht~n ...an z<>doni)!p Illkom:-.tpn Ilie!_t t-f" bo,,-ren gaan ,-

r:"n komit(>'6 ", ..rd aangestRld. be-
•t_noo uit dS. Moorreoes,_ ds. Joubert,
dl' hr. P. "vburgb en de 5t'kTI'tnris kn
('int!" te :r;i";'" wo t gf><laa.n Ioo.n word. n
voor de opvotlding ,,.n kinderen in de
omtr"k .,.an P\uLrl station.

1)<, 7,:,ak nm de schoolgronden te
Huw.noot "·"rd Wt·u.", in handen va.n da
hN"" Myburgb. R.oosouw. li'> Roux en
J. I. d.. \ïlli1i'N Il:elawn.

Hpt finilllci!il" komiroo rapporteerde .
dat ?ij CJ.. S('kirPtaris gelast had het tt'-
kort t .. ·Lan.j!flf"i te vpT .. ff .. ne:t onder
7.~kpl't· Yoorw'-'.tLrd~n.

(;,~·dg.·k ..u.rd.
D.. ....kr ...tari, mpporteerde, dat eT

1~1l k;1Jltoor !tt"hl11Irrl wprd. pn ?'~kerEt
t1'Pltl,..\Pll "·,,r(U-n g»kocht tot jl;pbo-nik
\'~In ~ nlau,

G,)("ljl;.·k ..u rcl.
Bri .. f I!:pl'~/Aln van h"t d<'part.f'ment

"all ond...rwij.i O"'''r h .. t b~n .. n VlUl
,chol ..n Ila rt" V".u:anti"". .

s..,lot ...n dei za.ak t .. lat"n ru~tpn tot
tij<1 ....11 wijl~ all .... cholen in d .. afde-
ling onJ.>r k()ntroI" "an d" raad staan.
l)p ""kretari" i'apporteerde, dat de

"typp-writN," m...t anderp bijkomend«>
l,.,.nodill:d'lll ..dp~. aanf.(pkocht ....erd voor
<I.. <;om nw £30 13~. 2d., pn dat het
gOf'd b...a ntwoordd,·.
. GO<'.d!!RkPllrH .

Beslot ...n j{ePn nqzad ..rin!!: in .Ja.nna.-
ri .. te houden·,

V oorgesteldl door d .. hPf>r P. le Roux
...n Jl;e."f'knndp,~,J door d .. h~r \fyburgb :
.. Dat ei!n ",,"it.e<p. h..staande uit da.
i\foorN'PR pn ds . .Joub(.rt. wordt ~
ya.ardigd naai' d.. stad. t ..n einde de
"!lak van hUllr voor de ~bouwen te
SimondTllm m.. t dl' MuiT te betlprelren.
('n v .... der tA ",i .. n i n hOE' verre hij be-
r"id is g""00'ind .. ~~I,..pn aldaar van
de tTu"tt'f'S te, kopen."

}Rn amen4<'m ...nt ",('re! v<Xlrgpswld
door dr. 00 .J,j,gl'r "n ~koodeerd door
Je heer D. ~ Villiers. "Dat d .... Muir
,.,oTdt vl.'rwitti.gd dat de raad. de g&-
bou_n heeft; gehutml "n dat do huur
m()(>t betaald: worden. en dat hem ver-
der BAil 00 iba.nd wordt I"'{!;ev..n h...t
.. ij!endom te kopen."

Tot st ..mmjnjl; gebracht -ru 't 001"-

spronkelik .. v<ion;tel a;a,ngenomen.
Beslot .. n rlil vraag van dt> hr. Atti ..

Louw.betr ..ffe!nd .. betaling van 00 Teoeds
v",",·all ..n huitr voor d.. gebou __ n t",
Simondium U. laten overstaan voor de
volgende y",,;"d('ring voor besprelring.

Hri .. f gE.'I.. ~n van het d!>partement
l'.(>ker .. voorsti'I·len mnkend" bptreffendo
hel salarY" ~fln d" ondf'TwijZPl'BS te
J"'l nf.('-lci A3 ''lchoo!.

Besl<rten toi:> te .U-mm"n.
R .. t c('n.u~ rapport. 2;"I<'2<'f1 door d ..

""kretari.<. w~rd g""di! ..kptlrd. Pil wf>Tcl
hem v..rz.o<·h~ el'k lid v;ln cl.. raad n,pt
N'II px('nlph,~r pTY?t.H if-" \-oor7.ien,

De RekN't.s.ti ....... rd ook geL~<t. to<> tI'
7.ien naar rI .. !,..,alll'n "an kinder"n, diA
!lern.pport ..... rd w.-rck·n "Is niet-sc,hool-
~11.and ... uit boord" ~"II artllo ..d,. ...n
7..org"loo' h .. irl :

A"nstdliul4 "an m .. j. IW, .."n. om <.1"
\'ak~tlirc' aan' d.. m .. i'j"s hO!l:f'r" school
uan te .-all"li. wN'd p:o.,dj!ekeurd.
n" npplikl.lti .. "an de h...... Wieha.hn

t" Lnni!"lpi ,"Oor 7",kt'T'p qt'hool.belloilij!d
h<'den. w('rd ~O,!~,,~-t.aan.

Hri"vpn j!('f.~'7.en ,·an hp-t d<'parti'llIpnt
pn VIlU de h4r a..o'1(('o "·hiJ...y. ""'tr .. f·
f.'n.w h"t 0l'ric!.df'n nn ppn" prin't ..
boPr""'hoo! li' . CrOE'd" Hoop. Groot
DTakf'n-t.,in '

BM!ot"n "!lhan,!,,,lillg nIn 0 .. "U>.k nit
tt" q"llen torl Int"i·. ,,'n dat d .. hN'T D.
cl... Villi ....,; "h de ",·h"tari, in de tns-
""ntijd d .. nppliknnt h~t lt_aar mn d...
oprichting .ao'n (i.>~hJk., 5('1101<"11 In de
"mtrpk ,... n rjt>ed" b.....taancJ... .cholen on-
d~r het OOI!: [bren!?",n.

Y ..rIof w.·rtl gt"''T,ul,l!'rI "il t~taan
nan hl't komi!t .. (> t ...Simondium om hpt
""'!Il.ri, "." rb .. j. TONi.. " tp ,·prmind ...
.... n tot COO, p"r jan.T .. n haar d .. mn·
r.i ...k!o! .. ld"n. (~P ,·oom.",n in rIP school·
kl\.' w"Td .. n ~~t.ort. t..... t.. kenn"n.
Muzif'kl .. ,,....ni bni t"o ~choolurPn te ....0....

d"n )(~"n!
'\n~I~T J. L'\' DER 8pn".

Sek:retaris

Dat. aangNie.n
U a". als n,*t&

mee ...I"'I'h id yan de Nails-
beI~h.my ...rl omreden dat.

Engels ...~ijnt,·
we<rd hEt depart~

.nn.u.,~; .. te ~n. of bet
QOl de ''Educational

G:u.ette" ook het Hollaud.s te ver-
krij!<'n. ten ~nde de Hollands-spee-
,kend .. helanghj:.bhend~ te gemoot te
komen. :

Op voorsteli A. Henderson-L yan
Zijl werd ee~pa~ besloten, 00' heer-
F. Hughes eeIj 8OIJUtl3 van £3 as. t.e
betalen voor diensten in verband met
optMkkin~ va~ hett. finaneieele venln~
bij ovl"f"11oe.mi*)( van de plaatselike
school ,

Met' betreióiinlt toOt een nieuwe le-.
n ing ....<&rd bee'!ote.n, eerllt aanvraag te
dOOD voor eeh auditf'olu te ....orden
aangesteld d~ het depoarte.ment, mei)
bet doel de qpge.rna.akte rekeningen
van de schoolraad na te gIlan volgens
b..p.alingen vat> de sr.hoolra.ad;"et.

Kenn~ini. - Raadslid H. 'r'.n
d ..r W""tthuizE.b gaf kpnnis. dat we-
gen,." omsta ndigheden het hem onmo-
gelik was de v"rga.derinl!: bij 00 wonen..

T~E.'lltnan. i
D.. volj{..ndel v..rwuJerinj! wprd 00-

paa ld op de l l d ... lanuarie. 1901.

..... 1..·.,.. _..... 1:1.,_ • ..".", .....
iI··r.-·.KWAUTIIT.

GOUDEN,ZIL

.Alle Soorten
Goederen, dle
41_4'11 vOO~
.Prijzen en
GftchenkeD,
HuwelikBen
ViSrj~
~he.nken.

EEN
PR4CHTIGE
GE$CHENK.

Grote Voorraad
Dam. en

Horloges
in·éJou4, Zilver,•Nikkel en
"Gun ft'Ketaal.

~ile# .V()()f"

RlpGJ'atiëft. '.
, .'.' I . .... .

~erkopln8! PubiJlka Verkoping!
! GROTE' -, VAN. -

sLACHT-en AANTEEL VEE j ,STB1RE ~IGENDOIIEN.
II ........ 111 ..... ",'liE...... III. __ IEImm, III•.

! i .
, D~ onder&ete~enden, dU.rtCMI gelaat zijDde door de Exekuteur in

bOveDfr!1DeldeBoedel, zullen bij publieke 'veiling te koop UDbieden te

Grote Verkoping
r

van
~_~'We:a-:JK:,
, TE

GROOT DRAKENSTEIN.

.......
- TE '- DE ondergetekenden zich met andere ineen koOperatieve Teren"

gevormd en DDgeen Knipen eo udere K.eldergereedaehap VaD Dode
hebbende, mI1eri PDbliek doeD Terkopeo op

VRIJDAG,14
rA .\ R J .. lVIUrraysbu rg.

,
, dezer:

DN ondergetekende, behoorlik daartoe gelast, zal op lVIontagu,
'VOENSDAG, de 16de JANUARIE 1907, Op ZATERDAG, 22 DECEMBER 1906,

OM 10 eUR 's VOORMIDDAGS, TE 10 URE '8 VOORMIDDA(}S :

het onddrstrumde Vee verkopen op de plaats "DE VLEI" van . ~RVEN Nos. 122, 123,124, 124a, eo eeD stuk Grond bekend als
de heer JOSHUA J OL"'BERT,in de Sneeuwberg. '" Tanpere Squaie," groot ielameo omtrent 21 morgen.

I' INSCHRIJVINGEN TOT DAT'Uu '. ' .qéze eneo ~DZ~n aan ~der eD sij~ ~ gunati, eD UD-
m CnaaID gelTen.: Br 18 een grO!Jt en zeer gerieflik WOOnhDlB op, ge-

200 Goed~eteelde Merino Ooien, 129 V ette ~ nlPnra . u~ naar e nieuwl~ 1IIDad.' met grote veraadah. ze .ijo bepluat
'~V met OIPtreDt 100NurtJ~ en Limoen &men, 160 Appel BoIaeo en

Kapate~, 132 rachtige Merino Ooien, 100 Uitgezochte Af- '715andere Vruchte BomeD eo ook eeD groot UDtal Elhm ,ea andere
rikaandQr Ooien, 100 Eerste Kbl.s Angor8. Bok Ooien, 186 ~eD. Een ~ gedeelte VU de grOnd ia bebouwd met Luceme,
Afrikaander Ooien, 149 Angora Ooien, 100 Afrikaander Slacht ~ ia pok fraaie tuingrond, verder een Stal, Wagenhuis -eo andere
Hamels,; indien niet eerder verkocht, 500 Spekvette Merino J?niterlgebouwen~ . .
Hamels,; indien niet eerder verkoch~ 200 Prachtige A~ Ooien" De grond wordt besproeid .met water uit de lItaDdhoudeude Bad ..
100 Angora Kapater!.l, 135 Angora Ooien, ~OOJonge Afrikaander IUoof Foam en ook nit eeD andere brou door midd~ TUl eeD .

Hamels: 100 AnfTora Bok Ooien 100 Uitgezochte Jonge Am- ~ Ceinenten~. De overled~ne heeft. reD ~te of ~
kaande::Harnels,ol Prachtige M~lk Koe, 4 Jonge Ossen, 1 Eerste diK't eeJl deJrur.fraal'teden UD~~~Bte wontogen ~_dtebi~olonie.teeigend'

Kla R
.. T k P rd . ·ope1ill ODener UB ve~lU vu wezeo, ua er eeD om

s lJ- en re as.. 1J'ol'cltiUDgeboden dat zeer zelden. in de markt. komt. ."
; , i l . '. r

V~l meer inschrijvingen worden verwacht la ~t IIIC.ts li... kil II zle.ZIIt __ III nl lier
A. J. Dt VILLIERS, Afslager. I ; ......

Murray~burg, 21 November 1906. Vergeet; niet, 22 DECE.BER 1906, is de Yendutié.

lite. Te beginDeD om 10 uur precies, op de plaats ftIl de beer. A.
J. Louw, Toor rebDiOg van-de heren A. J. Lou" eDM. S. Louw, te
weten : 26 Kuipen, wa&nu de helft Kaj&tenhou' ia, geJeelte met
debela.

2de. Om 2 uur pt'tlCies, op de plaats TU de heer C. J. BETJUl8, na.bij
Simondium Siding,9 Kajatenhouteo Kuipen, 6 en 7 leggerll, meeet meDw,
2 !BrandewijD Ketet., kompleet, I Gribbion DruiYeD Molen, die de
Bteogea van de doppen scheidt, 1 nieuwe Wijopomp, een 200 .gallon
Water TUL -

3de. om balf vier Dur op de plaats TU de heer D. J. 10UBERT'·.1
(V~om~) 14 Kuipen, waar ....n 4 KAjatenhout zijn, Tra.~ en Ooder-
bUie, DruiTen Machine, eM. '

A. J. LOUW,
M. S. LOUW,
C.J. BEYERS.
D. J. JOUBERT.

A. B. DE VILLIERS a Co., Afslagers.
Paarl, 3 D(ec~ber 1906.

Cal_don Landbouw Genootscha~.
: ! . ''' •

VA., ZUL en HOFMEYR,
Agenten voorlde Verkoping.

MONSTER STOCK FAin.
P:UBLIEKE VERKOPING
! TEN DQRPE

CALED'OM

SHOW
~

Piketbergse,
MARKTI

Speclal"eIt : VII " .Dlnners."
./

Beroemd voor' de ..... Koffie
In Zuid Afrika.

BestIerd doop de Hee, en Mevp, I. HIRSCH.
voorheen van MUIZENSERG.

DE ondergetekendp., daartoe
Vereniging, zal publiek te koop IlHoiIJ1JletitlO

Op WOENSDAG, 19
De

W.I. GIftiER, Geweermaker, 8111111,811,
OPGERICHT 182:e,

",m.- op de fIT<I'iO l..Ot>dmR ~ ~iIagen l.81i. 111'17 ... mt.

.&Jde_prij ... der _rcld ..oard.lli_oclrlet.<!Oftldri.éqrudPriIt telWo.t.oOldD. 8<11arii- '1UI an.. i
gcm" eo on.. ~.aad Do'<r 10 -n.." ........ Sh .. G '--

I
ItRL· EI i

UI£1. ROEI I
&:II I"....IUD PIlI

IR__ beIODl.lIlI) •

ST....
1114.i

Kopers, komende VaD .Kaapsta~ en andere plaataen, kunnen
trein op .de volgende dag urugkeren. I
PiketbCfg, ' NICO. J. VLOK, . :

3 De~. 1906. Afslager en Gesworeo Taxateur.!.......

KAAPsTAD.
I
!

(!ta0l''''',..m.:.1:t'emIe Prlja Ltl*m .... ~ .. ~~. Ad.-ala_

lItOOP .E. Q£WE •• DAT QOED .LI"". on.... OEW ...... aaHW ZJCM COCtI
C&HOUIK. VOO. 10 'An_ ZOtlOC. HPAIlATI.. I

I
i



CIOSSE
;ANO

BLACKWEll!S
POTTED
MEATS
• IN

GLASS JAItS

Voornumste Muis In Zuid Atria
V1_.)\)R

lbtIIeII .. L.,...uu. ".rt..... KI.U_
"... 1••. lIlv.r W.,,, ... 1.

Notet!T .lech.t. h.et Adres:
.Jo MUl.l.ER&.Z01"(E1"(.
Lut...nt Stmt 127. ("allt •• 1fll1

.","'PST lA

Specialiteit iD '~
het levereD op f
voorschri1t v an ~1'"
de Oogaarts.

L. J. DRUIFF, Gazichtkundige,
IDDEBl£l srWT 11D, KAAPSTAD.

DE OliE1 WaROEI BUllS BEI£UID.
a...-t ........ ' ...... _ ......... II1II........

... --- - --...-----

OP Pll[KTTEN EN TINNEN

IS HET

Echte Merk
VAN

Kwaliteit
( "~ECT AR" is ecn:exo
pert mengsel van de uit-
g-el.och ste oogsten van
lndielle en Ceylonse
Theeen)

EN

Waarde.
(iedere Tin en Pakket
" N EeT AH." is creWMr·
Gorgd het \\'ERKEUKE
~ETTO GEWICHT
TH EB, als buiten gemcrkt
op zodanig pakket, te be-
vatten, zonder enige 'er·
mindering hOt~gcnrulJnd
voor omslag papier, enz.

" NEeT AR" le"ert ecll
f,rrotel!' Rantsi kopjes dc-
licieu~ Thee per pood op
dan enige andere Thee, en
is daarom de ALLER
VOORDELIGSTE THEE
in de bandeL)

De
altijd toon gesteld, bereidt

vO<¥"aflevering, tegen de

Qo~kooPlte Prijzen.
I

WA~_.O_Q v .... II J"'_' •.
'1110'S: ,Ulf ni, .....48/-

II1IIOIIU.
-------

DAlfT£R .. ZOO".,
TM.no .... lleel. a ••. ,,_.

Adder Straat; KAAPSTAD.

Caledon Landbouw
Genootschap.

Jaarlikse Tentoonstelling.

B()VENGE~OE.\1DE I~ wt-
ge"teld vlln de I ~de Februarie
1907 t'Jt de 2Hstc Februane. In-
schrij Vingen wllen tot de 208te
.Februarie oDtvllllgeu worden.

STUTTAFORDS
I

YERSTANDIII, DI'NmIR'
KtRlTlll1 IIICHlIIKltI.

MO!!eldinen VOOl'8Choten,
3 iUl een doos, met de
Ken!tmia Groeten voor

Beter : K waliteiwn, tot
3v~r ...
v"JIe maat. goed pa_nd,
Ol'gem&alrte " Broderi.
AngllllHe"

Kl\ppl~S voor Bedienden,
met en zonder Banden,
Vllll~ ...

\1ei!!jes Boezelaartl

Jongeus Boezelaars

Jonge!)!! Keurige Jurken
in "Cambric," 19 dm.

Jongens Witte Drill
Baatjes (TuniclI)

s. d.

2

11

o
1

• 11

6 11

Beauty
ICILMA FLUOR CREAM.

berYt'-1~ le h JI.\ t.nt riJn .......... HlIT ..rhftid. em
boarlt!lnn ,~t1,t ·._'II)('O, n ",-(MOj 111 t\,ll~ kUm&~
LBN~t'N, BrT. I'U l\!~ "oonla~1Il (tw-miwt.en
eD~IJnfl'll

MARTIN'S

A PI,OL & STEEL
I>cm !l·... g,1 PI LLS.

DIT 'nni MldJf"..l "'oor .n" On((lS~
Duisende Ua.1Df"iI nllt)o.1en ")Cc dt}lOWn.o X.a.rtio.', PillG
tD hUla. r,l>t~t. btJ bet een'te ~. 0 "au enhre onc--
regWUb~ eeu! JOAl. ~I}J.II( 111';; "'OrJt t.o8g'e.UtDd
~ die IfIl I{"ebClIUD bev~en &oe ..... Jl. 1'&,odaar b.GJI
mOrtEl debtt'!t ~ lW ..u. ! rotheten tW ll .... tp..-per pao'"

MARTU •• "patf", ..e- r40a"tb.;llm.~ &Dc-aad.,

VERKOPINGEN.

6.. a. D. VILLI.aR8 ot; 00 • .6.ftLA.
GDS

13 Dec. - Klapmuts Station, grote vee-
verkoping.

U Dec ......(]root Draken.tem, vat werk, enz.
20 December -Vleesehbank, Hermon Sta-

he,3de Jaarmarkt .-Jell Groenberg land-
bouw ~er

29 Docemhur.-Zll ..Ier I' ""ri, vaet eD 108-
goed
~I{;O J VL()K, AF~LA(_;ER

iJ Decewl"1r -Plk"tberg, t"l pachtelI.
J II. VAJ." DRCTE~. AFSLAGER.

\l) Deceruh'-1r -Gnkw'_'lad, twee erven en
10ll8llKec';ereo

CLOETE & KEMPE:\ & P. E. SCHOLTZ
\ ~'sLAG l';fUj.

13 Deceru~ - \"Idon.1 \\' est. V6t","er-
kopIDg.
~. n DY.-\SU'\, \FSL.\(;EH

2\J Dec6luber -~p"'tfoflt,,m, distnkt Yra·
terbur", veel'l ......i.J; en boerengecaed-
lICbap.

VA~ ZUI. & IllJDIf.YR, .-\F'~LA·
IJ t;R~

22 Decewher -Montagu. 4 en-en, eeo .tul<
gro",! ell woouhuIM.

I' \ \\ r:ljE AF~L ",EH
20 [\. ...-elllh<;r - Kaluooldam afd. I!"pe

TI)'" Tl, If'v~ndl' hll"e en lo~ g~··dt!ren
.-\ HUl', \1.\\ \ .. \ F~LAGEH.

19 [h., - \\ Il¥eu l,oolns B) .. Ier, Cer~l'I. le4

vt"l/de hn' f' £,11 lo"'l:-"t: ~,)t_.~eren

A. J DE \"I LUERS, .ti'SL.!GER
lt) Jan\larle. - \tlJrnH""lIrg:. Mla,·ht en

a.autetl .. t*

PACL ID CLt;\"ER. AF'-\L.\tlER
19 ~ - ~T1l1er~et ~tra.nd, va:ortg,)t'd

~lCU I \ L()I\ \!-'SLA(i!':K

1lj Lk ... - PI i.et bt"r..,:. Jt\i\rl kot. 'e-~ III Hkt
le .. t!1J!'t losJoi': pz'tlt·dl.·I! n

LJE l\UCK E:S Ll'\\ \FSL \(.~:I:S
19 De.: - lfra .. ·rbllrf! II "g 8tatle LJn~-

III,..nd~"k..., Sll~" Fair

P A. HH \:Sll. \FSL.\(~E!{
"lODe<:.- \. r....lop.lal \ "" RIIIJflbdorp, j,~t

pat. htf'Q \ .lI' 'f ~"t "Ig't"n,IVI!lIHen. eli
le\'clldd l"l\ r' ell J\l~~t' ~ ~der(l11

U \\" [l1{t:\1 ST[) I'LEK.. U'SLA
G~:H

19 .Jaouant'! l' ..H)f'.-'·I)ll)t!,óIo;''t·r.l'· a.fd
KIlY,D.I. 1.).nJ>- l,wd!(O<.lJ

JAC !tt. l1HEC);I.·~E\, :U':;L.\GEll
_ . I'nD" !\.I~Tt. "a. .~ood uit de halld te

kLl<'p
IJ CTI! Hl r: & Tl! ERu:S, A fSL. ...(J1ms.
:!I) [kc -, "kdun. Sto.-kfllir

J HOFYEYR & ZOO\'
AF8L\GF:R8

, r~ - 1'llI:... It>lp!lIa. hUlsmeuhelen. le·
\'en1p b" Ye~ en7..

FAGAS cl MARKOTIER, AFSLA·
GERS.

I:, ! l<l< - Eert!te Rivier, v,,~()('.d.
.JuHN r STO~E, M'SLAGER.

:MI J lUl. 1907,- CDlonda.le. " ....t.goed.

JongeBs Hollandse "Over-
alls ,I (Overtreksels).,. 2

MeisjéS Witte Moese-
leinen Jurken 6 11

ICHIII.IÁ OIIIHCIALI UlITIIII WIT,
YoottDD YAI .. IDTIII YOOI

i IIICIIDIIi ..,

S1'UTTAFORD,
BUI 69, KAAPITAD.

DE ZUID-AFRIKAAN
, VJ.BKNIGD MKT

ONS LAND.
DO~DfffiDAG, IJ DECEMBBR, 1906.

Hat House of Lords.
r n Ma"rt 1.1. werJ de Opvoedings· bill

door de ilcer Btl<"~t I ingediend in het
Brit8e 19~rhuis. De LIberale partij bad
haar verpletterende meerderbeid bij de
steiniHl' {lehaald vooral ID Ter band met de
ol'voedillg..kweMtie, zij bad dUidelike
opdrach' olltvangen OIO alle scbolen, die
alleen doqr openbare foodsen iD stand ge·
bouden ,,"orden, onder ·1lt.&AU!tOeZlchtte
plaatl!en ' Eell kieme minderbeid wilde de
puulieke :lK:bo!en gebee! !!eku!alr of on-
god!!dloo.lg maken, doch dit voome!
wprd 8p'~dlg in bet lagerhuia verworpen.

De groote meerderheid van het Engelse
volk Wil' de I!Cbolen god"diell8tig vau
karakter ~ebhen noch hoofdzakelik zonder,
dogmatieti; godsdieostonderwijs, Daarop
werd de tiill dan gegrood. Na behaode·
IlDg ID b~ lagerhUIS werd de bil,l ol\&r het
hot!'erhuuJ of " HoWlfl of Lord." gezondeo.
Een menigte amendementeu werd aange-
braebt ell, de geamendeerde bill oaar het
!&gerhult' . teruggezonden, De eente
minister. Sir H. CA)(f'''F:LI,·BA!\''~RM 'S,
heeft ver~la.ard, dat de regering to van de
door het ,Bouse of Lord. aangebrachte
amendeméllteo Diet kan aannemen, en tans
duurtde,i~kull8ienog voortover een voorMtel
om de ,..nendementen vao bet lagerhui. eli

blO(" te ver.werpen. De eerste minister zegt

te he'pen 'nog tot eeo oYereell~om.t te
!ronnen ~aken &onder prijsgeviDg Tan de
beg:08eI~II~, die zijn partij i8 tA>egedaan.
Maar dit Zou betekenen ingeven door het
lagerbul~.: De opvoedings-bill ie een kom·

I.
P' 01111., h,t geTolg van omlltan4hgbeden
vall de Ijtlscbiedenil der opv~ing in
Engeijllld., Voordat de staat veel d-t
,"oor OOde(WIJ8 .teld" de Kerl!: III" groot
belang io en nam het VIXlrtoll'll(. In <le
lAatste k _,-t eeu'" lOhet sektaries ste!oel
zwakker ,geworden en het lItlaatslels61
.terker. Van ti jd tot tij" wor<lell un de
!\4jktarie>-~.8<'holen Mwt.stoelagen ge~ven,

r I

ell door Je wet vau 1902 \V~rdeoi dIe l<>~.

la",en y.odamg vermeerder,l, (iat de.,.,
.chulen r~It.elik (behalve ID naa~l) st.a~t·
sdlOlee lltjn geworden. 0.. uiUtl~g van de
1".QUlte ..1~elTleoe elektie heeft duidelik
tu\llgetl)<,nl:l wat de wil "fan ide grote
IIH!erderl,~d vau bet vo!lI. In dezen IS. Wij
behoc'_'n ill et de amendementen I van het
bogerhlll~ Iller te l>ehauri ..len hoel> eeo
oplDIe nlt k "Preken over d" op ,o8<ling·
miJd zel",~. Wij houden alleen rekening
met het f~lt., dal de regering vtjrplicht I.
'I'olgen<! q., opdracbt van het volk de
opn>e(hn~ wet vo!gell" toekere I.>egioselen
te v~nolldJreo, dal het hogerhUl8 ameode·
menten h~tt A.angebraeht om die begi.-
Beien w~g,te laten .. ! wurdelOO!l te maken
eo dat de ~~nng weigeet dsze amende.
menten &3;'" le oemen. Er iH dua: een krisi.
ontstaan,

Eeo Ilndere regen ng.&- bill heeJ!t het ho-

gecbUlA r~ bij de tweede Ie&~ uitge
w-or.....n. :Olt zijn waarlik llit8l"81~ lDaa~r- , I

I I, I
I
I

6

.r.'t,I&lLt8t worden.
De Revolutie v.u 1688 pJa&tlte bet;

va~ de regeriug y~ EQpIaod iu,
van de grote die.trikU famm.

die tijd tot 1832 ,.~ ~ macbt

&del Jeer croot. Dese adellike
bou poIio.ke maobt

bet l~rbuia weUicht IJleer .O&lIMllre,nI
bei hogerbui@. sodat zij de Teireoibill_~

feitelik onder hlln beheer
oe Hervonningll·wet van 1811

barn buo veel nil die mr.cbt, welk.
t»Ut8te iD handen van de invloedrijk
~orden middelldaeee. la 1831, toen
GUY eert!te miniater 1I'U, werd"oeo
Iz,entaire h";vorruings-biU door bei
~lIli. met grote meerder beid .... ~If4IIIIOIIII.D~
!1ochdoor bet hogerh[lie nr.orpen. Duro,
~am bet lagerbuis een rMO!uti, ~
~aarin verklaard werd, det bet sich bleef
",uthoud611 aan de bogineelen en voorw

DUlDste bepalingen der bm, eD volkome,
vertrou.wen in de repnDS werd uitgedruIdi.
Daarop werd het parlement ~erdugd. .De
rolgeode M_ie werd de bill andermut
door bet bogerhoia Terworpen. De re'
~ring adviseerde toen de Koning om een
voldoend aantal meu .. e 'lord~' te IOheppen,
teil einde de bill door het bogerh ui8 te
kunnelI voore". Dit werd ee'" geweigerd, eo
het ministerie bedaokte, oe graaf V&ll
Wellington werd ge.,.ugd een ministerie

te vormen, doch slaagde niet. Duro~
ontbood de Koning weer graaf GRET eli
beloofde IOhriftelik .. n zijn eis te &one~

Ter elfder ure eehter werd de
Doodzakelikbeid van deze uiterste
maatregel uit de wel( geruimd door de
perIIOOnlike ItllWeDkomlt V&ll kOlling
WILl.EI( III. Hij bewerkte he~o on,
ionlltitutionele daad-dat een aantal 'lorde'
bet bogerbuÏll me~ biJ woonden, zodat de
bervormings.bill in 183:! werd ungeno·
meD. Van 1832 tot 1885 W&ll de inTI0e4
,.sn bet "H"'I8e of Lord'" gering. ID
~atB~noeIDJ laar werd door uieuwe wet
,eving de "ferkleziog van leden van h~
lagerhoi. zui ver demokratiell gemaakt,
kreeg het holterhuil weer meer betekenis
ala Iton..ervalief 'Iichaam, jaloer8 op de
techten van eigendom en oude maatachap-

pelike intItellingen .
In de laatate tijd wordt vult erkend, ckt

het "HoUBe of Lord." niet IIIeer behoort ta
beetaan. Dc meerderheid echter schi jot
de memng totsgeda.ao te .ZiJD, dat dit
lichaam ~n radikalo veraodering behooJtt
~ ondergaan. "Het laud u'!'er bef alge
" ..",n ", zegt de heer F, Il&HllISI)!' in eeb
artikel in de ol Positivist Review" vao
$epttlluber, ., verlangt our een t,,'eede
ksmer V"&nhovoegde ma"uen". IJ ij r.adt
un l,et IIogerhuI8 le verbeteren. In de
ee",u, plll.&t. 1Il0ct eeu einde gemukt wor·
den "lUl de verouderde regel, d.t geboorte.
r1echt wetge.ende Illacht zal
'~Peers" kondelI gemlj.&ltt worden
~oor Inen81aog, Op die wijze ZOIImell

o

6

tIlgen alle he"'unmog ZIJU 8L"lien.
J,n Ulenen dat het beglDsel "an vertegen·

, I

"",oordiging ten volle lUoet ...·orden toege·
paat ook op de tweede k,"ner der _tge
~lDg. AI. het hogerhUl8 bardnekkig
blijft kan d.. regering het voorbeeld
I •

~an het (JKF.\-lIllnlstellc m 1831-32
I
,!olgen er voldoende Li beral d 'lords'
cl,oeu scheppeo om een meerderhei~
I~ het hogerbuIs te krijgen. Of zlj
zou het p<lrJement kUOllell doen ontbinden
Jn ~n direkt' beroep doen "p het v"lk'
..;ne zal regen.n, het volk of de adel? Qf
ZliJkan gebnIlk I;,aken vau de Illlanc:iëj·
J,achl vaD het lagerhui8' ..!le uitfra&f in
~erbaud lIlet het hogerhuis "talteu , staat.$·
l:lildrageu \\ e1geren aa" alle sektariese
obholeu (Dit wu ""tUlII hk een .t..~k
protCJ;ltrnl\stregel zIJ,,-maar onwettig);
eie" zware vcliUltlilg l..ggen op de eigeq.
dOIllIll"U der I lods: enz. Gf !tet tot een
Politieke w"rstelMtnJd zal !u>lllen tunen de
~el en <I" ,·0Ik.vertegeuwuordI6era, zal de
9nmidd'llhkfl toekomst lll00tOIl I"ren ; doch
&in dinK IS zeker d~ vulks"ortBgPnwoor-
digec8 zllll~n C1ndelil< lIlooten ~gevicren.
i

ALLERLEI.

:Meningen verschillen 80Dl8....
lo de "Standard" nn 22 Sovembér

tromt een paragrw voor in een artiklll
gellChr8T6n door een Engelse boer, die zich
io de Kaapkolonie beeft nedergellet, wel~e
wij toch niet aan onse lezen n'tlgen ont·
houden. Wij lezen .

" Intn_n geniet Zuid·Afrika alhier
de woeder· kolonie al dll voordeleo vlln
merItwaardig goede regertng op de
IlIagen vau prakties gezond v....u ..nll'.
is werlteJik iets om o\'er
zijo. Vier jaar geleden was er
partij, die er zo zeker van' WM,
Jame80n'a regenog geheel laid
tegeD elkander op zou hitaen.
diezelfde partij, Boereo zowel
Bntten, houdt zich tans l>ezip: dr.
IOU" lof te verkondigen. Zo een
moet een genie zijn. De N.tuur lUoet
voor eeu minister bedoeld hebben.
wijse waarop bij de tegeo elkaar At,;;tI ...... l"
partijen met elltaar heeft wet-en
nen, en door hier een te
daar eeo weinig te neroen,
w"ten gerust eo teVTedeu te
Ineer op toverkunst dan op
is niets deftigs aan de Jallli::80'n·.Id~nl~jl-
titratie, doch ze 8taat voor
Qnafgebroken vooruitgan~ , . . . . ,
wen8t, ,lat er meer dr. Jlms waren.
voomad voor Whilehall wu eell
ding ziJo voor het rijk:'

Hoeveel van Zuid Afrika zou deze io:r.
I'Il8pondent geZIen hehiJen, 6n met hoevelel
vao de zakeo en toestanden alhier zou !tij
reeds l>ekend zijn'J .Moge:lik heeft hij
get!Chrev-en onder de lovloed Tan io.pi~
reode artlkelOll io de Progrouieve daghla!J.
pe"', waarin de gewaande voOrtreffelik.
hooen van dr. Jim lIB ~ijll volgeliog~
worden bezoogen. Wij I,ebben onu I_rs
enige tijd ~Ieden een aaQhllling uit ~e
" ArgUli ,. JU dit verbaDd ten tlll'tte ~.
geven. Doeb meoinpl vencbillen
~tDA, en met feiten moet ~
toch ook rekening bouden. De" frieDd.ly
relaaooa" !Det de andere etaten b.T, &ijn
~k ...nordelill: geworden. I

I

De il eer:: ~
.... kbaat ... MeriefJik. t - \
. DE AGB~T.aENBRAAL.
Do 'Kaapkolonie wordt in LO(l(l.n v'!·

tegenwoor.digd door <le agenl-geoeraal, d~r
Toom.. Fuller. De kantoreD nn it
a~enblchap sijn in Victori .... traat, eve!l al.
die van de meeáe andere .Brit.! ltoiomeëD.

WaarTOM heeft d. Kaaplcol?!lie eeo Op de Maandag avonti geh~l<kn Yer-
agent-tteneraal iu Londen? Is lu) hoofd- oderiog Vaft de Rfaiieraad der (,Jroone-- en
zakelik een 8001'1 van diplometiee venooo, IZeepunt mouic:ipaliteit wer~ t-Iote~ dat
die de Kolonie bij publieke gelegen~~O de uren voor bet geopeod "jD TaD _:bl_
moet Tertegenwoordigen? NeelI, dit IS beJMI"'d zo lieD ",orden .aD 6 aar
niet het voor-na&In.ete werk ..an de ageut- V.Ill, ut 8 Dur .' avood8, ~
generaal, IDaar _1 't bestellen en Iwpen dat het geval. ia .Ie WIJ"
van alle benodigdheden .... D de goeveroe- berg. De nodige ultsondenngetl sou..
medtlldepru-lemelltllD en de bi>veobeatu~ gemuk.t worden met Zaterdagttll, haln
der Kolonie. .De ,~wegen~ de h08pI~' vakantie dageu en algem,,"e feestdagen.
1811 enz. h"blw!a gedurig heetellingea, dM
d~r de aKent-_llt:UeraaJ nill!'e ..oerd worden. Aangezien de beide Kentd&gen, al.·
le L903 werdon door dit kantoor goederen mede Gilde en NieUWtljaar vallen op
gP.koebt Toor 7.o,,·at 2* wil1ioeu poed ster- Diosrlag en Woeudag zal de kamer ~au
ling. Bet bedr'-l( van de jaarlikse fIOln koophandel op ziju volgende vergaderlOg
hangt echter grotendeels af Y8~. d~ pu· overwogen OOI oe volgende ~n aIlS
blielte wllrkeu die in aanbouw ZlJO In de v,.k&nlIedagen voor d", haodel te bescbon-
Kolonie, In d~ la ..tste ja~ iJl het geval. weu, o.L de ~..,ide Kttnltdageu 26 eo :16
len toe sowat f700,boo per jur. Oe.nr. December 1906 eo Maandag en Viorld&flt
lUJ.D<JlI'rI' .... in 't wtale bed.rag van de J..~r· 31 Dn<:elllt:...r HIJG Iln 1 Jaouarie 1907, 'li
Iik.e berJtellingen betek~nt echter met ...I.. u "an DlOlIdag en WQenld&.g I ell 2
noodweodig een evenredl~ v,,:",lDrlenng Januarie.
in 't werk "fan 't kantoor. Het 18meer ellll
vraag vau 't getal beetellingeo den v&o 't MaandAg echtend wer t door de reflident
bedrag daarvoor uitbetaald.. m~i.8traat de heer Wylde, in ltet pulit!ehof

In de regel koopt de ageot-generaal aan bet CaledoD Plein een ondersoek Inga-
slechte direkt VlW t:&hriekaoteo. B~J de steld iUZIlke de dood van een gekleurde
ootvangit ..an de be8tellingen uit de Kaap- jongeling, Art:od8 Petersee, die gedood
kolonie, wonien ze verdeeld In ktall88n, en werd bij een botsing tussen een tranl&ar
dau worden tenders voor elite klas abon· en een IJ8wagen. uIlbij Groenpuut, dat
derlilI: gevraagd. De namen .. an alle ver· plut~ betltt gebild op I) De<-ember. V"r.
troowbare fabriekanten voor el~k kluae scblll"ndd g"lmgt:u ""flrdeu gehl>ord. "'ilar-
goederen zijn in eeD boek in t an~ ua het ..er ,le, .."rboor verdaagd werd tot
aanlletekend en ..I de fabriekant-6D wier. dJ
n.men op deze lijlt voorkomen. worden g'l(terllll ag. _
biJ' wiJ'ze Tan cirkulaire gevraagd tendert!

d be od d oed in te zendeu .Dln"cLlg werd voor de heer 1lI11Ckl!toDe
voor e 0 19 e geren . lY' II \\...... het lo . onder
Veel moeite wordt IIOms veroorzaakt door ", Isms te ' IJn",?rg voor pig
onvoU ..digbeld io de bef!Chrijving, die -.au wek aangevaogen In dt. .zuk. tegeo ~red.
de beoodigdbe<len door de departemeDten Moore. een lIlotorlUan ~ di_t bl]. eie
. d Kl' egenn wordt KoUlpt'ltiodse TralIl weg AlIJ., die beJJcboJdlgd
lu Me 0 o::,et

g dat deze wIJ'~e vao tenders ",,,rd van óoachlzuwheid bij bet drij<ren
en m~n , :16 bl waardootte vra en hetere rel!dtatelJ goon dau l VII.D eeu trawwagen, op 0 ••

adyerte~en in de nieowsblad6IJ. Er moet: de kleurhng Cnu. Petel"llon werd gewoud
t'('bterillanwkenri(': op gelet worden' (!) en sclJade werd toegebracht aan een IlIUII,
dat de lijBt van £abnekanten zo volledig! paard en kar TIUl de finua Hare ea AAhley
1IJ0geliit is ; ('t) dat de tenders niet vallend Le Mowudray. __~~I"8C~elde:e getwl(e; w::
in de handen vao "ringen" en kOOlblDa- cn lil eze ........ ge oo~ ,waarna e v -
ties. (3) dat geen oogeoorloofde iofurma" dere bi'haodehug werd U1tgellteld.
tie omtreot de t.enders eD de tenderaars
..erspreid wordt; en (4) dat de teoden NederlAnders oud-Sederlandol"!! cl
onder behoorlik toezicbt geopend worden. bela.ng..t.elJ&nde' .~frik_nden III Kaap-
Het i8 mill8Cbien oOlClogelik het onta~~n st41.d worde-n er noglIillals aun hfflll-
nn kombinaties tegen gezonde kompetitIe, nerd, {LIt fw,d~ avond te 8 nur, tO bet
voora! met OOtrekf,";ng tot zeker"! 110orten PaI.merst.on l-fetel, PleID8troat, onder
van goederen, Il"h8f'1 te vermijder , docb ere-voorzlttcrschap van de konsuI-
het kw.ad l!Joet wveel mogehk bClltreden ~nl'nl&l der Nederlanden, df'l heer
",'orden. Barendrecbt, de eerste "ergadering

KAAPSE VRUCHTEN. zal "'orden gehoudeo 'ra.n het nIeuw
De uitvoer van' vruchten uit de KAap· opgerlcbt Xederla.nds ond ..r~teunjngg.

kolonie naar Londen neemt jaarliks toe, en fonds. Bewllg>o-wlJelld ..n worden ~
daarom heb ik lUet behulp van de kom- loofJ Ultg .. no<hgd' hun .yrnpe.thie m ......t
merciële agent ~an de Kaapkolonie. ge· dtt fond. door hun aan" I'IZlgheid te
tracht 't een en a,...der omtrent bet verko doen blijken..
pen van 01lJ:8vruchteo hier oit te VlOden.
.\lgewP.en !!leent men, dat er dit jaar een
groter rum vraag voor Kaapse vruchten sal
zijn dan 't vorige jaar. Onze vruchten
..-orden ecbter nog grot~ndl:-elll bescbouwd
a!. een weelde·aiti!teJ, dat .Iechtl! door de
rijken gekocht kan worden. D~ ~ote
vraag in een handel vaD deze aard II met:
hoe HI1j.alcen de vruchten. maar wel, boe
zJen ze eru.it.t De Truchten Illoeten mooi
lljke .., dit IS de eerste .!rwallfik~tie. En de
tweede i. ze moeten DIet dadellk bederveo.
De .1 Almaria ,. (wit) en "Alicanti "
(z" <>rt) drni veo van Spanje beantwoorden
't o..-st aan de7.e beide vereillten.

Er zijll drie ~oorten Tan vruchten agenten
III Londen (Ik .pre~.\ItU:rounietv~de
kleinhandel) .-(1) Z'J die alleen .Ult ~e
hand verkopen )Je "ooruO&mste h.rrua 18
die vaD Geo. Muru-o en Co., Cov6nt Garden,
Deze iirma. verkoopt al de 'lTUchtell. ver·
"cbeept door de VTucotenkwekel"ll vereni.
l!inJl: Vl\n de KNpkolooie. De vrucbten
worden gezonden aan een agent. eo door
I,em weder overhandigd aan deze firma.
Ze beeft konookties over geheel 't Ver·
enigde Koninkrijk. (2) Zij die alleen ~ij
publieke Teiling verkopen, b.v. Garct&,
Jacoba &. Co., Covent Garden. Deze wijZtt
vsn verkoop ia nodig, waar men met grote
bQllveelheden te doen heeft. Tot nog foe
werden oaze yrochten niet op deze wijze
,·erkocht. (3) Zij die uit de I,and verko·
pen, docb ('olt een afslagers licentie beb·
ben, wals Draper &: Co • Covent G&rden.
Deze firma verkoopt de \ ruchten van ver:
schillende Kaap8e vrucbtenk wekers

Allen bekend met de vruchtea handel,
die ik gesproken heb, kunnet> niet geDoeg
nadruk legJreD op de Iloodzakelikheid van
Illeehta ch b&/.e vruchten te zenden, en ze
in een eerde "'l,,~ konditie in tte lllarkt te
brengen. Er 18 geen lIlal kt voor ",,_u
':las KaapbC vruchten. En men moet zieh
erop toeleggen di ~ fIOQrten te prodn. eren,
die io de Londense markt gewild zijn,
IUdisn !Deu deze handel ee~ 8uk_ weU81
te maken. 1

Of onze Kaapse vrucht.ell later in de ge·
.vone handel zlll!en k',lllen, i. een vraag di!!
k onbeantwoord wil laten; doch voor '(

Bn'even van de Edl·teur. legenwoordige zijn ze een weelde artikel
'li <le l'el"llte plaats. Met dit feit Illoet re-
kenillg gtbouden worden.

F. S. MALA.L\.

'.peJl'IIOIin!IaJ .,..gen en
PI!I'~I~"[e 'I'1I.n die \WIilel.ike
het liaDn.l. _Iko cUjor een

,kQ1Ilii"l!lsj". VAD 1jf i:ngenieurs t'JliIald
w-orQe.n. Als het- ~ bi.n-
bupuJde tijd voltooid Iwon.h,

de untra,la:~ur eeo vn8t~teldP
per maand voor het verschil tus-
kOlltrakt~ijd on die wuar;n het.

afgeflaan. Ingt!""al lt werk
neo de kontralrttijd ""qrdt af-
moet 1e kontrakteur IOOng&-

per I~l&&Ild aa.o bOOte f>e-
Jtrij~ de lrontra.kteur

van rat I er bezumjgd un
op ete ~otlng va n d(> kom-

Het \r-f!MI'PIlenlikm ran dit
grote ideaal valli de AmerikllJlnlOlD de
DOeancn a.n .....f<CnlZJjden "IJl de
".Nieo.\lI·~ Werel~" te V{'l'eDigon door
midd'el van een ,bevllAu'lmar knn~al, dat
.Noor"- en ZutB-L\merika VRn elkaar
t<Cbeiden, en mrlangs de Am~kaan.
.... vloot, IR koTte tijd van, de ~t- naar
de westkust en omgekeerd m;, stomeIn,
L. ta,ns dus alleen nog een k""elltlC v~.
tijd. T--~-- -

De Franse Separatie-wet.
Dinsdag l.I. WM de laatst.e d ..g waar-

op "" ..o!g kOIl word",n gcg"""'11 aan de
bepalinp;en '-Hn ek> 8eparatl4l-wet' van
J.I'mnkriik, waardoor' d.. stnau.,;rod ...
dienst heeft o~houd"ll lf' lw~taalJ ill
de rcpubli(>k. DE' "'OU"'E' tOCl<talid "an
7,akl'lI olld"r derA' ,..(·t .~ als V()!~t _
Do kprkpn-Kathohek, ProtcsULl,t~ {'II

,Jocxk ·.. oroon III het v('rvolg be-
schouwd eenvoudIg nis ,...,renlglRgf'n of
a....'iOCÏA.ties, {'II behanddd volgens de \I et
VHn 1001 op aSl'<OClalles. G"lVnlgehk
word.'11 pa.u." bl~sehopP<'" I'll pn'>RtR.rs
Ill.'t erJa.nd al. !I:_tellke 1f'ldsheden.
doch n!l~n ab l>éhorf'nde tot 'If pr''SI-
do'1"eo<k> n'.'IOC"""tl('R \"3,11 "eker" soort
1),.7-'" 1\S!IOClatl~s oostaan lilt 7, 15 of
2& ll'den, alnnaT hpt ",,"leut,,1 van d".
gomoont<o, dte "-IJ ,prt~nwoorrh,ren
D .. qJ"lelt> 1I!lt.ontelten hnlldf·I.'n all,,,,"
m.. t d..ze aJ;s(){"llIItlP.' n.. n"J;f>C"I~''''',
che ,,"pttIg gt'VOIrrnd Z1jn bll1llpn T_
mnnqdell Ila ti" Rfkolld,png 'an de w"t,
ZlJIl g..rl'Chllgd ~p (Jl) h.,t beoZIt ""n de
kerkfn ''"OOr e<>11 onbeperkt .. uad. (b)
bet "",brutk van cl,. ;,pm,nal'I", pn nno
(-,*",,, kerlrelg(·"oomm ..n voor vIJf j.•r(,11,
(c) pE\nsJ()('n~1I nUl t U"'''''I £20 Pil £2.5
te \I·orden betaald aall prlpA-t.f'rS en

I.'raars, d'e bovPIl ti" &5 J"o.r "IJ Il , Pt!

(d) de mocht onl ~1~f'lIdolll tt' h<'ZI1tPII
rehter onde'l' "tTl'ngp '*J>ldlllh,"",n 01ll

alle m lsbrUlk ti' vfM>rkorn..n
M"II zogt. dllt 0<>11 gro01 dl"f'l ',' II

de Kilt hol ... k... ~fl<,st.·hkl·n ,n 1?,·~"k!r1ik
OOrt..~id \\ w;; tot 1('(-"11 ' rt1ocltl~ "1\"Pnd, ti

met cl.. n'?(erl~ t(' ~('rnkell, ...n d,.t 7.IJ
n ....llfI.~ d ""Tf". in"" dl' PNlll;<'hke ""<,y.
khek ver><el>eon, """'fllI "PI [,od"!1 "urát
d~ bepalingen Yan d", sepu "••t ",-,...·t
n .. tt> komell. op 31 lotE'1 I",ddpli d,>
Franse bisschoppen OO,lot"n :Illch met
ek-" .taat t...• ...er~tllan. ('Il III \ugustlls
...•...,j dl' pollt, .. l """ "l"f'!!" .... t dnor ,le
pnU" b...k..nd ~t('ld. Hpt 1r,,~,)I~ nu
IS, dut waar el' ~C('II "',o<,,,,tle j.{l·"ormd
JS. ~(),'llb door de lit'! ,-er",~t, dE' " .. "t
de l<"rk.,ltke "1J!."'ndolll oud"f "oo!!dIJ'
,;chl1jP neelIlt \"lJ" I' dt" p;ern..ellt..en M,'n
hai.! It"hoop!. d ••t h"t p.IIl",I,ke b<.",!,ut
,,~ zou Wordpn fl;"";J7_Ji;" ,ó";r ! I
Dmsdap;s. docb dnags t('!l'orplI \I erd ('en
verdere encyklu-;k "epubliC' •.,..rd .. "ar-
III de Kathohckit>n w!'r,1 ,·..rbo<len de
Separatlf'-\lpt te prk""n,,n D.) F.mnsp
lUllli.tpr "un npnx'thnl! eu l-/:ot!sdJpIIst
In hpt Clpll1tonceflu-mlnl,t"ri ... d .. heor
Briand, wurdt Ke<tull,t"lInd door de "p!-
gevlIIg f'lll d.. OV"Igrote IUPt':rd('rbeld
nlf) hpt F'ranS<l volk .-\!I" Hlld('rf' ker·
kehl;,;.. hcha.mell ht>bben ""n de
hng!"fl van d(' "'l'lIW •• ,,-et ,,on,der a.. r-
z,(,I,," ,,,Id:,,,n d.. hots'n" '" alleen
t UsSt.>Il fton.... Pil d... F'runs;p reKPriIl!!:
"'at het jZ,(wol~ 131 7.IJll ,all deze bot-
"1111-(. r.al de t()I·komst lU<wtE'1I leren
De }~rtln,... r"ll:.. rlnK ""hlJnt gp<let .... llll-
ne<'rd t ... r..IJn. "olle 11It\(,ellllg "all d ..
\\f't t.. gf'\-PIl, ('II m....t kOlli""ldPTatl€'

"",hoon nwt h.·~r.,t !wld I,· handel"l!'
[',t d... Lu.t,t .. bencht,," bhJkt. d.lt zil
re<'<I, h"nd('!"lId IS< oJ>gptl'f"<hm

IJ.
"St. Enllin~ Hou-!,

St. J &rue"' Psrk, S. IV.
23ete November, 1906.

MilJl!lChien zal bet goed wezen duidelik
te tl8ggen wat bet doef van deze brieven
~. Ik ga g_ dagboek publicereIJ, WaanD
al de lotgevallen .an miJn rel. n&llwkeu.rig
aangetekeDd zijn. Ook weDS ik geen p0-
litieke artikelen daarvaD le m.keD. Ik
boop echter vali week tot week enige al!!,e-
llHIoe indrukkllD en ondervindingen aan
de lesen T.n "Ons Land" teD lt88te te
geftII.of tegeD8temDft tu_n de gewurwor.
d~ Tan de zeventieo d~ op het
echip'doorgebrach1 en de eerste week in
het Ilart ..van de grote werel~ Londen,
if! aaagn]Jl8oo. ([lp hilt echlP zag wen
dactllike deself<Je ge&ichten en m~le UIen
loet ~UeD kIlDDi.; in Looden ziet men sicb
omringd T"n tienduizenden mCDII8O, eo
d~der oiet (<(lDeDkele ~~en~., niet é(oo
die fKich met de lUIdere IOhllut 10 te laten.
Gev~lde men ziel. op 't 'echip afgealoten
no ,de wereld, men bad toch de beyolking
van lt IIChip om mt!de te spreken; in Lon-
deo' d.v.rentegen gevoelt men mcb _-
aam en T8J"laten te midden van al die dui-
MIJden en tiendllizendeo, nerge08 ziet
men' een bekend gIlzicht. niemaod IOhijDt

'van zijn médemena te weten of ieta
om hem te geven.

Dit gevoel ván verlateobeid te midden
vaD lal !.et gewoel ,i8 overlll_terl1nd, drnlrt
ne~ doet 't !:yll"t iDeen1l:mup.m. Hilt
k.n !bijna ondragélik; worden, voordat me.n
er "'0 gewoon wordt.

In mijn geval !werd .lit ge"oel nog ver·
Item door het bewelt. dat Ik op de dag
van mijn aankom. bracht. aan de grote
[Oot?,.rijtuigeu teptoollilt ...lhn~, die tan" !.n
OlioJpia gehouden: \Ilordt. Dit reu8&Chtig
get>;U'll' wae stampvol. Van al' de galle
rije~ had men een prachtig geZJebt op de
be~de. drukke 1Ila&!3. Alle. individu..·
Illeil scbijm "erlor ..n le gaan lt! znlk eeD

gedf.ng.
Dleze tentoon8~elling getuigt van eeu

vert!azende voorul~aDg in de la. tete Jaren
op rt gebied van '·ervoer. Men zegt,
d"t ~ op een vorige dergelike tent~Il~!.
lins; bfetellingen lier waarde van 3 lUIIllOeu
po~ sterling 'Wierden ootv&nl!ieu ell de
te~nwoordige '(ertooing o,,"crtre{t alle
vocil!l!' De tentoonet~lling i.·Di~t btopet"kt
tot y~DJ8láud : d.' rabrieblllen' 'flit] het
_jel&lid vaD E~ropa T.ijn 'HW r;ued vel'~
tfo~.uordi~,~ootaI de l'ranee.j en de
Fr~ áutoroo' io<JustOe worllt .1. de
"be.8~in de were beoclwuwd. '
, " .... ' . , '.' ,

, ,

MARKTPRIJZEN.
ILUP8TAD.

12 Dec .. 1905
.I.ei .I.

Aardappelflll per
l00lbL ... 0 2 R

v ien per air... 0 3 <I
KA'~ 030
Boeaden 0 1 7
PruiOlen 0 0 :'I

o 7 ~I
o 0 8
o 0 :ol
o :! 3
o
o
o
o
o

9 " 0o 6 0
o Il 0
o 3 2
o 1 6
o 11 l
o 2 0
o 2 6
IJ 9 6
o 4 3
o 6 0
o 0 li
o 2 9
o ï 0

'\.jllf'ell •••

Peren ...
Abrikozen
LimOeneD
GaO.D
Speenvuken8 ••
&001 ...
&enden
Perzikeo

3 b
• 0
o Oi
1 11
2 9

STADSNIEUWS
Drie· en twiotig gevallen van besmette·

like ziektcrr werden de vorige week in de
Kaaptl6 afdeliog aangegeven, tw., 14 vao
tuhercaloee, van wie l2gekleorde patienten,
6 vaLi ~<lhMlakenkoort", 2 van pokken en 1
"iln ingewandszielrul.

Gedurende de maand November werden
iu Kaapstad 215 !lehoorten aangegeven,
tegtln tiK) 10 dezelfde In!\Dod V3-l1het von~
jaat Onder dit &Slmal waren begrtlpan 2
blank.en cu 4:.! gekl"ur.!eil w,,!!re buiten-
echtelik "aren. Hbt aa", ..1 sterfgevallen
in de uII.Md b'ldwjt 120, Vl'geo 161 In
.No'!'eUlher t90.) ell 1 :1 III Nuvt;mlltcr 1004.

(ksma n 0"",1>01', t-oe-nI!:,oklellrel.. met-
'l·l"aT. "tond Dm"lag "<1>IIrcl., heer C
W AroPr •. :l.r,lIl. I>t"&'ltuldigd Mallur-
W,dhall1s met. 'n me,~ te hebben aang~
"ullen met, ~ lX'doehng bE<!:1l e£nsti1f
hcha~llli!llk lM"",j t!, o.1Ulrgell, ell ""<'rIi
d""", "b~n t"l"I'uordp",ld 1Qt 6 maand .. "
hp(·htpn is mt'.t. hard .. pan 'P" pe an4.ei-
re kI-Purhlljilell met n&lll" Charl_
Dn"i,,!.. 0 Fred John YOLlng. ~to,,·
df>n opoleuw tef"P('ht W~e1)8 inbraak
.'11 chefl;taJ ti'1l ",id ..l.. VlIn Hyma.1l
M:u--t r J)e,_ 1..aak 11'('1-<1u'ederom
v..rduiljZ't1 "Ook 'werd de :r.aa.k Uogen
WiilHul! .Ir"ne Manifold en Qp(~
l~r.. b...ambten lJ] d.ÏPnst oor K. (~.
"!>OOra'egen, ~buldigd vILn verduJii.
tm.nR, ni-tgestAld.

HET S.S. " Bulnwayo " van d. B ch
Stovm~ lI.aat8cUllpplj, .met P~~

alg_ cargo ..oor ".af'-!.o AI
'_ .. u,,~_ •• Bai- OOKLonden, IR8""ddag. dtlt:

éterAIr. vaD Leeden Tertrokken
OE POST· EN TI!:LE~jP.AAF (i'iT

VANG8TKN VaD do K"t .."", \ rit' de
maand Okt. bedroegen .t: I"t"" Jl, 8d
te«eD £16,.ao 1911./i<1. V'k'r.j, ';'.roen
etemroeodll m&&Dd Van !tt-[ 'nn'
ijet totale aaola.! tel !,ralll Illel, .... ,~;J)-::
tegel)" "7,118. - . 3

nOBEHTSON ~AKHUl \\ r I::\TIJOS
STltLLlNG. - Wegen. htl ... tnfllV&Ji.,.
der datll.lWl van de Mahn ....hlJr\ eli Il bet
I!()u teatooofte!linu, bee ft, 'e , ...I"~ .
• __ .,.IJ ...__ • 9 ""00..
.............. werealg'lDg !taar )A&,!tl,; .. te
toooatliUiDg uitgeet.:ld vali 14 Fbb Il-

tot 18 Februarie 1907 Inu,D'hn!(e!J ~~
ootTanpill w:orden tol ol' ,je _~).I· f'.t,

BI.NOKM.IN6EN. - De \ulgeud. ~
~ DelDen we over uu d- ' li
GueUe' :-AI. _. res IllAg .J ~ J oo~.
-. Toor GordooiL ÁI~ vrod"'t'l.htt: "'B'
o.ier, yoor Ali .. aI Noord. 'I I d. 1~~It""
eu 1.SW:IIUenl(f"ebel I. Su.",. \ .Jcduu. A
C. Versfel~, ,"oor de ~el"l!<;heJd""tdl"tntt.eo

KoIooIe; G. C. I{""J,IO, t r..dOck J
F. W. VUlT, Wijnber". eu

LONDEl\SE T~XTOU~::lTEl.L!\"G
1907.-led_o, dit! prodllkkD 'our ,:e
tooo.lltelling weD81. in te ze~Je~ 'oor ~

A. jJI'Odnkten tent.oo08lelitog wel,. ID
Londen op ~ lade ~euru.n< 7.. 1 ~eopend
worden, eo die nog DIet dv .. r !.et lU1D1[

geWM"md ia buu dl<tLnlu ."lJ~tUlcbt "<,
wordt vriendelik verzoekt lid, UOIDld.d u~
met de direkteur Vll.ll !alJdl~.u". te t: I
Iliad, iQ Terbinding te ~t('II"u. eu de ::ï
TaD lOduige inlChril',.nJ<;lm Le toel<kD.

BET BOEHE.NBEOH[JF "IJv MAAl!
'T BEST&.-Een voormalig IL" "neT t

Cradock ,gee~t in een ... ·hrlJ'el, "'ll'ttt~
..an de '1llIdiand ~e.... /.I JO .PIJt le

keonen, dat hij IJJn beid. "'''''". gttD boer
beeft laten worden omdat ,It ''''''lt -&I de
ambten b<Jtreft overvoerd I. I ij de Tr.....
vaal praktiseren tiOO prokurtur. ea ZIJD.
300 ,. articled" Illerken. en III Prell:Jru,
alltoen zijn er 29 doktoren t, ''''Jl er 'Ocr
de oorlo~ elechta k wUt:n,.lI \ I 'pothetel1
.. aar er TOOt" de ovrlug 7 WllrfDge,,-..

BOEREN WANLJKALI<;:Sl.Jl::k.." lOOk
1907. Van de firma BlUt .U '-"., P.,.lor.
Bllildioga, Kaap~tad, 1I0VIUg.U we <!rio
keurig afgewerkte boe,eo "aodUlerulen
voor 19O1.l en we!, die <ier Ur.nJe RlVler
KolonIe, Tr&Dna.al eo de lap< Tim61
FarllHll'B' o.:endar" voo, d. Kaap~olOlUt.
D"ze keurig geiUustre..rde eo LU!tlge&UI-
wijzingen be"fattende kalend,·,. :ruilen op
&annage .An bo'-eDgen<l<:md. lma,
poel vrij worden t.oegezouden lW> beD, dit
belug' bebbe.n of hell\ug .Iellon IDd.
landboow Tall Zuid Afnka

KLEIS DRAKj.:~:-'"TE:I\ ~ ~ UJ!,.

gestelde V~III~ I'.all d.·.... W.
zal nu geholldeu ",ordell op ""","tit".

mende z.,te-rdag, <le lW ... rip'...r <leo
namiddag!! b&Ii Vlor uur L..le.
"'ordt dringend ""J"U)("ht Yk"k"r tegen-
.. O(>rdig te ,,"I.)lI, daa r tOT belugnjk
""el'k, te d_n b, ond"r .nd.· .. bet
kie&eu v:tn E'en nieuw ltt qour roor
de v~de 2 JIU"f'~ SuWmpt~
d ..n moeten ook bl) d .., g..l~nh.,d
betUaJ.d ,.-orden. Op 1&-1, F J \0
Rome, gekretaris.
CALEDON _.t L'Hlrondelie p;chrJJfI i

Weder ie zeer doleud gew.-e>;tgednren<lt
de laatllte twee welr.cn '1 \\ ee'l<:Ia>duldt
eo r_ 110108 seer schll'h k foU op t n~enblii
staat 't wat laag. Wl.8Le ....ed: h&ddea
wij Teel regen, ten g611Dejle der ,U,.ontn
Op de 6de dezer werd er 'n h..llo I i'lad
hui8 gegeven door de oude ,,,won,,,. n•
't dorp eo dï.trikt onder hesdlemuog "Ill
de beer en mevrouw M. VRn Schoor 0.
beJr P. W. du T9it ageerde Al. cecmollJ&-
meetIter. De heer Klam (A lexandn H(>
tel) yenchafte de ververHIngen '0 Grot.
ocbaar van heren en dame>< ""er.l~o "'tg&-::C door bei bal·kotlIItee, PU de WI

te 'D fraaie Tet"toDlllg ,.", I!(;hit~
reode LoatUwnL De \'l""r ........ comme
il faot .. voor 't danseD en he! o,ell!le .. .,..

eeu o,-er."
K.EL VIAy'S ~tA~ tAL \I y hebboo

de 6liete uitga.e vw" KeI"'ay"8 Man.w
of HOl'ticuLtllr~ .. ,"(JOrI!1f}6- j "'Ot'.D~
Het i8 een liJvig hoek, j.,'T()o'1 fOm181J,be-
vattende ODj.,"lYeel" 3Xb hladzlJtieo Hel"
gedrukt op kUllstpapltr eli blcwoder njk
en keurig gei11llstreerd. (I"k ZIJner emge
gel;:lellrde platen in II-I toe .. ! ,,!le 100

gellke infonua.tie omtrt"l,t de tombOll",
"~al 16u opziehte "IlU 1,1..elllen Seb. t
bandel.t over pla.ntell HU ~llerlel ooort,
~ektitl 2 over zaden "an groenten, ImoU..
en bloemen, ....ktie 3 o'l'or t.ulko eo OeWt
• over geamedeu bloom"I,. Kdw.y lOl

ronen !:J)n niet slel"ht-t bantl.lur. In [-odet!
dool..J l!.i) kweken het mere"deel v.n d.
door ben verkochte zadeu zelf aan op hut
lIitgeetreirte grondelJ "aart..,.. l"",telliIl
Wat zij aaobieden II! dus, er. eli goed. eo
bUil finna heeft een nallm \"erworVeIl, niet
alleen iD EDgeland IlIaa' I)ok ID het ~'I·
teD.Iand.

IbiVOER VA~ P.\ARDE:S -lo de
it Goev. Gazette" kumt peD prokl&m&llt
"t'OOr .an Z. Exc. de goeverneur lIif!I !.
trekbDg tot hel beenoen <aD droef oude-
punkn ill Duiu Z. W A fn ka De prom.
matie geeft kennis, oudel de dl6l"weilr
wet van 1903 dat gaetl lIIui!po, paarden of
eutll Tan D.Z W.A. in deU' Kolom- LD<lP'
inl(evoerd worden, behAI.e door .,.teM! Iq·
yoorba' eo eo dan alleen ",aD"""r •• r~·
mH van ce:, certifikaat, ~atekeod door~
~ . of eeo ander Hrlint..-ovrddil
ambtenaar door bet l)Ult..e 1!,,,.Hlrn_t
voor dat doel benoemd oe belreffeode
haven. zijn ahi volgt 10 ~,&maknland
'ria Ramaoadrift. in fk, he analaod (I)
via 'Mooi River. (2) op eeD pu ..1 .... de

ED YaII Davigoab-Alll"n ... liar rOeI<,
op-eeo pont &&Il d,· (r~u' 'I' de I ..
iii Vlei eD Burghers,lalll r.....l· (4) "Jl

een punt laan de grw. op d.. t kaUt"-
Naka broet.e.

A.A~.BOD IlE"R Z \ h' ~t II'LiU·
TIE\'E ('\'TE nrp~:J{" r Op fer
scheldt'Ot' pl"at~"J) In d.· "" ...pkoloIW,

1» lp~n WH JIJ lwt nJl.llldhll,1 'fn dl'
Z. A. KIH'p'-'Tlttl"" I "" r.·,.,..rt'
,,-erd df" \'r..13Jl J..n·du:lll ,i ,f1 lo: ... , r ..../(l.,

,,-Idaar, du ...~Marnf' ilj~ "'.111 " "OP~ ,

tldk, dOPn k.tn 7..0 Il dl'r j ,!...t I(f; ,..Hl

tal; II' bt.hon'il ""J ,.I,. I nw" nO
T,....cUL"-OnlJ1J(') h(·IJIII'I 1\ ,"lP!> :.' 'I! ;tt.ord
dllt pni, P'~'l«)()11 In dl' ", 'ph. j, Il' !li
kan \\"'"O'rdE"n pU d~. \ 00 rl'i r{' I \ Il I rl
rna;\twbnp JZ.'""r,H·1t·ll. I" It'.... lil I , .. n
I!a-k t.. btohon'" \\ ,.. ,J, h ,.pke",n"
lM.J.twft. zijn ¥oIJ fl"lIt'~t'" " ..." hl) ~1J1'
\ran ee..n pt"Of"'f~nd,,,~ \1,,01 ,i.ll:(lr,hil~r

f Ijl I..Ijlk ,to ve-r-p.n "'Ill"' t"''''~ ... I.. ) I
ontVangan etl t.' h.1n"" f'" ." 3-

of hij lid wa.. Fln,l'l. ... " ,lt, rl: ~aSntIl
~J dOf>n 1"':.1. In(llrll \. I I:" ....

• l~ ~)~

l!!ik:kdik iO pPr,·, 'II "

gf"ta.x.ailonlf. l'\""1larrl., \ .1' '

o:ntvnnjtpn. Om fll"T' 1'1 !
heh()("ft mf'"'n .. '\"IK,I " ~

l(f'<1'.nlid Lp -:.-tlM"" I,
!I,.triktpn "-'Jil pT I" T'"

'I! \"i'lirlllnrd h.·hl,,· ..
di" wip... Ol' .I, I'"
(~:u~.ru..., 1.lIlIpt) v. IJ 1 I 1

Ix-l1d.... II ...... ·rI..ned. .,
l'prl ..nf'n

BIlyard Home Drummond. onJ.a.ngs
schukiie: bevonden e.o _,.,.,rdeeld w&-
gOlls dle{!ltal door t.oeelgenJ:ng, diende
Maa.n~ oon verzoek 111 bij l....t hoog·
gerechtshof om enige ~pecilWe aB-ntE-k:e-
ningElD te doen makeD 10 de proces-
stak:k-en, ....a.ardoor beschuldigde WU
worden toegestaan appel' tegen zijn
'-o.nms aan te tekeneo. DInodag wen!
de appLIkatie l5eboord voor l'8('ht.er
M_a,,"sdorp .>\pphkant trlLd voor "wh·
wlf op en adv Row ....1 Jon"" verschoon
"oor de krool\. De appl,ka.tie we..d
Va.ll "(' h.'Uld j!;(>we2le11

.Rte.pben HOlr:!")"ALl.rsh, ..,..,.1, be ...Aker
III lipt. Port~ Yerh<'t6rhllls, Mud
DIIl,dlll! voor de boor C P de '·,Wer·
tp Wijnberg bes<-huldigd t~'geno",tuur-
hkf'l ontucht t<o h ..bben bedrpvt""tl
m..t <'Cll d,,. JOIl!l,""'"~UIt d,l" inrlcht.lIlg
De !x>sthul{hgoo werd '-...rd ....dlgd door
d .. heer Theo. dt' Manll1tc- NAdat
...ntlle gM.lligen In d"y,e zaak gt'.hoord
"'·'lfen. relde de hoor D .. VLlLien:, dal
cl.. Il;('tUl)tellll' "1L1l ek>- JOtigHl. IlWY

"H.' be.d:taldlgde bt' ...eerd "ordt d ..
mnrla.Bd te hebbeo gt'plPe~d, h..m
entg.zins tWI]fe:la.:'htlg voorJt,.,.m ""1
onder d .. onu;rt.a.nd!ighoo('TI zou hij d ..
!;",-aogene hl"t ,,"oordoe! van de twijft-l
geyen, 0.. besdlllldigde "..nl daarop
ollt",la.~n

Ass. R"". M~. B~rs blCold gi"t~
ren een onder7A)('k III "",,roond m ..t het
ooian!!:. dool' de bE'eJ" W L La,"'son
gevondNl ka.fferlijlr. aan de "Of'(

VAn Leeuwpnkop. te 7Reputlt \.ol-
gens v...rk::bt.rllljZ: van dr C-ox,
rnOo?'"t d .. · dood ,,"an hM. jlpnl-n·
0011 lijk mJn tt'n. 8 ~n voor de
d.1t.lIm ,"Iln de "ondst zijn In~.r"1\;
Echt "r "ns dO' h .... r J,......!'On oen u·......k
voor nt' da turn '"""" de vonru.t on df'-
1eHde plek !«"\f'est ?"ond"r i"ts te Ollt-

d...k!rt'n. t .. "njl 7Rk.."", h_.- ming·
"'onn nOll: t·W(>(> dagen teVOTf'1l op di ..
plpk was ge ...... _.l zonder , .. t. te zeil.
T_n het lijk ge ....onden werd ..-as hpt
reeds In ~v-()nlerde st~t V1Ln ont-
binding .M ...n iH er nOlr Riet In ge-
"I:ta~d dl' Ident~te.it "&li het gevongC'n
l-ijk VMt te stelJ ..>1 }M.t~ dr luiel'.
\ln&rlU al dat geheirraino-Ïgp gehuld U,,
!lOlt dichter nw.ald.. I)p uitOlpraak
,",Ill dp ma~I<J:nwIt luidd.>: "Dood ~....
vond ..n" .

d.
GEMENGD NIEUWS.
DE GED:E.'Ij"KS'l1EFJN \" AN DE

"lEUWE N.G KERK te Barkly Oost1~'"7.aterdllgmortz.eD, d.. l~ de,.or.
OlD Il uur gelegd .,..ord.(>n.

DE ffF.F.R SA L""ER is. naar zip)
"'onmg te }lulde,"" \"Iru tprnggekeerd
...n IS zeer voldaan over ZlJII la.at"1"
l'olld're,,,, ffij ui l'o1koroen hl""l"'teld V,ln

zijn onge6teJdlw:id teng'!'volg .. VHn '-""Il
jl......a ti e kou de.

KLEIX~fO~D S"~AStD": llSTA1'E
-·Om tro.-ks 1.000 der ('rV ..n ln,nl!" de
ZPe ill ~nl!:('Iloomd landgoed gel ....
g.m fllln dl" oIrledonse kost, Oln~t,~k.
2 llur rijden .. van het Botriviecr spoor·
\, ew>btion. zullen gMurpnde .lp eer"t-
volgende dllgen pl'iv8at te koop wol'-
<lQ-n aa.ngpboden. Ovel' Otn.rt:reEib 8
d:.lg"" ~llnen pla nn{'n en biezo.Dd.,r·
h.-d"n omt,rent. rrip""" bt>kend !tf'\-
1n~lakt wordptl MN, lew ....prder (lp
an·vel'tt"nt le hipl"'Ow'r in deze \Iitga.v~

V KN hE REGEN IN DE DRUP.-
Zoal~ l>eIteud werd fItlit:I' tijd It1'I~n het
J!&,oizfleo van St. Helena naar Enl(eland
t.er"l[l[ePmoen, teuge.,oljte W&&rVao "fill

<leel d~ be.olkinl[ van dat eilao". dat van
b"t Ilaruizoen 1>4! 1011<1, brodelOOfl weM.
Naar men ~ ziin velen van die meutlC!l)
voornlllDen~ Daar Zui<t Afrika le verhnizen.
Vermoodelik wetfoll di'! I!tUlnOf'rAs 0Ili' niet,
w-elk pen armOAde el" reed!! in dit good· en
dlllma.ntA!I""d heertlt. od_ :LOnden ze
zeker inzien, .tat lM!.., <loor TaD St. Helena
naar Zuirl Afrilca te pmieTeren, van de
regen in Itll-drnv k<:Jm6n. '
lilT S'l'P.Y~SBt~ R.G wordr OOr;(·ht.

dat op W"clTllI!: Illb'.onrl ..rinp>n na. dl'
hoeren op v'-'r"il'hp.iQ!mt> pt.-liken jOf.lgl'
Rprinkhll""'n bij _ .. rIl"." tt>gPlij,!r do-
d<'lll m,>.t, aT8e-naat .IUl sod,
door 't. lOX',. rDpm ..nt t~h.:.tft.
l;ift w{>Tkt lutt;t"kend ..n doet Jl;et'"n
!<Cha.de un het vno. op dl' m""mt ""p'r·
d..n tot dU"Vffi"re door d.. st-tld. rB.3d
12 1,\l"nnen ~ ~a <lf> pC"achh~
~nM ,:taai lwt veld ...r Ilitsteke.nd hij
Ml ",allen de -boerE>n <'ell _~t...kla
'JO)I;st hebben. ook _11.-n "'l' volop
"ruchtécll zijn, in \V~l v. n eie latl"
rij~.

-- - .-...........
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UplngtAro II Dec (R )-l11J bel op
h!ldea voortgeset ODdieUoe'" verlr.laarde
getuige Kotze dat bet gevecbt le Karos
aoht mUluten duurde WNl'Da bet BChl!4!ll
dit zowtll de pohtie alB de lovallen ;lCh
terugtrokken SomDll!f6 IDValItH trokken
d~ Kalalj.n blDDeD eq toen de dUllltetDla

n IDlYlel '¥lateD getuige eo J3a..oa te ont
l!llllpp€U Dit getulg8Dl1 werd bevestigd
dl)or Willem &:balkwlJk

EeD andere get lIge bevetltl~de het ge
IlllgeD ~ VIlO !!Old",al Ol undhIJg dl6 te
K'a,O{)~ patrool)e dl~8ten deed en een
handelaars wagen ontmoette waarop Plet
F ~rrCJra eD de Vrillers zaleu Laatstge
nOe,"de '" &lO t C7. ,., ID ill'D zakboekJ8 I"t, op
te Bel r J~eo ~ Ilrrelra legde ZIJD reyolver
op G ruof]el ol\' 'U\I CD gelaorttll bern liJD

han I"" op te stekel Getuige werd oot
,apend en na r een lager gelJFI~cbt
wur 1°'10 hen voor de keUR .t..Ide ZIch
aau te ~1IIt.eD of doodgeecboteD te word'll
nl) si" t ZIch daarop aao Olllluddelhk
dial Da VOl d het gevecbt plUIS W8 \f1D de
Vllhers volllens get lige eeu werkzaam
aandeel n""1 doch getUige beBeI ouwde
hel I &18 ef n 6ekofllillaudeerd penoon

Soldaa Cul' al de plaatsehkc poLiI e
dl .. ta ... val ZIJl '" Ol deu hen!tulle de la
gaf I?~tlpge[ '" 011 tr"l t het I!Ch..,tCI op d~
polrlle kut 11 Je nacht vau ï Nov II vaar
uiJ I I) eit wlJaat Bell~ gewoud werde!)
L..,atstgtDO<- ,oe Wal! ..ed"lt ll&D lOIJD won
deD oyellt>d Il \ all ~ IDvaIlers k Il Ill)
aled t8 J ol Il F"rrelrQ I ~rkellfJeo Z'JIJ
getu'got 8 t eY~81161 je verkl""ugen Rfge-
l'1gd door N,kull" WorthlUgWn 00
S~II peril, d,e reed. vroeger gt:plloheel'rd
werd.,

!Je tragIese dood ,aD l!O!daat l3ell,,'" zal
I iet Rpqec:hg ID t dIRInkt vergolLen word~n
De lolitiekampen r; JU te ver n.o elkaar
on beh<>orillre "cherrulDg le kU'lUen ver
leuen ml u en gevoelt algemeen dat hlenD
v~ralldtlr PI. .. ,oet ko~eD

~ \ ~~""';:",,"
Grulf Reinet, 10 Dee; -

heer MerrimlUl sprak héden
drUIt bezochte ve.rglldel'lug ID het. tad-
hWij too Dl! heer J Hl" Ma8i!OOrp pTt"-

1;1deen!e

In de loop van ~n lange toespl'Wlk
gal de ~T YelTlDIIIJl emgs l'ralctl_
1IIenknn IUlIJ ge .J?1~e))()I!J'!,!n en druk
te op hUlluge w Ij~ 'Y.IP! ~I~e n

d!' Ill""legénbeld hem ~n een
bezoelr te brengen UII\ GroafF R~nct
dl\t reU ... ID dt>~dagen "an' ht>t oude
Rollanqlie bestuur békl?nd stopd voor.
~Iln f>nlgl>lIlUl" onst unuige IHifd~ tot
,.eln-tullr GrRaff lte'lnct ",.t r.e1l
bestuur op £IJn volle waard!' te »ehat
ten en Grluff Reinet w'nl Interl'8S<lIlt
ook n VeJ(' tlndt>rc opz1(~hwn want bet
WRI!! h er dat ,,e\ en JIlIW' geledoo die
noodlottige woorden gesproken werdoo
welke aan CIn bevolkii g d.e oo,lIle 'H\ok
gaven omtrent ~ lT~hke ,,",mpen
wellre h('t !>'lId zoudeu tr<1(f('11 HOI'
11Inger hiJ le('fde-ell b er I<gd.>. hIJ na
druk op-hOO' 1Il('ff hiJ '"'.as hOt' on
m~lalc het ,,,.J< om .I.. KRl\pkol()f1Ie
!'Il IIld. rdaad ..lke Kolome te r~",n
!.e1l1.lJ (1 volkomen uilfl:M>l<tmr OORtord
Alii fr iet.s as l.t ZlIlIl \friG ten

OpaWhtA \ rn <l'e zuster kolon <1e I ach
!:.eruit hud ~~7.l't dan wus h"t dut dlt
sterk l!P'V'Ot'I \001 zf'lflx.tllllr 1lI<;'t vol
d(J(>1 cl. door I de n .. ns<I van bet
Urlt", n... I I dl'lZó' Kolonie h"W'f'pm

1~ R-tH liICHTE~ )
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)<lj t ril jl, r<)te
Kimu6Ilej op
II Ihheke ve I
koel t varen "" ..""••1.,,,
VaD K
~ e ID Imll

lo eerste en Iet
wa. voor alter

De nujnen
waren taDs
arbeidere zo het dwull sou IUJn
de werkel"r.en naar Iller zouden
laar teleurste I 4~ hQD wachtte "en
verk rueer te k.t.) ~en WIIK De
Stromenlijn z<lljie dil heer 0111ier Will!
ougetwijfelo eon groot voordeel vooral
met het oog: up do toevoer vaD .teeukool
'oor de mllu~rl De werkookOSl8n der
rmjnen waren I ierdoor unr.181 lik verrum
der t t goo. ,;cte ti had tot verdere (lot
wikkeling vali de Du TOIUpaD Ml Bult
fontein IIJIJIl"'U &IJofschoou del algemeue
8poor"'p~ ontvClng8teo vsu de Kolonie
achteruit war en K~all WIUSIt die toor
I e t 'poorWllt; d'IP, .. te neut lt {inkwa and
WeSl vorkregen b Jl a erdul beid eo he
Irool(lIl Iu,," II' B.1:1 000000 (aVl'lauf

>()~
v III len
bert
IODIle

Leo
uane

~ dieD

ARJl KIDSK Wl'h'T'l¥.

KO~IPF.::JI;S'\TIE voou MlSHA~\J)}i,..
LL'\ G DtOOR dHISli1LY.N

lp eel) JD dingsaihlrel lte(!ft d
Volkstem VIlD d_r li 'beS6hou

W'lng (J\ I"r hét;; pr6grW:1\ Ván Het>
Valk en Il w rkz.:larnhooell van bet
JOngste kougres ID ....-ejke OOschoUWIlIS
h...t blad Il in het \"Gig nde ,;egt -

Ones \ rees ti! 1\311 d koustilllt.e
een ~t8.Jlt" "erd ~ v Il die W tot
een lUI ormd en [lIet leven Uta&l"
r-egrnng tn~-t.ruIll0l'lt lWIakt I" sedert
do w.,u,I.te da~o uiet. erop v l'llllnd rd
1Il WeJ 'lkt> ma tel. Il lUW ovt:'r-~gt.J\g
ster'ker gewerd I dat, < Ik Tru Valer
dl ~1re ft naar pobtiel" ru \ oor
on7.. lAug, gepl.aa.gde sum nleviug roet
bLlJthdl1l<p ~ geZlUn~Ihk optN() Il
\ IJl .,11e pnrfij--h.>tOOrs zou toeJu[l'hoo
lf Il • lilde- bIJ a. eijk !'eb....rlllg dllldf'lik
~ maliI'll dat.. ab men my. bevoUung
Ol.... \011 -dIg ".r~1I\ t. t I:M>l r Il' f(;(

In t, geh.ctJ I I t Il' \0I'tl'Otl\\ n, en
CJ,~ 1- ,,1.rull do bes1uur. ",~[lUf' voor-
lopl;( voort "roetteu liever dan (~
!V0nd'Ht on. >p tt> dr ligen eli" moet,
I. idou tot '" n,.,l1~ f>11 \I ruk

V"rbhjdP' d was t 0111 lf> Ic m.u.
r II II hoe rU11l1f lll .. t.. hot hoofd ko-
nuteo t, v«rtr< uwen \311 hun publiek
b..r;lt e Il lllt>t boo.vl'l,1 Jl I,tbe d biJ t
O} tl'E'kk n \ an ht"!: propsrn van b
jCl.Il ,I(.n (It l«'vo< le-ns cl.. r Il ..ns n ov r
d .. be:Lnngnjkst. V'TIIgell van de dag
.. ren geJllt>~ I'n get. ogen D.t 11

so ,.,..lfhtlllldig d"rlk"lHle v ~nOOrAlg
als het 'olk kongr !6QJl goedkell

h....ft bedlt aan ontwerp->
pl-ogmn rond r dat daariu wLJr;J:glu
llf!>l1 \\!'nl n Ii..n~e-brn.cht toont!IAlI
dnt tr~ op ht ~&fl:blik ,olkomen S) III
pat.blli' van oj1ln ~S bestuat tussen t
hoofd kom tee en de dOOT hen y; rT...
!-tt>nwoordll/.d partIj De hart.grondlp'

goed.lrf'lllrmg dool' dC"
vergliLlerlllg g.>h()( ht, aau gene~ 13~
Botju, ~ kien mende kritiek op de !tO&-
vern ruenf voorstellen an verband
Illet (><"11 'I'1<'r mILJ rI'''' It-rlln!{ IS ".,IJ

r der b .. 11lj" voor d .. grtl l>e-t."liliap \ IIU
n .. cht('n ill tot In, "pr h ....rst tu {'n
'oorrnlllllP[l I'll I,len ,nn Ret \oIk
'J'r..", " Id .."" jt..ll.....n.cbap h<'eft
nreLt; kunstII attg, of or oprPebt. fil ar
'" t wtJJurI,ik mt, I<H'I I 'all de ge
hJk.. gr '" E'n NI 111IJStanden WaHJ'On
der '....11 ", .. rJlToot d .... 1 0 ""r bE'vai
king h, ...rt te h)dpo '

\\ at bM reft dt> ont" nlt-.t vnn "Apt
\ lk'. pr0fol:r8 II o<>or dl' P'" wrgull"n
.....-I!t ht'! blad kort te k /Oren ~]11
\Ijl lo]' ~"Inlg duacl",erkehke. krltt~k
uJ> geOE'fNld " ..rd DI' ID I vooruit
"1<'ht 1l""1E'ld" b .. rvor uilig ... 11 ons b&-
h", nl( "'ezt'n mt>! nalllt:' de hl"l'lI16-
11 lol: ut>r profIJt ..'n b"lnshllf.!: op d"
go,ui kompa'!(nl(.... 1.0 hNlt h t V'6rde.r
ht><>ft al!.",-t-kr ..t('u 0 )Ilokt. aan de k;a
pl!..'l1 ,,' ..n organ ..n "U ook mpt t arti
kI'l h IOdeler dt:' over Jf' onder\\ I)s.-r..g<>-
I ng hebben n kf'lpu jt"trn"ht munt te
slaan tegeJI H..l \ OI.k. Doch oven
jlf> , heeft de pers ~ lj t Ulet 8teE'iI

11'1 wnt e "rk ..nd cl I cl.. ~ 11 elen
pn rnl1lrf'g~u '" n t pro!!"un voor
grn" pubtJek lJ.... II~ aanllf"ln ..ll
Ml Id" • "2<,n e ,a ...." elelcife
~t Yldp lilt beoorde<>IJ op leuw N'D
voor'-'Id lIa,.b<xl .. n nl I h ...t aanp;ebo-
"'''11 HrlkaJ.1l1d"r tal .. nl OOr pohue'ke
dlll!1;E'n RI{'!' "" dnnr I" 1;eI"ul'8t.ellill,lt
merkhoar dat t prop,,,m ji;""11 haBd
\ atsel~ aan Il ,.odl v 181"118 lf ti" 9ut
ar d-<>lIters kond"n I!"'Jpen 10 hun
streven om H..t \ olk ,.Js "'Il Im~
rl>wl gey,lOr nr tt boeJ:d"n :Maar onll<'
IIldTUk 1~ .. ,t h..t p;rol.. pubIJek bpt
progr liru een t 1,I1lflik !l;f'..:-lukt (loku
ment ht><>ft gevm d. n
!toed, dIn k ~Rads knil
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MOZAMBIQUE.
DR SMARlwr 'rE DELAUOABAAl

LoJrenqo-Mar Il tlO' 12 Dec -Dr tiroarlt
de kt)lulUl_rta v,." publieke werken CD

.poorwegc, lu de Knlll kolonie kw." bIer
hedeu per D09cr CA!!t!" nail H
Il orgeu vergeselt hl) dIJ I.hBLFlkta Gosver
neur 26 mijlen 'er laogi de 2WIl",elal i
BpóOrwel; gaat vaurlMr oyer la, d nallr de 1,.tIlIr.Il"'\IlIt:'f1,m
W lterlworkell asu d9 I fllbelodl nvrer walOr
hij door de Gceverueur tIJ dl" no 6".01~ ont
ruoet zal WOr leu en keert per stoomboot
I aar Loureuqo ~tar! le~ terug L meh zal
bij de waterwerkeu ~e[lutugd wordeu ter I
WIJl a Il 011118 cc eer uaal as boord van
de Dover \. aelle :1.&1VJailLl1VInden
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Martelande

:.1srkt

Verloren of Ge"tolen

I 000 ERVEN ID de 'Klelomond Sea
~tate, jl;elegeD aan de Cl\Iedooee
plullen tej{etl belachelik. I~ pt'lJzcn

vaat' erkocht ...~

I N de nacht van de 2"ste Oktober,
t1ls~n Hopefield en ( ocDrat,(>nherg,
een beWer bonte Koe gaande op
kalven, 5 Jaren ouo en een gele
VaarR, 2 Jaren oud Bel<ien gemerkt
rechteroorstnmpen JmkerooTi'tuktje
van acbter mt. Heren en Schut-
mee~ters waar dezelve mogen aan-
Immen of aangekomen 7.IJO, ~elieven
kenntr; tR geven "1111 oe heer D
V IS ER, Commercial H oW, Hope.
fjpld, of aan de' heer RI Jl( MELCJr~
Donrnfontem, door wte aBen ook()@-
tRD zullen het!\llld worden, of aan d",
ondergetekende zelf

J N H. STEl N
Groot W C)lv~

Klipheuvel St.atie.1
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vA.N DE SYNODE AAy. DE 0
DER N.O. KERK-

l.-&......rl .."d.".,. rei" rtm de _nU.
Van baar g.est en re ..aren, h...,... OTerdrijTin-

gt'" "" h..re misbruiken. Van den geNt Tall
.."If~uoht. en van praal en p,.,..,ht; en van groot
1.,....1l en ~erlrwi.~ting, ren kOll~ vaD hulp &lUI de
zaak Ull God. Ma.ak Jesna Koaillg ... laat God
de Eerst.. cija ook in de uitf'Ul Ta. u... gdd
ell pd. Bt'f'~ n... tienden' in het .Mat1t..u.
des B~",n, en l....rt dat ge'l"t'lI voor Zijn &&ak
een det>! is van nw God!Odiellilt evenab bijbel-
lezen en k~rkgaa".

Wij bebbell met bekommerru. ,..Jet up f'6I
..e~hijue! bij de -.cboolgu.!Ide jeugd, !WIll.
de mPhrni.k~n bij ..spon. ." (Wij IIpMNl lIiet
vali het rech~ rehruik Tan li...... oefeJainc).
Bij aollllll.igen .. ordt de saak overdreve. \0'
lICIaade Toor de gezondheid of de ttudie. Ook
,",rdt de dag des B door de jonrL dik-
wijla olltheiligd; en dobbelea; ClriBbIa. daue.
en dergelijke sc.hadelijke ijd eUledeu UIIrleenL F..l.andsfontein,
op de n ..ag 1'&U een mend aan eeD tuilIier. ';:.1!I5.~t%(JV'("2tDl::lx>r,
..... rom ""k ..r kostbaar boom soo krom en.....,.. I !'It::; .
del.oo~ en sonder Tl'Uoht _. kr-c hij teil &lit- ---
.. oord: Een paard heeft E'r op get.npt toen het
nog k:lei...... De jeugd la ide hoop der toe-
kollUlt eli wij bi~den. u : "Wa.akt cy"er ualTen
.--n o.~r uwe hUl.fA!D.

%.-(}#4t GM, Woord dt :MNPlaoU ." "II'k....,,,.
Bonn alle and .. re boE>1tI'n.c"Mijn volk fU~

verloren omdat er geen kenau n.n klaagde
God, doch Rij g.u ook de htlofte dat Rij -
"hosger eD dorst in bet l~d wlIden a.~.
niet aa1iU' brood eD water,' ~r n.. r ZIJD
Woord. n De geschiedenis leert ona dat de bij-
beh'olkeren (0111 't ~OO te n'*men) udelijk ill
Jtarakt,er altijd de .terbre i volkeren waren.
GodA Woord ;.. ....n ... ad. me~ !tracht om 't hart
an 't hnis en ·t le...en. d.at hit ill llieh o~t
te OOw"aren. Bet "ervru ..an lie hlliagodadien8t.
bet nala.ten v .. n de stndie nil Gods Woord i.
de binnenkamer: bet toeneDldd gebruik "lUl
ijdele, liobt&inni.ge en ledige bladn. en tijd-
""brut.,n in nie hniR-n heeft om ..erontnPt.
Laa~ de ".Kerkbode" en ~ n~ bladea
de plaats daarvan iJill.emen. En wat de bijbel
aa.nga.at, ~n .... ntrellelijke Hnishijbel tot hillp
bij de bu~ieDlit UI _ldra un OM Tolk
...ord.Jl ver.Ma.ft, W&&I"Op ...-fj Gods sern bid-
den. Een volk is ,,,,,lal ...at' het l_t. Geeft
God!! Woord d.. "" ....te pluti< in u... hnia. bIj

<Incie n, en ..ooral iA !nr hart; en d.,
kTaeht daar n nl Diet .... g;,lijv ...n in bet da-
!,elijks<.-h l" en. '

3.-BV/t rDOr ."...

E<'n Gemeent.. en :Kerk ~"....gt soms. dat de
Lee,.,.,.r voor re bidd.en moe!. DOdI gij ...·eet
niet bO<! ook wij, .l..een&lII eJ! OpKieaen. rdn-
riglijk behO€Ire ge .. oelen au de gebedeD nn
Goda ..olk; eA wij ~ Il i ook. "Bidt ..oor
O!l.!:' Dit b",DCt de 1trac.ht op 0" neer. ea be-
reidt D'" "igg si<IIl .. voor déta segen ..>OIl onse
p~ en arbeid.. Ken lPiilr\ d9 pemooll
lief ..oor .. ien meJ> bidt, en ~als m_ den per-
MOn bemint, beeft men &ijne ...oorde. ook lief.
Gf'en :KE'rk un geRg8n.d bMtUa &ouder t. be-
diening en de heot>fening der ..oorbid~; eli
de beate wijse om de U.Iten der kerk op aard.
reeht te Itri~n i. om Rl ..e*,' recht re '1I>.ken
in d...J1 hemel bij God. Broed.". bidt voor -,
..n ,....est verwkerd. als de ~e. op ona ala 0

1.leneN d:ult, b ..t ook va.n O!l$ op de Gemt'e!lie.
..troomeu w. '
4.-&woart uwe ""..ce.,...
JJnu..gt rorg daarvoor, lII~r dAl1 "oor ee.n.ig

ander ding; want daaruit .-1oeit het heele le-
"eD. Niet.. miDder du perwpoll.l.ijb heiligheid
e. reinheid dM ba.rtom i. n~ om de Km
dM Beeren tot _ 1trac.ht joe maken in lae'
lanel. De VNde. de liefde. d~ ol"enrinning o ... r
dt> ..onde, die wij in ou oJienbur leve. ver-
langen. moet eerst UII...eng: !lijn i. be\ han.
ls bet hart rtloht dan komt t.11~ recht; i8 liet
b.a.r\ ....r:keI't'd dan komt nieb. recht. Bet leT1lll
nn eeD :Kerk is allet'n &oo.1eel ... aard ala )tri
bart der K.,rk .ll&l!d is; en d., ma.te T&II clui.-
tug in ...oning in het but d~r Kerk is pl'eCiee
de m..te ..u hare 1traoht iD de ...ereld_ Ey gaa'
ruet 111861' kracllt TUI hAar iut dan .ij in ...ea-
dig hezi t_ Be hot'd tu... hart. ei bod t het rdnk-
kig. eD rol. en rein.

Voorta, geliefden, wij be~elen Il'" Gode,
'w ~ gegroet' En mar dt Trede 0*. elie
aU. -...ratan.d te hoveJl g-&&t, nwe bute. fill
..inD~n hewa.ren in ChrUt .... J__ -Alnlf.

A. KOOSUD.

1fodenter.
S)-uodaJ.. Zaal

U"p"tad. :!I.1:Ko ... l~.

SL\....\.PZIE_KTE. - Tj. Berlijn ..-eH
u..t t:Jl'kt<'g""al an E'('O: t' jl\rig sTad-
buishewn bt.. 1 opz.ien.: Die man
s.1&&pt nl. 0 Il ~, sed'l't m_r d.a.n
:!li""" r . I),p Wd.. Jun i... 1904 op W()!;
naar '\ R.>rlijn"" ot adh ui, z.ijn7le. !!Ieeci
hij bij t..e<t a.irtapp<'n nul d"" td'1lm uit.
",...j "P ziju .""bt..rttoof4 {On gNUalct ..
8aa.rna in dll'P" ,JaAp. Bij '..ordt i"
,.....n m£~ kiiniek opgi'pa.<t .. n jH'Of.
E",I",nf"'1l!: ~t o.m. bo>l,·n>l#,',,<u> o......r
Lijn 'Of>~taod m~'f'<l""I\I: ~ pa.tii'nt
I' "all ''''n unu".('htl.jl; ,aangt"~de fil·
nHl~ ("Il Wrl" d(~ lu.at!-t€> ja.n-n. 1\tl.3.,._
.... tUJllhk ()Ind.t bij o"",,",, .. rk1 ll'lL!' naar
I!d"'"ln pn 7K>l. z....a.k. TQef) hij di ..
da~ naDr A h··t ~t':.ldhUJ'" ~111~ "-a... hij
vpg ....Oq1\'1I . 'I _'t r pijD·lik.e ,..aak,
rL....,. ... ",..,.""hij"lik n ""der zicb op
l1]n naa nl Jr. l.,hrni k .. n .... ,d T.. roorlcofd.
RIJ 0.. ".1 Kret"g hIJ _kocht- NtII licbt.e
f.,..,·lli,,~ lUl Il !wt J}.('bt,...hoofd Inaal'
'f>TI'l<li1<!" I<>kenen "a.n ber8l;~schuli-
diue:. ,.... ik.. kort d.aaT~. dE' nu nog
'I~""l, "OOTldu, .... d" .Jaa.j,t.-tand ten.
.,....-oh_.... hod. 7,ijn hlll(l .chijnt o .... r
l t \.:t"hc ..l.... whaam ~f'>Qf~Boo~ tf" rijD.
, f, d (t.po' pnld,,,,,. Il",t: n.a"l.:!PD II-'.... "n
J! n l(("\1)IP-l,rt~.kt ..fl'. ~rf>qm.iu ant"'oordt
ll)l1 t ....... ll"tZijn op harde; kuaJl"n sc.b....1
Iwh! "I ", ..<, " .. rk .. , ()lj,.,.u!! ..'na~e nf
pn"kk.f.jpnd,~ lurln Hij ;i!<"eft ~O b.-.
", ... ft ... lf' k.'nn .. n aa.1I ....'lt'ds...1 of drin-
k.":1l .. n ....orot JAarom C op geregeld ..
1I.l'I<l1pP"" ........O><"<i. Hij lmll,.-t ni ..u.....
rum op 7.Jjli .. t,·rt "'" 'ta<-ht bM. <kon
m..-aj t."·"r?,:~<. I... lildren. 0.:
prot..... ....... Ilrht ~ m~llIdl"icl ""II """'0

pi(t~1 nil ontl\'akE'fl' nii,t rutjtt'Slot..n.

AAS DE LLTDEl'I"Dil KENSIlEID.
zijt gij .....rontnJrt, door sciatica,

lamme rug" of m.eumati.c p s_ een~ ,
de ~ met Chamberi.ti.in's Pijn Bal-
_, en gij ZnlL ndleagd sijn uwt bet
~ltaat. Eén _ .. _ding geeft
_ verlichting '\'u pijD. onn.l 'tW-I
~""-A.dT,

Hnart'Jk. 8r1ef •.

ce: it de .. Kerkbode.~)

Do LeE'n.rell en Onderlingea der Ned. p*.r.
h e rk in Zu.id lirib ter SJlIodAle Verg.d~

I
hi,teeD. :

A..a.o d.. GemoontelI ouer Kerk, Zal.i.gh~id:

G.lie! de D in de n Ileere J ert1.i .Ch.rUtus ![Rrt
is ODa ...... e beh.oefte d.,. barten lA da .,!tre:
naam u d...ell brief te IIChriJTe.D. \ell . ,
te doen " e ten an b e t ...erk dell Heeren !.Il :ODSe
Kerk en ook verder om n in liefde toe ~tell
en t; Tenn&Jlen in de dingen .... n het K.o~nk-
rijl< Gods. ~__ ..

Onse ba.rrell lijD gt'Oitemd tot groot.. ~
boar}utd. dat God de donkere ...olken .... ~r ... n
de furd._.rlijke Brief de r ~toe Spwcle ~ak.
in rroote mate van ons vOlk heeft doea.! Y'er-
dwiJlU'n. Beldl'rd<-r .dagen "'P' geko~en;, Tele
nieu ... GemeE'nte:l (lP' geatach·t en 'lnJ 1IIOf*t.eA
ettelijke ni ..u .. e Broed ers "elkom -h..ekn. Ook
op he t gebi..d van de sending , nn de ~pvoe-
ding, en T"'" den arbeid aan onze armen,: beelt
God 1lJ" .. elbebagelijken ~ gegen.n. :

Wij .. orden e-cbt.er ook tot tiroefkid gaolemd
bij !:Ie~ gnieht ....... IOOvele ledige plu~D !.Il
onse Synode. In de B&lldelillge.n oour ~.od.e
sult gij gesc.bn-nn vinden de namen T~ eem-
ft' .........rdig<' LP6ra.&r!!. die, na jarealangeU; trou·
""n dienst , op boogell ouderdom uJD ll~etre-
dell o. a. Ds. A.ndre .. Mu.rray en DIl. ;A. D.
Lucihofi. f.<.nigt'n liJn on> door den dood ont-
uilen ...·.... ron.d .. r ~ J B. :\...,tbling ~ Ds.
Cb s»: ~tlrrav. In bet Buite nl. Zeodi,ilg-.eld
b ee.f God 0';" 6 get.rou •• arbeid""" doer den
dood «n t uome n . ~wmmig-t'n in den bloe-i b ans

leven •. F.o in die kort'; maar <.>eTvoUe .... i is
Ook de l)IJTergetelijke Br. Ee,-,.. :-\{Olanuj! Rof·
m evr .
"'Ij h...Men ook ..".deu tot ,..,rootflWt;diqi...g;

.. ,..H voor OM &allwht z i ju ~ek"m"n de g«'-
hrd...n ~n eonden van ~~Ie n ond .. r ono .<llk. Do
tra.agh.-id. de nnHn<ehilligbeid e n de ...erHdscb-
!r"""ndheid bij ee 11 groot dee l . Do l,,·f~e nn
II<)mm:.g<>D U. verkond, de vatbaarheid \Ot b"t
);Wad .. ni) ni .. t ,",pinigen to<>g .. nomen; "'Q ~Ilde-
l'81l ...eer rijn g-i'.angen in d... strikk en "lID uil-
"wh: ..n ..... ,...ldliefd e . Wij tl't'\lrE'D bi e~m ea
&Ot'ktou Gods aangpri<,bt voor dit'g ..ne n.

G.li..td"n lil d e D Heer ' WIJ e enscb .. u.i!l de-
.....n hnef tw .... ding{'n te doen -1. L' eenigt>
V'Y"A.rigr rr'149,tuU.n aoe m e •. dis o~ Iaebbea
be~ g-"bouden. en dan Il. :'lIl"t eeD.1gtl "'""'ft ..
••lijl:t '....,..maning,~ sluiten.

1,-GEWICHT'IOf VRJ...1GSrrllI~:S,

1 _[i. ;t"f}"',rf, naar 1l.Qtlll'tf"t A-!.rte11)t"!
ft'f'"Vf'J.g\-'AIJ,

De ..mel\Jcro~, d e r h<>proeri.ng, ...aar·
in bet God goed dacbt onze' puehe
Knk In al de State n, drie j~ lane
t..8 l~u. bee ft o. a. dit Ida.arh)lt
bewez .. n "bet hart de. voU:.. is één." ein ~ft
een dit,pp beg"'f'rt .. g ..... rocb t dat bet !net de
venlCblUende uiterl ijke vormen dier Ktrk ook
één m..o.g .. ijn. De vraag boe dit bet best te doen
h....ft On ... Kerk in de Kaa}'lt-olorue reeds sedert
de Iaatste Synod .. berig geIIond en. En in deu
Synode b....tt de Heer ons geleid, .lgem~o een-
.... fd" beal ni t te nemen a.4 reeds (ook ale..".,e.,.)
IJJ gl"nolDf'n in de Ken:..n n.n ,Sat..l., 'fn...
Oranje ea Traasr aa) •. nJUnI. de daa.n;t..lll.ng .......
eea R.aad der K .. rk e " om zekere g<'wichtige eD
al.gt'm~e Kerkelijke bl'1.a..a.gen toe behartigen.
~ e Raad <f'rg-a.dE'rt n'or d.. eersre m~ aaDst.
)&ll" te Pntoria, en wij be<.len deIe ua.k .....
de v')()rb,d~ der l'erk ""n. \oo ........&r een
dankb.a...,- t....hn des wJdB dat God luist onze
Kerk ft'bruik-t om dt' ........'e groote fed·,,;ratie in
Zuid Afnka. te bell't'rbit..lligeD.

<2.-U, ul!brtV/ ... '} drr Z,ndi~9·

Er 100\ t""nemend .. belangstelling, er )tIjD i ....
opend" d.u .... n in de Blllnenlandac.b. wo",..J ab
da Hll.lt.. oLand...cbe Z~ndl.ng, de art.ei4e" <IJl1
...elllig-e eD d .. beu IU'D bhJ"en tllj vel .. b gt"ilo-
ten. HO<' b¥: ..."rk nit be breiden. va.u..ur de
.... b&iden pn b.·t g"ld ge,"onden: mogen!.nJ n,1
.taan alo God rot'pt' Deze allen "'JD' ~ragen,
die "ti" ...rrutlg h .. bb"" bPrig gehoud.~. un
broed.~ In de i'ynode bi"ei1. t,..,.ffend igeregd
-Ze.ndingwerk " .iLll"r~erst geloofs .... rlri. MIJn
beSlgh~,d en boerd.,rij mo ..t ik alJeTfeT1it op
h""I~be,d, !Jjnen drip-en. maar Gods r.aken al-
I..mm ,n bet geloof."
On. bart .... rd <erbhp OHr het wlerI .... n

ve .... h .. id ..np z"nding H'r<'i'nillingen, l!X'au lie
Prt'dd. Zend. V,.n;: .. dp hlnd ...r ZendlD.g KrlUl'
sen '" d.. Y rou.eD Z"nchng Bond ... elke last-
sre alle-.on •• rleden j&ar ruim .£4.000 hooft bij-
.... ng.-hra{'bt. n. ,ersp""iding ~.n Zending LH-
tuur ".105 ""n gr.x>1R ~egPD, tellende de '·Licht.-
atral.n" en de "KOlllll~1!bod .. " I\U""" ""n g-<"
lLILIIltn!J;ke rin-ulatie <an lS.('Xl.
En b,';" d ..nkb ....U' u)n w'j Gode dat .Ri) van

OllZ" B.B. z"ndeli.ngen. eig-.-B wnen on.er Kerk,
g.-r.ruik! b....ft om d.n Bijbe! over te ..ptt ...n iD
ek t..Jen n.n t.......groot., Bei~vollr."reD. t .....
1),;. W B. :Mnrra~ 1~,,,,,al..ndJ, en E)enr. Á.

A. L"'I. eu Dr. H·.Im :Banvallandl. H dank-
b.i....r wir d.at "'j beAIUltell mochten .JUn met
de B"burip Koeken tot de opri"h~ van een
OplE<idln~ •.' ·.h""l voor KaIfer Eva..ngeliot ..n .oor
<L. dUIZf'nd .. n B.idenen. E. opdll.t g;.j ...eten
k\.lut h,,., te t"dd<"!, ~n bv<' k ge'·en. wo deoelen
"'IJ u m;od., dI.t .. nu> Kerl:: ~ 7U Zen deun·
g..n ." ....erk.N in Heidenland"n bNOft.

Er 'IIf'ltt':J '{', 0!' ons al te lamrn omtrent J.,)
Ilapp"ct.en. B<-'l<'.hnJnng--punt<·u ~IJ vo(,Tst..ll .. n
0"" <l. Zendlllg en werde" ~ d~gen al~m
cL.ara.an g-<>W'1jd. Een der he"rbjk,1R Synodale
geh<-uT\<>Ul.S8eB w""' .... n ..Sy nod.o.le ~~nding
~." blJg<'woond ook door on... Prof-.ren,
",l~n 011%"'" z..ndelJ.ngen. en ""rug<' b~lld .. rden
...,ndlll~ ,n('ud .. n. I>.· dl')* lOdrul:: <~n d ..un
",z"1!<"nden d..g nndt gij l.n bet <ol.gelld ..tge-
lIl.....n ~sluil d.r Synod ... dat ... iJ .iLls ,zending
bood.Jcb~p aa!l on~e KeTIr renden' -"D~ Vpr-
~ .. riDg ""D",:bt te hoek te ott-lien. d~t de Sy·
nodAle z...!ldin~ D3~. op ~t..rE'D voor de I!<".nte
maal ,:;aand" d. "tlingen der Synode :gevie.rd.
-.-r pl<"<Oht;,g, .ticbtelijk en g-eu-g .. 04. is g~
.. "...51 da~ de Synode .... n di"peD in~ hE'l'H
ont<nng.-n van de bei ligt' roeping on:er Kerk
<>Dl ~n Z ..nding " .. rk t.. zijD, dat dil Synode
"""luit om b.t g.-%pg.'od z"ndingwerk;. reeda
door on .... Vaderen h<>gonDen. met gebeiligd_
g-epstdrift .oort te U'tten, dat de SJlIode aU
b...t bo<>gSl" lirb..a.a.m. me' hartelijke dankbaar-
beid ~,.·r ....t n....d.. gedaan i.o. ODU Kerk o~
roeopt om d. z"ftding m ..\ hare geldelijke Wl'
dr ..lf"" ruJ."r '''or,,1 ID(·t h .. ar onop~01ldeh}k
g..h>«i le .t<>unen en op bet ban t.. d.ngen; en
eilld .. IIJk. d...t di' i'ynode ,uo ..J bare :lJ.,ndelin·
g"~. 'Vu ...,l BI UOt·n· al. Blllt.elllandsche" de bl>-
tUlgl!l~ Tan naN' hart<>lI)kP liefde en " ..... ba.re
bf~e "do _rdHnng 1'a_n bUD life-r'E toeU!nd" t'D
hUll ;"-... ro<>pt IJoud moed .......... t ,!.erk. de
8",", en n.bl;. £I1J moPl h .... r,cben,.·

:1.-11, "1<'r,,,,,J,"'I d,r y.."a.

0 ..... H ~.. n d..rde g".....irbllgt' ~."k. I).. dorvi
hIJ '>D. T ,Ik ~!W r g-~lt'i'rdh,·id en op.<>!'din;;: de
""I. m<*li'hJkh..:!eo m..t scbolen: b..t gebrek
&An tie ~t~ ()odenl'ljun, de' Trn.:lg 'lj de t<'-
gen woord.tjr<o leen" nou. d" ge......bibte 1.. ..st
pi"",. de g...scbiedeQ,l8 ell de taal T&.n ®" volk,
Nl dt> HIJht-J 1n d€' vp"()f'ding- ina.e-mf'rJ. m~t,
b/'~- ti' ~::1.udt"lt'n l!l deo ~tt- hrhnge-n '!&Jl onse
K .. r .... !,)\te _, h ,I,·n.-uvrtn.lUI. indu ..trit'<!l en o~
l_id."d -Jl"<i&Ar. na~gstu.k.k,·n .3D gtoot b<--
h,n~ t''1 i"r·t ..~ (hf' ,.n_~ hf'h~ 1)'(·Zlg gdbuud.en.

Do· b I•.. ~l." TT.ngde ID de .... Uil'" h,....ft bet
"1I~ ,... ! _" i ,-,",~,\"[!l' !1.~':l ,Li: f..t'(·r V-f"lf>
du.·f<,.mrh.· "n \.ll~d(· klndi~r~tl Dt)~ Dlofrt in het
IDd.J.tuu: t,(\ \\ 'rtf"'~t.4"r liJn ·....m bun Cltl.f!'lnllig
1'f"'r.'D ' ....·n.~ ..l:h. ~. r"rtP'! ';'["1'U en dat tor bl)

a~ 9. ,.. : d. ht rl... 1., ~ \.).k. n ,;: '/ujeI"S gt'l'ondl"'u

~nrd..: dl~' d· .! '-'I, ...?"""j ,f'('!', nlPt nc-h.'\en f"n
hunni' 1nDctf'N'n Ilaar Hl_)o(lmscbe- scholen: !.E'ndt> •.

Tht 2'~'hlt-.d.t ulI:"",->::-ta\ \oudt:'r d(· Lel~lfte v&ll tile
sch"len <hIli] ljt b DI\:'\ t .....m'-i"len lulleD mt"\
d. ,;,.d~le!,,1 d"r Prnt .... t k,nd~N'n Doch de
t\ndr;~·lni'Ln..: t,(,Wl_l.-t het tl"~' n"'t"rfl'I'~t.,:df",
(h"k: 1 tU Ult"l1 ~i""'fl 1I;'aN' t·n gt'o'l,.-.d~~ kQOm~h
J\A.tbulli"k Zijn. ludltlfl ml ti nIt t trl\l"'bt. de- hn-
t..n'u R<">ID... ....-h t ... mak~n

\\ :; bl-bk" .>vk j;t.'C: !rTcoVk h.:.)J·S{'hap. ",'<bt.
.trt't'k..- •. ..,wrl .,13 lijdeling" b.·mHk~ .... 8 toe-
umwl1' ,n d.-n lu!><>id aan d" ~telijkf ophou.
"1ng. dn .'..u~d. 'lYl) ''''g.'U u. g- .... ft in liefd~
p.;~l. pl.a.."\t ... 113 nwr~ gf"~.-.d.t~n !llUl dt ('hri.steh}kf>
J .. ng..h...!t·u Cni .. mét haar ;,u tAkken ilO 3.0()(J
lt'den .... 0 de C'bl'Ult.ehjke !St...,.."n
V'''''''Ulgingen, met ban JUli lakk .. n eh lO,WJ
W.en Uil de Chr. Studenten Lui.. In OIU"

"d,..l~ft. mrt bur 90 t.U:k~n ~n 4.,(IQ) l&den.
!;.><,·oal i!'...t, "kt &JUl 0"'" Zondag St-.holen.
IDrt LHUl :;.tJ(X) under .. ipe.rs tin onderwijsel"BUe-D
..n .t5 \~" Ilnddr"n. Wij b ..bhe.n be~lote.n Ker-
k<'T"d~" '" h~fd. "l' t<, ",Ut'!! bnnne t.e..ra&!'!I

m ' bebu!p&3-'-m ; .. riJD in d".., ~. en toe
t &len dat de Zond~bol"B toch ...it>t op -
~.biktl'n tijd ~"dNl ,",orden, dta.ar .ut
aiJ i:of den g..bM'l .. n namiddag, ..... 31 '~id.oenLJk
i~ krijgpo. M d~n "",",,"'!'l iijd d.u""J ~W"'dt
.., lammeftn."
~.-.~r!>ttd ""ft d, Onftnt = K-rll

Di\ L! bet. lAatste be.la.nrnjh "ra.artllk cb'

l

of the
Be&uva$s,!' ook Ko..

Móereri tegen de laagste

ovm BEXJUVIER PLAATSEN,
TE KOOP.

SotWen van de jaa.rliw .ergaderiJtg
ran d.e o....r Hexrivier BonddU, po
bouclE-n ten huiu va.n di' Iaftt' D. de
,- "" Ra.bil", L.W.v .. dl" 5d.e Deoe-mbH',
1906.

De bt"er R. du Toit opt"nt met gebed.
K..tul£.n .. an dIe roril9' vergad . ..-erd

gt"ln<'n eo goedg'lliteurd.
B('It jaarvt'rs.lag ...erd toen ~-

en toonde onder andere een ledental
a:a.n nw 83 EOn_n ba.tig saldo .... n ,£2'1
15s.

Bet bestuur \"oor het rolgende jaar
rerd tOE'n ~0Zt'''. na.m ..lik: de heer
D, de \'OS Rabi .... L.W.V., voonit;U>r;
de h...". J. S. dil Toit., P.R.won. riee-
voorzitter: de h__ R. du Toit, n,...n.,
SeIrrOOt.a.ri,,; de heer J. C. 'Rabie, D.m.,
a:..-s.istent se.L:retari". Wïjbbestu~
li'den: de h"",'O J.. de Vos de Wet,
D. Hamma.n. J. C. Rabi .. , G.llOOO, Phi-
lip du Toit., R-7x,on en J. 8. du Toit.,
P ..&.Il000. Als d:istriktJ;bestunr.J..dt>n:
de hemen D. dE' V... RAhie. LW.V.,
en J. 8. du Toit. P.R.won.

Als beechrij ..ingHpunten TOOI' het a..s:
kougres wenlen aangenomen :-

A, V oo~d door de '-'" C. P .
K.lopJM'"" gesekon~ door de heet' .!..
P. RUrgE'f:: "Bij de ~r'ing worof'
,;t<!'rk "jl'P<iTOogE'1l om eN] drsnknt
bij de oIj(ende Sf'SIri., in te dienen.
'In\.Iubij OIl.U z,ni .... re Koloniai ... "Ii-
lx>teN' n>ebt ...n zullen bek..."m~n."

B. Yoo.rgpsteld door de hPer .!.. P.
Burger, gesekondrerd d.OOT de ht'<I1T P.
C. ~alld .. : .. Bij de ~ng ...ordt
sim aaD~ngen in cw~reenkomst
m<l't d.. ander<' Zuid A.fMaaDS(' statt"ll
....n ......1 hij de n>1~el1d" ~e...~ie in te
~. dto uitvoer -mn stnu" ..ogels en
strn;"iTogel """",n tot.a.al verbtedende."

C. Voorgesteld door de heer D. do
V. Rah"'. "~ond",,ni door de heer
A. P. C. Ka.u.de: "De regering 1FOrdc
~erwcbt alle ~faJ>riceenie a.zijnS<XX'ten
bo~~ tE' bel ....t.""n." -

nE' ouhte!ld.. rf"'iOluli"" ,"',.,-d<'n tOC'n
~oorgp .•te!d E'1l bijna .... op&rig aan~n~
1nll'.I1 -

'-oorgesteld door q., heer A. p,
!!«. ~deE'rd door cl.. h""", J. de
"0" de W ..,t: <. Deoz;e T''''lZMerins. t..
sluit l'f"nparig d., Landbou .... Di ...tJll ___
dt"f-s Associa.ti.. te olldE'rsteonen
iD te kE'CIell, I'll ~i ODJ!{' b:noDd~J:n aa·D
<u> 3SSOCllttw te TN"kOpt'D."

Er ll'W'oo.lI eTosti.ge t.oespraken
d..~~ resolutie !l:"I.....eord door cl.. hfTeO
D. de Vos 11a.hi", LWX., C. P. Klop-
pers. J. S. Klo~ A. P. Bul"gM',
J)...n i..1 B.amnulR RI nog ..e~beidooe
anclE'Tl'n, de ~n op~de tot ge-
tN){l\\-heid en samf'!l1werking_ unt_-
"" dat de hacbelika toet<t.and nn de
.. ijD en bnoo....njn boer t.. .njten w.u
aan p;jj.n g.'E'brE'k IIa.D samen ....er~ ,

V~t .. ld door de heer P. C. Naude
en, ~ndeerd door ~ ._. J. C.
Ra.bj.,. D.zoon: - Deze Ttvrgadf>ring is
..an gevoelen. dat clrUiTell bij bet I!e-
.. icht I:Jeboftn rmncht te wordt'n.·' .

Al~{,(,D_n~.
Hierna sprak .dT'obat POhI de Ter-

gadt>ring toe ben opw~k:Mlde in belang.
S.-vl rolk pn bwU..

De Y'OOI'Zitter bedankte de a.dTObat
hartelik voor aijn Clp .. ellende woorden,
...aarna. de !woer Jacobus dl' ....et. de Tel'-

gadPring met gebed sloot,

J. C. R.4.BIE,D._.
Assist. selr;:ret.ris,

1. Een grote nuebtbare Karoo
Plu'" met staDdhoudend water,
unáienlike Lucerne 1aDden, grote
boom- eD wijDgurden; ook
~ Toor <hoot- eD ~Teet
eD S~.D&bij LaiDRabarg;
- 2•. Een zeer mtmuntende SchUp
P~~h~~1:D~Z. A. JA,ARBD£K, IB07J
Wijn eD V l'UChten Plaats, nabij \
Stell~boAch.. KEN G'IIIDEBD

4_ .Een J*U' zeer wiuBtgeveode BIN NEN EEN PAAR WE • - •
ZuiTei Plaataen, nabij Kaapstad.

Voor volledige biezooderheden
doe aansoek bij

GEBRS. CHIAPPINI,
IL ..... ·1SIrUI.

KAAPSTAD.

T •
, rt tm .. ,..w-:-
x»e Coventry 0'y018' Co.,

,._ ..... ~A8.

Slechts een beperkt getal wordt afgedrukt.

Zend uw order zonder versuim naar
HOFJrIEYR & IlURRAY,

PotJtbus 1736,
Kaapstadlift... zwlmIIPW" ., PRI... 6/6 PO.TYRI ..,

LETWEL-Het Jaarboek voor 1907 is een goudmijn van infor-
matie.. 't Is voorwaar een GidB die men dagelih
rudpleegt.

IF"'O'-~i ",...'".~.".- 'rllkll Illqll.
KOLONIAAL FAUIKAAT.i

kli',,~at Im K/nd~r~1z.

mr, lin~.,..,.o~,!-
I I
I I ,

ishet· .I~~
voor j::~~deren.M~llin's
F<>od inditn' met Ir.., ••~__ nr
bereid komt het dichtst~
bet natu~jke voedsel i .r.an'
eenjong~. i
" 1'.'1.' ... : __1 . I L:_~

J'~u, In S ::a. II'JJ Jf"'~-
r»ede1l. '

Koopt de Goedkoopste. •
Koopt de Beste. • •

•

Voo, gij ergens anders Koopt,
SCHRIJFT AAN

w~en G. SCObl'S.' !pkt.
HOUTHAlDELAAIIS,ZAAI· EI SCHA" ...aS.

Alle goederen worden opgeladen a.IUl onze Ipeclale Spoo:rweg
Siding, daardoor verroer en ....-.geaIOOn bMP&rende.

Een andere aazmenlike ~ wordt ~ gebracht door
OOB schreinwerk en kiaijea. door de. Spocl!WfW . TerT. OeN worden

tegen Koloniaal Fabrieb ~•

HAYWARO-S, .

Deten, Vloe.. en ZOJC:IetO Plank.n, Cetnent, Qegal.. ni-
Mef'CI Uz•• , Uz...... n, Deu..., en v........

Wu:neer men rep~ met betrekkiq rot deze ad.erten:tie,
a.dre8&eer daD uw desbetreJf-endé TJ"8I'fnl un

DJEPART .... "NT A.

w...OwSCO't".' 8epkt.De Boeken
van het AN.V.

KAAPSTAD.
- -

SULPHUR PASTE .PoMtK,.. 247,PoetIAdrea;
De bekende boek:en-kOlllJD.isUe·.&II 't

Algemeen :Nederlands ye.rtxllld 'beeft
men er nln _m.i,ge zijden een -.enrijt
van gemaakt, dat rij met de 00ekhaD-
del in Z.A. kompeteert. Steeds heeft
sij dit. Vf>r.-ijt weerlegt. Integendeel, lID

"'-aS haar ..erdediging, met het, zenden
n.n boeken, voor de inriebtini \'all
ecboolbibliothekE'n, .. nfo. )eren JlVij .
mensen in Z.A.. lezen ··~n rormen wij
klantnn Tall de boekhandel. Om nu nog
duideliIer te be....ijzen. d..t .. geen
boelt.en verkoopt. slnit mj e),i.e
!lending, boe k\ei.n qak, ee'll
r~ving in, die als volgt :
lndien de Il bij deze geTegenheid ge-

ron.wn boeken bij Il de ",ens mochten
doon ontstaan in 't Tl'fToig meer Hol-
landse boeken te TerkriJti:- -.ra.ardoor
de beom?nin:g van en de liefde voor ÓD-
~ t.UJ en le·tte.ren ten u.>rste worden
... ~eTd. muden wij u de raad'
will.eJl !'teTI'n de ToI~'Dde punt;en in
DO$!: te boudan:

I_ Indien n boeken 1Ffll5t te tropen.
Il in de eerste Vti~ te 'll'0Ilden tot.
in Z.Á. (0.... te Burgendorp, K.. ~.
PotcbeffittOOm en Pret-o~ gevestigde
HoU&ndse boekverkopen. die u ga.ane
inlichtingen 01'E'T de book:eu lIIIllen ~
Y'eJI.

. n. Indien Il in het ~ rad of

~ __ st bij dé aaDlmOP of Mt Ter- ~;=~51~~=~~=5~Ejkrijgten TaD ni~ baeba. u ~ _
den tot _ ko.mmime (_ .
ute ~ Dr. W. na' ·.&<ldia-J·ftoP;";'~ ~ -.;:~!~~=.. 8pa~t
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De Geschiedenis onzer
Kerk.

Door proëessoe Y&r..1.l6)

li00 D"''1'lK XIl

\()( H~''''DE ZE:\""DISG
h I >Or)!'la.nde hoofdst.ukken heb-

...Il ~IJ io "'-lig ~ehk stil
.. ~ "t'-r.-!t. p""QP~en t,.e.r ¥

in ~ ~k,LII~ ' a n bet ndInp<"rk
~ Z J \ nk" \11.. eer Zl}
lor'!" hr"O! lt r--n , d' onder v
,,,,I' I r-n "If, onder bittere tege_n-
.;t.II-£ nl-t'...ttllt rhand het, \erf..rouweo

I, h t rru; w on nen van ",...nen, dre
"I "' lfl' r looc h"n''>llde arbeid ken-

\ II~ ,,,,,r ook aan man-
Á'" J \ an LH r pn 'os, die als

"-.,obr ., l" op dlc geb.ed onder de
"" I Hll' r ~,rk moe ten ....orden be

tin I (J\ IH '\ "'~; (,f'~'OOTSCH \P

"'" ,ti te .lannwng met het- Lon-
o. L. n hn~,'noot.scJu..p IS minder

"'.' • ~,'I\d l,lUlrne rouden we Iller-
, r "I II IWIJ" ..u maar die de ge-

• '" I 011""'>1" k"rk "il leren ken-
r.. ooK rIl""t""" Iet.ten op de ont-

;:~ l .... \ ill dt lA'nJln~"€'St 10 haar
1 bui t .. n de knng van haar
l)p dt' H"te '.I.aart 1799.
I. ('('I't.., vier ze ndelrngen
,r b(w"J1J'"not>nHle zending

\II J,. KAapstad aan
",o~nde predikant.

\ .J r 1 lid ~ k.. rk "erd later
lA r kirk te Graa ff·Reinet ,
'rl lII~t Edward- Z'JD reis

.. I~J< rl VH'r. onder de soes-
I r.. n ,,~Id Eldmonds

h. I lj' n I...t lang ru> "IJn aan-
1cl hf> ""Cl lA'ndi".j!; t.- on-
I rilt vIertal bleef ov ..r

I' rk...-aM,b~ persoonl'ik
,>It op ZUI,1 \fnk.a.Inst'

" h hh, n l.alRn ~Wen, WIJ
J T van der Kernp

\ \ \ OUt K ~~\tP
• I(htin~ die "'J koes""ren

n -':'\' ~nUlt: ..aJ v oor ~lJn ernst,
I",IlvpoffNIAg. zIJn In

.1 I r I 111..... """" I) h..t n,pt
I ,t h I) I e>eI heeft bIJ~e.

Jf- [\ lt t Imbt ,"~n ht'·t werk • .Dn
_ III Z,ml c\fnka In mm·
t r 'Il!;t"O

_ n \. r &idebke .00fl. e--
\ Jl J,r Kt'"mp ",aren 7-"

( .J I 11':('0\\olle aard) en hpt
l!lan" Plptenu.ardl~~

.....hr l' fil llJll aan dH~ bUI
in 2IlJ"

en loshand I!!
cl ZlL11 ~~kellm.",.k t

, n bijtend ong ...
onvc."""hte doodd.

I I Illllfll do<bt~r was oor
I~.. n \ ll1 de \erall~nnp;

n",nr ook ,a n zIJn hf.-
Lo I I, hnw; III ZUid \frIk ..

11)t1 wt tt. n t., arheid .. n
h' \1. ... , nabIj Do-rdre<'bt

tw'lOt J~ IIIt~ \'TOllW Pil

n t"'"1 h!ln ,'t?ll e\\eldtg~
\ i Irll\l" ,\0<-11: om ..n all<,,,

\ at ...r ;,!:'''"\"\ orpen :\ Up-pn

r 1"\ "ti \\f\]"tl g.. roo H.)
\ I,t aan ,It> \ud d .... hoot

.. ri,' roOIO I oort~""""'pt
I I In d" 0p1(>f" hem tf>

, , I n Hpt, bt'haagdt' f'('h
\ r .. "":1J\tndoo~n.l}.plnpn
• ~ \1\ lt n O\pr~!tt. en dl~

,~.I Jl;!:,n 11It't, hf'm h."l
r ,~ ~hl)IIO;,ar t<>p..al tf' be

r_ n .llIp J C~ IJl clp ~l"'"I'
il I I I" 1<" door d..n h ...
In d~ an k..r' ~Iagen n
• Lr Jat j!:oo...,lt" va.n cl..

r!l. de. tor op h.'1 punt ... .-
r Ir I kpn rit' lluotroZ<"n '_I

I ) "T "",k elTl!, ..n pn ,I"(I
I n)n ~,aarll)ken to<>--

r , ".' ......rd op ...,n h~,l
U)',.' h ..t 1""'n ~A n Peil

" ,I' I il.. ,n h<"t v",.,oll( u {'rk
J1I t ot heil :r;1}n.. r mt><l.-

I I" '!1"hn'lrlm~ Illn twt
, I, h I I .... ". ~epo<>l;d hJld

\ In dO'r "emp'
Th ('O(11e"" ')

, \ an der Kemp
_elo\ ,,,,, cl", ~...w.td"

'Anl,1 n_ "prd ID Zultl
I u ,,1\\ Ill.. nd

vp!'W.1'p
fllPl1r Dun
'lIJn !1lpdp-

/ 1 (n If"f""'t."unlng

r,: I lp' t .•.cl '''';rcl
_ I ot ...{'hrtp tf"T

r,:onlllkriJk ..an

llt-'l Ilit t
,- "t r la n al 1111)"" lrof'f

) IIJII ".",..rI \ rvrhoercl
\ r -. IIIr (I. lan\""ankp.llJ"'kp

t 1 lttf>n t~ ZI."ll' ,

I Ilkp '''J7.<' OTltvon
0..:. n Ill:, .lrf~t.llnrl door

\ I.. t han ge-dra~~n ~tlo-

I. r t\. mp Illf't ln~ang

)n " rk In ZIIj(i .\ fTl
rl LlfrT 111'....r gprnln

LIn hl] RlIl( .. 1I
1 It I t.!:~ n 1Rno.
_, n .....c:.t
n d".o()r VPlPll

(~ mt Il • r I~ n dnp
r \ )Orl} (h lJ4"T'·oon

\ an <lf'r

Z I I \ Pr R ~()O "
-I ... 7.t,k,--"r JlI .. t inn

\ lil dl' Hott ..II
f n t"1\ liJn PJ!!:Pn

)", h'''III~, "aaid.- hiJ
~ \4 )'IR ~"'11 hu" }fHPn!"o.})f

• n zIJn kon. ~l RI ad
I! ffi Ilt. t .. nlPll_lon In h. t

I. n ft....I, d"", ruoor &1
r r 11rOr* Ine-n .lf Z~lf~

(.arupl:wll riI,
\H'rk Ilo<JOg 'I'ht IR
1.1.t hiJ • t pr h.. r.. ,

t )()\! llJprK zich In~r
, r rt' 1. "}lllt"1!_d om <lp uJf

d,r Holt"nt<ltt<'n
h. II on r t..P hJlI~11

\ "Ille n DO' doctor .... r
J"',I1,,,"r "nncl ...r hO<><!

,. Hf n [·11 ~)m" ~ f'tl 7..on

71Jn on~"lllk klg
Moffat Dlf'

\ 1 ... Il 7."", r OIl~tl'l«"hlkt ..

'l ...~r ,....II JlU:lfl als \ nn
.. t zIJn Illaar h...'l.ar ~
ti lf n 'I n 1'()(1..-lIl 1J!f"n

I .lor 7.IJfl m{)of>ltRl"nlk-
lt 7..... r \f'I'thittprd zIJn
\ lu;-t n .... h .... t 1o!;f1-tl1~pnl"

\ 'n dPT' K"mp 1l000d

j. r 7.0lldf r

1 1\ """"'-f ht'f'T'I hl} ()nd~"r
'jl n r,:., ..<1r- hIJ hl.)()t,
7.ondprhnll." klN',IN

I,· hf. r 1111''' I r.n
I "Jn \["'pr"kkf'n 7_r , ..r
> "I, ?IJIl ~.hf'ul1; .. n gpwn,1

,I. n kh."l.:! .,&nll."nompn
I, Rott .. ntottf'n IR hf'-

EN WERK.

Doch wet l1n Van der Kemp's
p6rI!OC>Jl. ook jn methode eo ztJn
..._k vonden bl]Val Reeds klaag-
de de meergenpemde kommlllsa.ri3-!,le-
neraa) De Mi:.\, over het "erk van
Van der Kemp i Te Ge.nadendal .A.8n-
gekomen, vond I hl) lde Hott4lntottan
op beschaafde ~i)Ze 1""ende onder de
InTloed der ltofa.Vl4lS6 :r.endetingen Er
wuen omtren~ 200 huttelI elk
fltu.nde rn een jWelbebou'l\de tUI~ Vllrn
de elgoanaanl "aren relen san het werk
onder de boered vau degenen, dIE!
waren a<.1htergeJ>leven, hlielden etteli-
ken met hun $uwen ZJcb hes~ met
allerlei band1ierJ!:, hun door de zen~
ling\!n geloord Er heerste de stnkt.
ste orde, de tll!Cht \\"e<rd er gehand-
haafd wnder er.jige <bang De Mist
nam met ZIch een allergunstigste ID.
druk mee VIUl liet zendJngwerk III bet
~n, lll1I.af toen hl] t~ Bethelop.
dorp kwam ll/I'rd hij ontnuchterd
De fraalC tuinén, de nijvere arbei-
ders de orde e'p tucht vn Il Cenaden.
dal "aren er diet Maar 'llA?!t was
n,,~t wo zeer dt. afwez.gheld van all e
verbt>tenng dJoe Ik MISt en die met
hem ...aren zulle ~n onguustl~n Indruk
gaven, maar roorn I d" nh ""lghe1d
VIUl _mg stre"e" om de Hottentet-
ten tot a.rbpidz..1amh~"d aan te "P"rpn,
('n de b.ehartiglog van hejl.,n!li!'l('n, die
de stnekking hadden het _ne ras ti'
H·r1.ngen zonder- het Il nof'M'l op te hef.
fp",- De zend ehngen zelven ll,<,fd"n
op dt>zt>l1d ... Wipe als de Hot tentot.teu
.. n lt leid.>n 1.JCh IlOO ste rk b.>~ met h"l
m pr-eu t en van lI:odsd"~Llst Ige waa rh»
ooTl dat Zil t~JdehJke zaken " ..heel
re""aarloosden " Dit ook "nf aan
"'id1l11'\ tot veel 'l\ rI}VlDjl; ell ve rbit te,
nnI! e n het lIan niet ontkend \\ or.
den, dat €<en ¥ndmgst ,he die HIet
ondf'T tucht stSilt vaak een toevlucht ....
oord v.ordt "I.ni personE'n, die JUln de
goede 7.a.a.k grotje afbreuk doen' Dat
h.,t later te m-theisdoJ-p b",ter [l;tng,
"tllt'n "Ij DIet ontkennen De zen·
dshn!! Ca,mpb.jll bll'\ v{>rkLlarde In
181 i dat IllJ Jill!!: n...~t"n. lO Hrlka
ulov ....1 be.boU\\ land had g_,en ~:I'
wal"<'n toen l,o._12 Inwoner~, " ..Ike ZI<,h
op landbouw f'Q 'ootee-It tof'-k>gden pn
heh"lve alldi>T 'Pe, 2 ZOO rund.Pren
hadd,," 0011 vond rn ..." III h ..t dorp
,mt><lE'n tllnm",~tieden, w"[I;en malt,,-
en mande[lmaker~ ""Ners, zeepZJ ....
d.".., .teenhak~, kUipers en andprt>
handwerk ..rs UlOe)\E'"!aUe d",,,, am·
bac-htRn nog .Ifchts Jn het rUWA hf'-
upfend w .. r<l,," i HIJ' Of'gt pr echt ...r
bIJ- Pil d,t ,...;q ZPf'r ... ..,1 Want d ..
Hot tt'ntoHen ~v_ldf'n tcen nog u'"
nlg b ..hoeftt'1I fn oo!!:,,<,rd('ll IIIets da n
I!:f',nng n-.lse!, lorn dpTl !.ongpr IR ,td
I.UI ...,n ""hd~nv"', om ZIch te klee-
den ~n .... n hut "fil III I. "Lipe" Ho<'
VP<'I ll:~' .. r rl'<'<l, !(e~t Il ht \\ a~ tiP

:uln[l;ebor ..n IUlhpld "" \.'dSl"hplll I all
dit ,olk !wd ml'n ilO)!: np ,pr"" n.l nipt
kllnn,,, O""'I'"\\I"nell' DO<'h \un der
Ii:Plllp \\aS toen dit" ,rd !(.. schnw ..n,
rl't'<l, d" Pellwlghf'ld In"p!(aan T~ ...n
Il!"!' PInde '3n It'll had hll Il .. ad"rn
ultg('ul.l7Rn 1II..t het W'lOr<l op de 1'1)-
p<'n \ II..~ I' "f'1 Hpt" L",ht. '

WR~,FIDHJo~lD D~ H, ROERJo,:-<
Et~11 4"lndf'ff'o oorLaak \3n dp ontp

,,"f><If'nhPld doqr \an UN Kpmp '''1-
......Kt, "old d" b.,,;('huldlgln~pn eloor
hpm "Il ZI)n m...-de"erk .. r RN.d Ingp·
br.u ht t,,!!:en ~ bo<>r...n In een schrIJ
H'tl .IUl de tlih·kt,e 'In hft Londell'
Z"numAA"noot.,bap gf>n,ht ..n door
haar 1\E'""tdr\l4lbtbaar jl;t"lllaakt I,,'rel
ge~cl dat tllt"'f cLln hond.>rd g.. , al
J..n ,an moor~ op Hottt>tltolu n door
bONPn gppl""tl:d UA 7.RnelplIIlgpn bt,,_
k ..nd w.'ren. r-n dat de Inboorlm"ell
op de •..ue. .... ,.,_I,.tf> " '17".. "arpn lJ..
ru.n<iPld dOOI cl.. billllkpn IRnllji 7,()-

"el d .. 1!;0000veqlt'ur D<- Graai 'a.n CaJ .....
don al" ,j,) landdf<>'t Cu, Ier ~""'"
oor ~l1Idden '"'OOr .It' kla< "t"n teg ..n
"" "',..rpn In~·hfa' ht I'RtI streng ge
rf'<'hlt'llk ond('r7.oPk " ..rd t'''''' In!!:...
,t"ld pn hl·t bl .... k ililt d.. PTi{,I., be--
I'>( h uldlgJng .. n 'I n li I" ",artw~u 011 t
bloot ".lfell H, t gt"olg '"" dit ali .. ,
~a.'" ~nf'l '1trblttf'111l1l dl"" lmme-f
T'()()Ttfiuurt fin \\ lanan dt-' \\ta.ngf'

,-nH ht~n 110~ ht"(lt~n t Pil d"4le- \li orclf-'-Il

g..phlkt 0..",,· ""'" hlp,\-( hftJ' pr d,
h.... r Th<'-'ll l{telkt ...lII Htt O;latt.,
nipt ,ht m"ll de h<){'r!'l1 trHhtt .. dUI
d ..l,k t .. rn,'I<,1>l1 ,lJlI lIPt ,(f'r('(h, ••!Ik
ond"r7,o<>k h'lcl "",,ng.'tootld, dat d,
7....ndplmg .. n dOOl cl.. IJcl..l.. "'r7,ln,,,1'
'an J,e'4I:PIl""'r, "I,...,n mJ<IPHl \ nil
d, .. IIJc:P " ..rd ..n cl.. 7A.ndf'bngf'n ,.In
hft J .•or\(lt'I"~ F!'Plloot"'-lhap door d..,
K"lom~tpn op II" j,!rpn7Rn h....: hnll\\ cl
1, ....tt'r'a.N fil opt>nh:lH' '\l)8nd'fl'll tp

lIJll ""Pr IlItj..1tlngl n "I,·t Ii" .anel \( Itt
W lanhJ;! n tlr~n f'n "IP1 h :llldph, lFP'
m.'"( ti .. kl"llrl,n~"n ,I('('ht, k\\JUI<1
blOf'lI7.tt.. Hlln nJlill"" t. IPrbllld"iI
lfl4-"'"t lIltbrt HUng \Jln het ChnsUlondorn
1I'IQ ti .. ,1I"tf'f)I:,IC' d"lln_hf'ld Hifi

O\f"r!\\On l"f'll zPIlrU>IIIll! [1;1 J
\O(JrourrJt·l,p! Inn...lr dl n tHm

Londt n' Z .. "rllngg"lIoot" hop "prtl gf'-
bP,,~ al_ .,~ncllllclf',\(I,. I('t- Iw!<·hk,
<,n If"hu\\"I!k"'
,",LOl SOM ~\ GnOLGTREKKI'O

El) hlPr mj",IIIPn " het d... lijd om
.1."1 tt' dillclf'h ho,> de afkeer teg£"ll cl,·
7>"1I,b nl<\ .t!I~ng' JH t ,1-'1.\1\ .'n op cif'
bov.p.lq!~n~ll1r1e \\ IJU'" l j,n~e\\akkp-rd
'lOk I"J! III ,s.. la Id d ...1' "errnamheld
,all 1'<)11\11111>(1' 7.t,"dllggeIl00tsch.appen,
tprl> JJI .,nd, r,· d,·rg ..lik" ,premglngf'1I
~er.'dplik \[I~ang ,oll" ..n hiJ clp H..-
ka.wd ..r' DI t IIpnl JarPn geloopn
op trPff .. nde "ll.fR> ult"",ngP7Rt In el..
C:.thol" Pr.....b}t ...ruJ.n door Iemand
J,., za lt n""lnde \ C/lp" \lml$lor"
De ,oll>(pnde .l3l1ha.lin~ zal hchL ~ pr
I*n np h<>t <lnd"""'''Tp D.. mOPI
lIkh",,!t'n dl ... Ill""" d III eens met Z""
d...hnw.n ZIJ'. ontst.a ,n h ..bb.." rilet al
tijd haa, oor-pron~ ~haJ In d" ". I

gPrlOg om q.. li' nrt" tR ond ..rl> IJZf'Il
1lI.'Ul.T In h.. t ;poli t I"k hel,. n" d, t g.... 1J
zms te ,,,hpld .. n IS ,an 7.endmg\\Plk
Fe lI)n altIJ;:l onopr zpnut'hng>lll
ln)U\\(t"II" ook (,n(1tT I~roJ>P)nf\ll n
h", nlg ..m.... (1 1\"". <oortPIJ ,.Hl poh
twk Ill."! b<>in,kk,ng tot de zwar1"
n ('II., maakt \ rIJbeid ..n Ueh)kbf'ld
hp! wllcht\\'iord pn tra,ht 7.(lw...1 III
polltl"k als "' j.(od"hPl'.' ,lf' 7.1' 1ft"
op ....." hJn tI> pi lat SPil J)1"t ,lp hl.!!n kt'
BIJ "" nnrl.ire pIIrtlJ 7.JJn 011,1","", r
pln~ ..n Tuc ~t het h....ri«"lIcl hejl;1II""I
de In hoerh nlte'n zIJn '11, k 11lt!"N'1I diP
hlln mondl~tlt",d nOl!; III, t hebbi'1l bt
"'Ikt, ('n dJIt cloor blt",.ondNP " ...t 11:'"
Vlnp:; en Of'ffIDln~ g,-\.~hlkt lllO('tf'1l

"or,lell gMn.Hkt om hlJll pLlat- III IC'
,,,'m...n onrlp~ d.. j.(t'J..rl"N'1l vnn" Ir
m,pnRp.n Ov~:"r h~t a.l~l~Il1('1ot.~1I ~noIfH""

\\ as de IlPlgl"g ,all d" I' lI).(I"I-e 7.R1l,1"

~ hrlp: ,"lr~ 0" r l\. Illp
O\t-I--M df\ to ........tnlld \HU Rf'thnl ...

dorp 111 tilE' fliot>1 ... tl.) thlg':>l1 LI( htt>tl
...t~ln dil l1it~t ~nll,glH~I,1 t"( 11 !r\~t. r

ti'gt'n cl, \~ l \ 'i' Iw,.·f\ \ ""'pr' "I
h.ld \loor V:lll d.~r Kf\IUP \'P.lIll~

n:MI.. B(-thrl,dorp"" nllilr ZlJIl ""

fllll\( !<o..1~hts ."P1l D f' d 4 I.R ar" d C) r p
7.ualc;;; .h, I~n III (h" bIlIIrt h~t 1I1~III

of>n f'n Jf" Ijnu ont~t"'<O;l("('II 1111 I n bp.{_I,~r
hk -rolk Van Llcht..n't"ln vPnlarh
tt'" "'J wlkl .",n oordN'1 \1'Hr \\ ~n
mwr df' ~{'n<lJll!! In'p.'kl('IIr John
Campl:wll d~r het 10n"('II' ,,"n >ot·
"'{'lwp n lar df~ KJwp np , :nf" In'J:*ktu-
nl.;;, .L-rp7.olld~,l (ht b(VI~UHT dan kliIlIH'1l

'nJ Pr mO",ak ".111 til IJf.,l.. " C'omp-
hPII .. ht, r ti it d., t .........t"nd

grot,,11 b LP II 1)1""
\RIl dp ~rond ~Il de

hllh ...d '"'' hpt ,olk
lint hl} ,o~"n

IIIIJ te- ~ ....tlll~n d~]t J.d~
B>-t.It..J,dOfP (dr \ 11\1

dp \\nunfp '\4l11 ht:....
~ek"'Pnd for H\-eIIPr ultt~r

"i!: 'an g""N"'i ?.UV lJ}n
ge',.,u IS n

,JO'\(,I \s ~(HOOL
\\oen-dall: n.lIlliddag vt>l'W'-derde ~,I\

.I"nwl oi,d ..rs en loo!!:den '" het ,tad
h j~ om 7Rr~1I konlmlssl~lofden lD ver
h ,"cl lIltlt Jongen. hoge s< hool tt' kIe-
" " DI) IJlt.llg \\ u, a.ls ,olgt d, I

\ d~ \ dilPrs 30 F LlOdenberg
:.1" p {, "uhn, LW \ 25, J P
\lauw:l-l 'J de ",Ihe'_" 23, dr Y
cl \1{T\\ f' :?,3 eli d.:> Pc\ J 'II P cle
\ dhprs:tl De !.tf'r",n d ... lIllvIeien,
"1""'" a H. Be<k 11 l'dele J D
H ugo R, I W H \1emn!!, 8, dr
H'tlgo 8, G.dmel eie \ ()O;,]. .. 11 J ,I<'
\ 0, 2
n...h~r I' T()(,I1~ ,~, "am .. nq tit'

IH reil J D Hugo dr Hugo pn , ".
H M('1I1Ing: mn t'('n al~ell1pne "tem
Il II ng, ,q\sI'OP 'rtlda.g 11 u'YLi'r. d Hlr
,oor bPr.a.,ld I.....rd S.·d ..rt hpbbell de
h. ""'11 ï. ('Il 1 d" \ os tNuj1:~etrokkpn
zod il "r' .If .n erblrvf'>n, ",n nut het
i':t- \ l Il Lil Ill~t ~f'tk.ozen \\ nrdAo

III WgL] IK

D,' ~r J P Joubert, HOI'ger stil
dC'lIt .In óf d" , ..IIdUIg ".r'Lht !lIg ..Ihier
prt t I ti"! \~) Il JH Oplt'1dJrl~l'! S{ hool tp

\\ "IIJ11K*"II, "f rd I I DIIl"d,ag tn"t
n e) ~ iIz3lJ..t!. le l!""x c\ \ ,loch
t.'r In de et. ht ,,,rbondt'n De !.tand
\\ te rd M:tp tiP \"\onillg \ ..Hl de moeder
tI,'r hfllltJ .!cx, ds De \ Ilbe .... gelpgd,
f 1\ I"'f'rt ~roto ~ JU.lJ\J" \ i1:t1 \ Tl(:onden pil

I fI('nd,n""n woond., de pl...,httgh".d
OIJ :\n de t...."prukPIl en I le ....n uer
t"~"'llIinf'n nl-ook een gezE>lhg
IIlInJ" ,rt<>t .If' .'an\l .... W'Jl, vertrok Iwt
'" htp""r, Ita.lr ""n bot'rep1nat. le
Hrand ...lql, om ,,,nd,,,,, later nMr W,.J
h nglon t....,ertr"kken Een la ng eli ~
IlIkklK SIlm{'n>.IJn ZIJ hpn tot'g .."enst

OP BEZOEK
D,,- Ht>ffD.f" r ,",'n K .. k>l.lJl.1. I' m ..t

"Jn .><:blgf'notp ,Ihl"r op b",,()('k en
J, Id,!.> cl!' tltf>ll"t Ln de ~t><l Ger k"rk
or Znll,U'1l: lIlorp:en

Hl'ITE
Zotprdag pn 7,on"Al~ VfiC. ti", 1"IIR

hijlIl oadrll!!' Ilk Laat u, de n.IITlid
ulg ont;tr .... I," IJ Ullr- "<'eSI h,-t 17;1.."
Cr] 1-'1"<111<,,,,n ue ""ha<:hlw Tn de Tlcl!
tin!! nli~ cl.. "aroo mOt>t.. n ZOlld'lf:
a,ono w-ow ...-.gt'n, gevall ..n zIJn tp
,>ord"K'llj naar de bhk.,p", die door ,e-
I, n alhl~r bN, onderd u p;d Mnandai{
\\0.'1 ,f., \llnd sterk ult 't noord"n,
do. It hpt "e<ll~l bl.ref drukk"nd

Bm~E\ Z~~'"DI~G SCHOOL
Onlangs I~ ('en ".J.lmNl gevOIn.en

,ltI (;("1 (I<>rtl,..nl••1 I.....rlingen. uanr
, ul aJl("jO !(e'clILgd zIJn H>f't adm'SSIf'

Jil st !!"nOlnen en de kandl
III lt :ugemeell, dat hpt
d. Pie.n.~nr VlUl {,lRn

, .''It moeiLk "''', terwijl
n IDPn..u dat de komllll"'Sle
Ite",ft geha.ndeld een leraar,

I) iJlrlCbtmg een "Wltte
als eksarnll'l.ator aall

De HoJlandsche Pers in
Zuid Afnka.
(OnVl·r.onderd )

Oudtshoorn, 8 Dec.

Wa"roe Hoer Ed1teur, - Uw Hol-
landsche correspondent schijnt nog
Diet tevreden met mijn U1teellDl>thng
\ er'jI;un mIJ n~ enkele regels ten ant-
woord aan IlII'J.1I geschtea confrater,
Hlereerst (jen dankbetuigiug voor '''Jn
hartehjke, welwillende entlek en nu
ml}ll reden' voor het brengen deze!'
kwestie op oot Taal en LPtt.flrkllndlg
Congre5 t.e: BrllSllel Ik mag Iu<'" 0p-
merken, dat ~I]Il OO1l.gst.e hezwaar ,t&-
gen het publtceeren der m ••stand,en
In ,Le Holl ""r. III Z A d .. pluat. I',

"a.a.r Ik e~ op wees, II I te Brlls.''Iel
I \Ii corre1jpondellt 7-"Wr 't J>elfde te
ZIen <ds Ik ZIe. In 't UulltJe da.t lil cl~
Holl, Pers ,gebez.gd wordt Ik ",ensch
,erbetertn!ll en opboll ....mg ên meer
'}mpMuJe '.oor de Holl pers III dit
kwd en, .onmachtIg alléén,-zonuer
hulp V&ll (le Holl pers--<ht te doon,
nl'm Ik de knn~ "aar, d>e h..t Congres
te Brussel .cIp"'nde Dat Congres vroeg
blJ<l, aJl;en <'Iver de Hollandsche pors 1.11
d ..n vrcetn(le f"ll Jk gaf een eerlijk
"'>I,", mll<';( blen te open hartig ver·
slsg van kie Hol.l.andsche pers 111 de
Ka.apkolOllle Wat hadd.en "IJ e<r mf'e
tf' mnken,' 'raagt uw c'Orrelipondent
Wpl, Ik oonk dat 't ook hun taal IS,
die hier 7~ I1llshandeld \\ordt en bo-
fcn,hen, gaf z('lfs dr Vlljoen s rel'
n/la r Europa In verJ.and met ..en H.r'
anderde spellmg en woordtoevoogtng
<lan hft :!,,,,,I(Iln"dsch, hen J1Iet ""Tl
\\('Inli! tIllontpIt om tE' " .. tan hoe t
Rollalldscl) \II de pers alhIer behan
d,.ld "ordt? Het Oongre~ hnd teil doel
0\[\ po!J:lngpn te dCle'n en mlddo1:en te
Ix'] alllen {n 'e belang der Hollandsehe
t.alll 't Ver"IJt dat Ik dus hiet danr
ha.d moet;,n g'''lll met "anmerklllgen,
ZOIi Ik denken iS 11I ... r J1l",t toepassehJk
~II d liS OQk n let eie v.·,lj~eh]klllg va II
cl..n ,a.de-.r Ml zIJn kmd

MI.)n rapport 7,1;'" wure onkundige
kritiek vll" den heer 0 KOnne., op
dllt oon~es achte". Bg(> gebleven, t..-
llI""r f)jU<lM Jk geen kans had te
rr pileeeren .... rdlV harteltJk medellJ-
d"n lilt t U" 1.1Il, ,he hIer In de p..rs
!(Pb.>Zlgu wordt hebben opgew kt dMI
cl" ~ylllp"'tJlIe der Afrlk.aand ·vn~n·
tlf'1l hcbben , ...rz,wakt Ik houd m!lar
mi'l1 van dCle'k)&' ....lnden, om zulk"
Z<'<'re plekken D" waarheid ui ~n
<r lu,de dooll Hpb Ik door 't pubhee.e-
r"n ,nil ile "aarheld _n nlertwnd, cite
nlll nA~bll dt'D tOffitand k..nt. zeld ... bet
tegpnueel-svmpathle ,erloren, 1I'el '1
"P'Jt fil IJ . docb Ik wu 't nogmaa.1R

doen k wu IIIf't gl!'"/""'[I;en hpbben.
als Ik t VOOrtllt hs~ ge"eten Ik of·
f.'!' liever t Npde-rl,mdS(j, op Jn Z c\.
vnor HrlkJlansch, dnn 't "ederlancl" h
IIIPT 'ÁIO iII"hllncleld t.. zl ...n door dl'
Holland,liie 1"''' Stel u toeb voor,
,hlg,.liJks .Ie pe" eie kO,ntnlVn der ~ar
cl. te 'floet. n nanschon\l pn In zlIlk
l'l n upd€lInaf' plull.)" tI

I) Lilkpl d ..,>Or d .. opname v"rhbJf Ik

~JPt all .... ,rhtln",
1 w '_' ,lil'n-tu

G KOELEmI.JS,
IO:llb-<>llt .."r ZUlll W~ten'

WORCESTER.
\v~n onze korre'pondent)

et'
te Purl

wvordi I'
A JJi~ \, ocht.endumlt deed, ds•

BrUIJn, V&1l WIJnberg, hét ~~
.. npn en las een gedeelw .It
So~ft

DIt. G. F. Lingen levwde_n
rl~b toespl'liak. 'A"lIArln Ge P1!CbI,edI!1111~;1
der kerk te Simonsatad werd
deeld
N.dat de umreZlS"D hlil'tdik 1I"el-

kom w&nln gehetea begon hij met
leWn, dat vjjftlg jur pieden de
mat4ln der kerk besloten eetI .n
op. te nchten. Zij hadden
tijd hlUl diensten phouden ID de
kopaa1ae .Kerk te 8i.mons.t.d De
December V&Jl 1866 11'118 de
op LIj hun langvenr&chte wens vp,·yu.u.'
zagen. om aan te tonen hoe
verst&ndhouding was onder
aollllkmde sel:ten, w_ de spreker ~.
d.t het ltaplulln Trotter 11&8, detlti~
ID dle.st V'aIl de Ka.apse Zee-mllttie
dl8 de 'eerste steen lag, en .. el als ~
-rertegen"'OQrdi~ TaD 8lr
Grey, de toenma1lW'
Kupkolollle, daar deze Dl8t ID
was U<lf aanw.erlg te ujn. Op die
da@; leverde dr PhHlp Eduard Faure
de eerste dienst-e-in de HollandJJe t&al
-Ill de meu1l'e kerk Gedllrtlnde de 50
Jaar had de Heer het ~bonw. dat een
!.10ftI'm voor SimonsstaG ,.-as ~
daa.r bet gedurende al die tl~ niet ~
de bliksem getrofft"h wa.s óf niet 1l'II-
teisterd ....a. door de vloed Er .. as
een tiJd. dat de gemeente tot de anne
gerekend kon worden, dOCh bi] d.e ID-
trede van deze eeuw was de lre1Deente
niet voorgekomen op de liJst ~n hulp-
behoevende gemeenten Dlkwijls 1I'1UI
de lleIDeente zon~ herder maar dan
deed Peil konsulent de diensten van
w>e l'en 1I'IIS ds A I. Steytier de
eerste preddtant van ~ Van
de anrleren, (he de ker'k: g9diend had-
den, werden de nOlDen genoemd van
dr P E Faure. ds G A Maeder.
ds D P }WsSOU1r en ds. J Z de
Boor Ds G \ lfoeder W88 de eerste
pre<hkant van de kru k te SImonsstad
\Ile genoemde Jel'll.ren hadden hnn
stempels op de gescluedenis der kerk
gedrukt Ook werden dl Rutgen, J
P van Heerden en D .JI P'en8&!' (van
Tarkastad) gt"floemd al8 te h..bbell bl}-
gedragen nan mwel h.et stoffelilc ail"
g"estt'lik welZijn der kerk

Gedurende dle halve eeuw 1rW'en 965
personen aangenomen tel'WlJl er 312
hll"ellken waren Illgezegend D.. ~ De opname van enll{8 korrespondeDhllll
mPen!.e had nu "'Jf Zonclagscholen. over de taalbew8lÏng bebbea WIJ mOeCIMI
\\ I'lke bl]na door elk und bezocht ....er· rw,.ilfllflen. omdat de IChrijnn L llD .olle
den D" gll'kleurde hdmat.en hndd.en DIet a&n ibet licht willen Itellen
al tiJd deu;lfdo preV1legJen ",n reclJ naam en ad,et! n.l.
genot.en als de h1anlre

De twee oudste IJdm&ten 1I"1lJ'enPi~
t<'r FmncOi. Hllgo en A.nn., F G Ha-
hlutrel De heer Hugo ....as de oor~u.
ouderhn[l; eh, kon met recht "de vader
der gemrente " Il"noerud word<ln De
Perst .. kerk ......aa.d bestond lilt de heren
Jun Goo-rge de , db ..r. en D G Mal
b"l be (oudetllOg ..JI), en de It..rpn J P
Roelte, J P d", Viltten, P .J Hugo
..n G de Stadier (duLlrenen) mannen,
die op één Illtzondenng lIa van Franse
OOf"prong w ..."" n

Ds A Moorroes (Paarl Moderator
d",r Kerk), ~prnk de zegen Ult. n .. !'>en
dankgebed op~nden te hebben

Ged'urende de dienst gaf het N~
hoek koor Vf'rs<heH].",ne nummers ten
be+<te

]';,. d... ellenst WAl den d.. bezoekers
lilt genod'¥,d op een Tunch III de zaaf
van de " Royal Alfred Boclety" Onder
t:k> aan W"ezl[I;6nWaren d.e volgende d'i
\. MooM"9C" (Moderator), III de stoel,
t\. l Steytl('r li Marcband en merr
Marchand D Marelmnd 'G S du
PlesSIS (Ob!len "tory) en mevr Du
PI""",, dr en mm,. Haarhoff, 8 P
HeLm, De Bruyn ",n me," De Bruvn,
F X Roome d" Itl'f'r {'n mevr Titi'
rant de heer en mevr L.'J.nkf'ster de
kcrkeraadsk>den An verschf'lden('
d.. re dames eli heren

Ds St.eytlf'r le' erd" een "'p<'E'ch"
wa.arop de heer Rllnclman, LW V
antwooldd ..

'\a een han ..llk woord \l1.n dank voor
de III t n()(!t1Vn!! ,an de heer Ge<lr[1;6
Boy"'" ""'~Idt>nt m~lstrllat, 11 BS df'
Iuneh a.f !!plopen

:-'a ('('n clll'nst des a.onds wa_ de ~
wlchtlgA herdpnktn~1.g IlIge-Iopt>n w..1
kp nlmmPr door d.e bewone,...
S'lIlonsRtad lA,,1 vergeten wordien

DARLING.

Vrt)dagavond 11 vond &lbler de Jaarhbe
school" entertalllment "plaat. Ongeveer
met zonB onderg&Ilg kon men vele karroo
van de brIlten plaataen Zlfn mkomen, en
toen de deuren open gtagen werd de Btad·
zaal 8poedlg gevuld met een belangstellend
gehoor dat wlUlrllChl)nhk Wl\8 a&ngetrok.
ken door de keurtg opgestelde plogrammaa
rlle reed8 da.&g8 tevorell door de leerhngen
&18 toegangBltaart)e8 verkocht waren

Hoewel de zaal gebeel vol WILS zodat
velen mooeten Btaan toch ...erd Iedere voor·
dracht (lf ultvoenog met grote b.!laDg1!tel.
hng eo aaodacht ontvangen. Het pro-
gramma wu 1. plano dnet, 2 Koor "The
1I0w'ry month of JODe" door de leerhn
gen 3 Tahleau " Een groot gehClm " ,
, "1lC&rl dnll" ,i Recitatie ""Stast op
maak toe dl deur nou • .. ,6 "Kindergar.
ten "pel" "I 08t moments ' , 1. Tableau
.. Dag en nacbt", 8 Vokaal 8010 1 PIe&Be
give me a peony, IIIr r' 9 "Slrippmg rope
dnll" 10. Ultdehng van priJzen en certi·
!ibten door mev lf Swnt. 11 "ActIOn
song' "N Ight " pauze. 1 Puwo duet I
:L "Part 8Ong," ., Fa1~ hfe", 3 Tu·
neelstuk, u Koppigbeid • , 4. Koor u How
we love th_ hool'll IIIngmg" de leerlin
gen 5 T'MIBJlraak door de voorZltter,
eerw Smutll.

Om nn van al de Btuklren III 't biezonder
te gewagen zou te veel liJd en rUImte \>er'
eillen , dOt h het kan gezegd dat alles
pUIk was Het tonoolJ!tnk werd on't'erbe·
terhk nltgevoerd Het waB wonderhk de
schraDderbeld en behendlghf'ld te Zien
waarmede de Jongen. en meIS)e.! de ver·
IIChlllende voordrachten uJtvoerden

BI) de Ultdehng van pn)lI8n werd een
t.oeIIpra.ak gemaakt door de hoofdonder
wtJEer, de heer Vsn der Spur' die op Je
Bnelle voorUltg,_ng der ICbeo W6llll, eli
tevens de ouden &8D!lpoorde hun kmderen
gere~ld naar school te zenden, enL

BIJ 't elDde werd ook een a&nmoedigend
woord gesproken door de "oorZItter, de
eerw beer SmUt8 Hl) wees vooral op de
noodu.kehkheld der op"oeding vooral met
het oog op de toekomllt.

Om kwart o'er elf gmg men hoogst
voldaan tIlteen. De onderwi)len eu leer
hngen kunneo geluk gewenst worden met
het groot 8uk,es van het entertainment

fEILII

GERT C KR(tGJt~
SekretarismuBVJ:Bt78.

F'RASERBrRO
\' ergoWeri ng gehouden op za terdag.
December 1906
T.nw~g w~ren dertig 1l'dE>n·
Ix. Vool"Zitt<'T. ds M. S Daneel,

opende die vergadering me-t gezang en
~
De noturen der Jongste vergaderlllg

-oen gclezen, goedgekeurd I'n get&-
lrend

De motte omtrent bet aansItIlten der
veremgtng biJ de Rings Un.e werd Ol&'
derom U1tgest<lld.

Als nl4lUOi'eleden werden opgenome!l
mejj. lf:. du Tmt, S du TOIt. Dolly
Kruger en H OIJYler, en de heren J
Aucamp en Jacob M.antz.
Het werk aan de arde _~ als volgt

I.. ng, dool' de heer.J Stof~g ,
koor, door meJ Ahda Townshend (ver.
,-alt), het Joernaal, door de ~r J
SM(lle, die aJle lof voor werk en ~
voordrag dermlve toekomt, wielding&-
artikel, "ArmOf'de", opst.el die h_
e Nlgnm, rt'Cltatle, de heer J ~
nll&l', het Jot>rnoal, recltat.e de beerz., P le Roux

De volgende vergadenng werd !Je.-
pa.ald op Vnjdag, 11 Janll8!rle 1007

Daarna. sloot de vergadering lIlet 19&-
I'J&llg ,'n gebed en \erd'aagde de vt'il'p
derlllg

DUkbetuï,iogen aI8 die "&II de beer
W••. d.J(enve~ er., ftII Moeru Vlei 1

~ kUDD811WIJInift &la nieu .. plaatlleD,

Wij b.bben MD brief ontvU1pa v&ll de
beer B.lL Web~. Wij kUIllMll •
ecbter niet aatwllOrden, rOordat hij 0011
lijn adreIlI:eDdt.

1 ..,....--

Op _ .rY« Yan eeD konwpondellt
dient, dat ~k8l1l an- recht tot !!pI'elren
hebben op $DgeD V&llC. J. Vlir·
elligiag, ena., indi n de .000000tter me( •• r-
lof un de .er riag .ulb toel.aat.

Een kOrre&pOadent uit Bethlehem.
0.R.1t., vraagt w~ onll8 _.-.te minÏlIter
denld nn J'ertelra ea aiJn dadeo. HIj wil
'tFet8lll of F.rreira ook eeu bOIl beeft nog
premier te kUDDen worden.

Wil kUDDen de brief van "Ondervelder"
[liet p'laatRn, omdat hiJ beweringen maakt
sónder le met feiten te ltanD, eo omd;at

brief eenvoudig al. een penoonliu
zal bel!chouwd WOrdeD. JAS SMARAIS, Sekretans

BRI'ffi'TOWN
Notulen van vergadenng, jrehouden
Doo 1906
:\Ta het F.lngen ''''n Gel' 12 ven 2

opend.e de ,oorzlttt'r met gpb.>d
Notulen werden gelewlI, goedgekeurd

en getekend.
On~ het werk ran de avond hndde

h",t Joernaal .. ZondE>T opgeruundhe,d
IS h...t leven zonder betekenis"

Na het rAngen Win Ps 146 vs 3 sloot
d.e brer' C Gr"'e met gebed

C GROVE.
SekretariS

Een geacbte kOlnlpondent un Phllipe-
to'IVII lel$, dat men bjdeJIII de zware
droogte, toeD de nGOd _ hoog wu ge.
worden, bidetoDden hield om ngeD eo
uitkomst van de ~emel af te lIIDeken. HIJ
Ziet IIU n& de uitkOlllJ!t ea de beerhke
rerDll;teen telreD,t dat men cl&Dbtooden
pat bonden. en dae siJn tocb even nood·
uk-lik &la de bidBtoo4en. Wie weet .. t
DOg voor OM hgt? vraagt hij en segt te
meoen, dat het &Ilea betl&lDt daDkbUr·
beid ,oor h.t ontvangen vu bet ge'fraag·
de te betODeo.

D" hl.'el' J 0 Lombo.rd, van Spit..-
berg 0aJ\"111l" :r.endt ons een I&nge
korrespondentie over bcwengenoemd-
Olld&1O'rp Onze pi aatl!rll Imt.! laat
DIet toe 't stuk .n ziJn geheel te plaa~
seil, daarom nemen 11'1) de hoofdpllnwn
€'I" UIt over

De lOwnder, een scbaapboeT, kan
Illl'<t leng ...r r.tI'ljgen hll het horl'lIde
d()()b.1JIl der regenng, daar cj,. brand-
z.ekt.., wet mlUW' van toepassmg blijft
trart 8 het protest er tegen va.naf hi't
begin D.. ....e~ 18 on bestaan baa.r en
kan ollmog"hk ~handhaafd worden
De reg'l}rmg .s hon'haaldeli'k verzocht de
....et pontllSSlef u! maken maa.r 't boat
nIets De r~rlOg en de Impltahsten
r.iJn da dlp~bouder. dIe die &l'DI"n
tracht t", onderdrukken T.AUltde wet
~epast worden op hen dte er m"e
gedIend ZIJn. mur n let op ben die er
nn.deel doer hebbien Ieder hooft recht

een cedehk 6&ndeel III de opbrengst
diensten dIe hl) levert en ile

die hIJ aan ZIJn arbOld Wljd~,
1'.0 dIt meer m biet OO!Z gebooden werd
"erd .zouden er nl ..t wvool opgeboopte
rljkdc>mmen Zl]n. en ook nM'lt zov.,..l
llI~etnpne armoede pn gebrek }law-
rolnng de regenng haar orl'n ,.JUIt voor
It .. t geroep der armen knnnen rle1A~
tJr ...lIl'tge toestanden met. anders d..n
toen ••men c\ rnlOed ell honge.rsnO()(~
,taan ons 'oor <ile deur ",n hedreJgmg
van oorlog en onderdTl2klung

GO&; Woord zegt, dat bet een l]d"l ..
boop IS om te d"nken, dat WIJ f'ell
eeuw van rust "n vrede r;ulJen helpven
waarin al hl't v""koorde< rt'Cht ZêlI "or
de1, gema_t, en de gaven d1e God aan
de RardOOlvonant geelt. onder alTi' kla!!-
..en gehjkmahg wllen worden ven1ee>ld
\1le' VAl roortbh)\'en gaan. IIUWlr God
hondt Alle daden m ZlJn ged..nk~k
voor ZIJn aange.&lcht ,*waard totdfLt
de Konmg komt en :liJn heerlIk rIJk
oTJT'Icht, wsum gerecbtlgheld, b&nn.har·
tlghl'ld en lIefde "nlll'n oo..r..en

Zulke onbesch ... .fcle ....ett~n zoo.1s de
hr.lIldOOkte wet kunnen geen hand van
bIoedef'hke hefde onder de mensen

Gedwollgl'n gehoorr.oamheld
haat De mnn, die door ge-

weid OV"'Mfomwm ,s .....1 een V1}tlnd
bhJ' kt. de door hefde overwonooll
melis ul daarent.egen een 'frIend "'IJD
]lu" ge_Id Ir.",n de mensen niet her·
vornle1l ge"elddadigb.ele ka.. meU.
1"{'Cht ma-ken Llcha.meltke kracht kAn
Mltl m ..n~ nooit uP.7Álnhke macht [l;6V£'n

mer EI]n medemensen

BRED-\SDORP
Verga.derltlg. der C J \ gebouooll

op z..terdag avond 1 Dec, 1906
Teg<>n" oonhg 64 leden
l\otulen der vonge vergadertng ~e

le_n en getekend.
Werk.zarunheden als \ 01gt lezlOg.

mej Jacoba. Odendal (Illplaats Villi d..
heer J D Alberti)ll) "De Arbe!ds-
Kolome Kaluuns,,", rpclt8be, ml.'J
Susanna du TOlt. gehtt'ld " De m0e-
der ...n raar .ten> .. nd kllldi', pilulOrorte
dll .. t. m"JJ H en G vali Breda

, ,,!"VOlgens \ trilden de JoeTllAIt~ten,
de heer W Talllard ell mf'J M du
TOlt, t.e voorschl]n en leverden de aan·
we7.lgen bl} heurten eet:! unt&1 F.eer lil'
tere-8S11nt.. zow ..1 al. amu.su.nte Irontn·
huttes, waa.rov ..r mem!,: ltd kon naoon·
keil eli het gehoor de la.obsploren kon
ontwikkelen

Vokaal duet. de hr F .1 P du TOIt
en mOJ C de V~llwN, vokaal solo,
ftl"J Annie Eksteen

AIIJ1g'6i'.ten de oude b-yllabus bl]lla aJ
~dja.n I. be+<loot ml'n biJ de volgende
'M'gad!'C"lIIg een I]Jt'IlW b.>st'llur te k" ...
u-n

DI' beer .Jacobus 8" art gaf
dat hIJ bij as blJ.e"'nknrnst zal ,oor.
st"lIen om In venolp: van t'Jd m..t !J;e-
.Ioten stembriefje" tR k ....7Rn

Beslot"n op verzoek van meVT YtI·
Joon om de cloPrde Zaterdall: In Februa
rl(' 1007, af ti' st.-n aan d" CS V
'OOT een gewlltge avond

Lid Pieter lys beda.nktl' weg ..n~ vpr
trek

11;" een geno.>geltke a,ond sloot m('n
met g"zan" en geb<>d

F J DU TOIT S..kretans

De Filtreerders
Bloed.

van

Wat m.aakt do weren ziek? Een klem
te tIJ ZIJ hebben te -veel te doen ZIJ
mqeten gedurig werken, I:IJ rwrt.eD
DOOit. Hebt ge OOIt een lamme, zwakke
c1f piJnlijke rug gehad? WISt ge dat bet
door de nleRm ver~t 1ferd P De
rul!; 18 pljnhjk omdat de IllereD opge-
hfnkt ZI)II Help de ruerea met hun
wm, en de rug zal u ~ JlIJIl meer
geveo !>au 18 voo} bewi)li 10 d_ stad
dat Doan'8 RIlfWIJD N1enlo Pill6ll bet
doen mllen Eea dune VlID Kaa.PStAd
hooft 1eU; hieromtrent te JJe§;eD M6VT.
Maile l'8.n 28 J lIll'V1S Straat, KMpit.ad,
)8 ~r baar gebooie leven la.ng WOOD.
achtig ~t ZIJ zegt - 'Ik ben een
modemaabter V1Ln beroep, en dlkwijB
allJ ik het druk: h.eb, moet ik tot laat
m den .nacht ..~ken om mlJ'll orden
mt te ~ Daa.r dit het geftl I&,
IS goede ger.oodheid _ noodlg voor
mijn ~id, en IIlIJD ziekte eeD
ernJlttge mak: Omtrent t_ JACED ~

~ &lIllIIkan men dllldeilk bemerken leden begon Ik plpen ill IIl.IJIl ~ te
dat ~e a I Kerst en Nleu")8.8rliftlelltdagen kripn. dle ~ ,erger werd
ID ~tocht zijn en waacschijnhjk door ongestelde llJIlftJIl

~pdagmofllen beldommea ODse lerur ootstond Ik werd ~uld9rd 1n Dlljn
ea d. predikant van Petrn,nlle de bmeI, werk, fJD daar Ik; IlOO pal moest ZItteD,
terwijl de kers goed gevnld wae door r- verocgenJe de PI,1D Ik WIM zeer bebIm-
meeQte leden van hier eD elders. Men WILS merd 0Ter mlJll geam<lheid Dit gmg .aG
nU!U1I'8l!ieng het "-luit "an onze dominee voort omtrent een par en eED &..Jf, ik
te vérnemen en hl1t is licht te ventaan hoe vele mllllle1en, doch kr~ geal
WIJ ,Uen gMtemd wuen toen wil ver. verhchbng Een vneoo ,'"<!rlelde ID.Ij nu
nam+n dat hl) bekJend maAkte dat hIJ onl d.e goede gevolgen van Deen'8 Rugpijn
jl;aatlverlaten. 0;. VaD ScbalkWl)1I ,,,,,k Nler ..n PIHen, e1l Ik kooht daarvao eD
de gemeente toe ¥U a&DleidiOg nil »et gebrv.ikte het geregeld voor t....ee maan-
gebe!l''OuEe V.mi':t het ..... 'n ernwtige den teen Ik I~edla.nd beter werd.
~, naar welke a&Ddachtijt werd III Nu: bij 't einde van VIJf maeden, beD
InilUrd. - In tie at.mlddag IIprak da "fIaD la: volkoment gemnd MI}Il werk III mil
Bro$bw- over IIWie coren heeft om te _ geoot en Ik doe het met geen
hooreo die hoore." mOl'Jlte meer als lit gedaan bad' voonlat

~ d ". it7ertrok cia. nil Scbalk ik Doan'8 Rugptjn N_err Pillen ge-
wijk met JDjD If&de nur hun jreIllt!8nte. bruikte Ik geloof V&!It Ill' de goede ge-

$
bieldende .ulten der C. J, V. volgen van Doan's PIUen voor gevat.

ee r ten nn meJ. Alberti}D voor len, getijJr aaDI de mlpte, en ik -.I 118
de welke .£36, opbracbt. altijd met. PIeUier mIJIIe ~~~

ag een kontlert gegeVI!D be~" De echte DOaD s £~"..

Wa&fV&II de dienen 1D00t .oe: N Jeren PilleD geY'- de Irr.mke menm
een pf &Dder Jlust de noqdige hulp-BlJ _r!reD UIt

I 't licha.am -aJ de vlOl'Jlbare vergIften dIe
IKORRESPONDENT, wat_cht, orme ongemaldten. gra.

veel, dJenmatisme steen, lICl&bca, ~
nuwa.chtigbeid, slnpelooBbeid efl mat~
heid .erOóncaken- Zij werken de aeha-
deli_e ge,,-ol~ van bie!', s.p1ritlVJ eli
thee ~ ZiJ ,..orden vel'kocht door
alle ~ en .....roa:«ien. ef direkt
n.n de J'oster.Mc<Wlan eo., 58 ~
straat, K~ad (P lt BUIl 1297), JII'1lI
se ScI. ,_. "je.

KuUsrivier.

MAANDA'I, 10 DECEJfBIR.

(Voor de boofdrecbter _ recbter Hopie.)'.)
(Voor rechter Hoplay.)

GEA8SIGNDRDI BOEDEL GEBB8.
KAI8lBn.HOI8CHBNEN ANDERE~. BENNING ft BOEDEL AUGUSTA ~

CH.A L)(BR8UiUlprUk doende In dae _k zeide de
hoofdrëcbter dat deII8 aak V&II _ groot
rwic~t wae. 0. ...... __ de saakp-
JUtigdeD in de boedel ftII gebn.. Kai.er,
met wie "tnrL iD lso. eeu tcbriftellk
haur kootrakt auagiDgeo. De hnar wu
voor 11)&&1', ingaande met 1 Junarie 1904,
cle bIlnr ..... £00 per ma&Dd, bet gebollw
ron dieneD voor ~JD ValI automo-
biel.. ri]wielen ea andere goaderen,
terwiJl verhnurden beloofdMl het gebouw
ftII buiten In behoorlike reparatie te
houden. ViJf m&allden udat verw bet
gehou w iD pbrnik haddea genomen
vonden 118 wt dat h.t biJ ~ en 1rtnd
lekte. H18I'Ovw werd geldaa«d te«eo
gebrL Kaieet en j)oewel een 1Jekwaam
loodDe&er augeoomen werd om de lek·
ken te rep&rmIG, h~ bei lekbD DOOfl
,~ en al op. \tenn. .telden een aktie
In tegen gebl'll, It_r voor schade geleden
aaD bun goederen en .oor een ophefliDg van
't huurkontrakt, iDdiea de lekken niet werd
verholpen, docb de u¥ kwam DOOftvoor.
Ten laatate kwam men 0"_ de_k
&&II een lICbelCllrecbter te onderwerpen,
doch toen gebR. lUiaer hun boedel over-
gnen werd dit geeta.akt.

De ver1l"l!.. betaaldeil enige ti]J de bnar
onder proteet en ontruimden ID April .aD
dit)Ml' bet .l8bon1l' waarmede si] ellen
in keonil ltelden. De aktie werd Ingeateld
voor betaliDg ,&II bDllr' en verw. .oerden
tot hnn verded.,mg UIl dat III]wepos de

toe.tand VUl bot gebouw niet .oor
hUllr &8D!lprakelik waren. Het belang .
rIJkste paal wu nu, lllllde ILIJnlordschap,
of 'Yerw. gerechtigd W&nlll dil te doen.
OngelDkkiger1l'l}1III waren er geeu rech~
sakeD bekend die het hof konden a.iJ!teren
bij het bepalen V&llde graad V&lloogemak,
die eeD hnorder bet reCht gaf gebeU'lF8ll,
onder kontrakt verh'uurd, te verlaten en
wat een recht"aardige nIden wae voor het
verlaQjn. Er wllTen vench8ldene procet!ll6n
gevoerd. in dese Kolonie, wurbl] hut
recht V&ll een hnnrder .. kead werd om
IIChadevergoeding te eiI8n tegen een ftI'.
huurder WepOll Dalaupeid om het gebou w

te honden, doch er wu een
a&n anthoritelt toepe_hk op deze

De kwestie wae of dil hnurder
gerechtvaard"d wae bet gebouw te .er·
Iatea tenzi] het 61gendom waardelooe of
nntteiOOI wae .oor bet doel waarvoor hilt
wu ~uurd, doch het wae dUIdelik dat
hi) dit DIet kon doen UIt hoofde .aD een
genng gebrek.. Bi] het slUiten van het
huurkoatrakt waren de horen seer h.oog en
tana konden nrweerden gebouwen huren
voor veel minder daD .£60 per maand. De
.erweerden mOllllt.eObe1l'i)lI8n dat de onr-
maklren lW bedllidend W&nlll dat bet
gebouw niet gebruikt kOG ...orden "I:or
het doe~ waar.oor het gebuurd wae, kon
dit niet geda&n worden daD w.ren ill
aaD8prakelik voor de huur, docb ZIJ konden
nat. urlik een eu ID stelle!! voor vergoeding
van ecbade teweeggebr ..cbt un hun
goedel'1lll.

In dese saak hadden ver .... 'e geen be'"J'
geleftl'd dat 1:1) ~rechbgd "W'&I"8D het
elgeadom te ontruimen ZIJn lordllCbep
wu er .aD overtuigd dat de gebouW'8ll,
ofBcboon er lekken waren, niet onbruikbaar
waren voor bet doel Tan ver ....eerden In
dien 1:1) kond_ be.iJzen verliezen te
bebben geledeD kooden IIIJ een ed daar
voor mltellen, I!D IndleD e_ Weigerden
om rep&rao"s te laten vernchteu, konden

.oor opheffing van bet kootrakt 'fer·
op het afgelegde getuigenil werd

vonalH gege.en voor elll8f'l voor het ge.
vorderde bedrag met de kOllten.
FEIN EN COHEN Ya. KOLONIAAL

GOEVERNEIlENT

BOLL n. ltlOSEA •
Ad" W &tenneyer trad op .oor appel-

lant (el88l' In 't lager hof) en I"IIIIJlOIld-t
'W&8 niet "encb_

De _k betrof 'n ap~1 op 'n .onDU ....
de Lr.m. 'fan Monnt Fletcher De .....
trut bad abeolatte van de illlltaDu.
verleeDd omdat. bet dodeo vali eeu d..
_ vaD 8111el' door verw'e .• uer, ~
lik te ,"]ten wae &aD eueno handeliDg, .J.
het niet WerJ~ .&11 bet dMlF

Ad" Watermey.. _de dat eeu Itier
onder de d_, behept met 'n wilde oetur,
mOMt gerangschikt worden, weke door ..
elpnlW'8 op bUD eigea n.ko geboadee
werden. Indien zodanig dier ontaep4ll_
ecbede a&nnebtte, dan wa8 de ......
daarvoor aan.prakeJik. HIJ deed 'f'eI'der
enlge a&nbalin,en en toonde &all dat ..
geen bewiJe wae VaD ellet'l medepHcIdi«.
heid &aD venuim. De hoofdrechter __
bl] het geVI!D van vonnie dat bet dIlIdelik
W&8 dat. de- .. culpa" alleen biJ de ~
VIllI de !tier W&8 gelEgen en de uitapnet
van de m&glltra&t verke«d W&ll.. Bet
app(>l werd toege.t&aD en VOnDll! gepve.
voor elllf;r VOOf .£10 met de koet.eo.

KUPER VI, ZWIEGELAAR.
Arlv B1_t WU V04Jr appellut _

respondent was Diet "enchenea Dit ....
n a~1 'f&D een U1t1praak V&llde r.IIL. .....
ieorge. Appe1lut had verweent.,....
nan! voor betaling van een pro~ _
.£21 la lId. en voor eDlge andere kw-
beclragen, De noot wae nIet ter ~
a&ngebod8ll eD de magtstraa.t weigerde _
lutatel te verleDell om dese als IKIC ta
kunnen aenbieden. De m.agi8trut f1d
vonnl8 voor e_ voor de klelllenJ ~
,maar DIet voor de prorn_ De lIOCifd.-
rechter echter W&II van oordeel dat de
lIl&g'1straat bet u.blte! had behora te
verleafID en stond bet appel toe.

LANGE V8. ABEL
Ad v. McGregor verscheen VOOl' appel-

l&l1t (.erw ID het lager hof) en adv, na
Zijl voor venv E188r had een br ...,.
kocht &aD zekere Heydearych op
afbetaling, en deu had onrechtmatiw de
br &aD Lange VeIkocht Hi] v~
Lenge voor de teruggave v&ll de kar _
beiden .oor £23, de waarde V&llde kar,_
&!trek Uil £4 lOs. er op &fbetaald. Da
magiatrut bad geVOOOeIlvoor ~ Na
dat de ad'fo&aten gehoord waren zeide ZIJD
10rd8cbep dat hl] het vonDIII zoo Oftlr'-
wegen.

op "enoek "aD adJ Uplng10D werd_
mie Dill gegeven, met de kracht .... .-
tn.mtiJde verbod voor de ~
GliddOll _ co.. om de _ tea beCIraP
ftII.£l00, sijedede ~ na ww·
koop VUl meubelen belioreoóe tot l'8IIPCa-
deote'. boedel. af te ge1'ell, baaC-Ie _
aktie onmiddeilik te WOrdeD iDgee&I&Cl_
"erhaal van rente en lrOlJten.

Het hof "erdaacde.
DINSDAG,11 DECBltlBER.

(Voor de hoofdrecbter.)

CASTL!. WIJN EN BRL'lDEWIJN
MIJ. YL JOHN MABSH.

Op versoek ftII.dv G,.... gaf bet hof
een rule nia, wurbiJ nlllpoedent -.d 0p-
geroepen om op 1:2 JaDuarie rede_ op ..
gevea waarom hem Diet rou belet __
sekere voorraad a&n het 8~W. lItetiOa
te 8terbtroom te '''WIjdenD, Il...-.
de _ akti. te wordea Ingesteld iIOar
appbkanten .oor betalinr vall £72 17L ad.
voor goedereo geleverd. De rule de ~
te !lebben v&II eeu tUlltlenti]da verbod _
te worden bedieDd op de br. Laurie ..
houder ,,&II nNIpoodeDta .olmacht, eie ....
stlerder vu de 8tandard Buk te Bt.k-
etroom en de lItetJODCbef te Ster~

BO'll:AN ft B&RKLEY OOST
Il UNICIP ALITElT.

Dit wae 'n appel op 'n VOOl118ftII de
re8 Ill&@' te SMid.)' 0081.. Adv Roux lI'Ild
op voor appellant en .dv. BI_t rOOI' .....
poncJ.nt. be mUIJJClpelltelt hid aPP8UUt
"oor .£5 8&.'d. belutinp:hnldgedaraard..
welke DIet betaald W&ll.. De m..ec.~
deed Ultlpraall voor het ge.orcJerde bedrag
met de koeten en bet appel werd atp.
WezeD

't

Adv Greer verzocht namen. Jack Fem
en Rebecca Geban .oor 'n order, voor bun
oDtslag nit hecbteOll ell verWIJlIIng ter
8trafsi tting V&llde Kol Jlekretarill en
ren voor mmacbting "&Il 't bof. Adv Bowel
Jones vencheea voor de !troon Volgene
de overgelegde be8d1gde verldanngea had
F8In 7 en Collen 6.J&"'D In ZO A gewoond.
Feln 11'&8 'n boekmak .. en mevr, Cohen
een weduwe, had eeu md, dat te Herma.-
nUB IIChooi glag Beiden beweerden de
de bedoehnc g<lllad te hebben 1:100 h_
hhJveod I,vestigen en fa~lik te heb-
ben geleéfd. Op li November W&8 hen
van wege het I mmJlr&be dep&rt.ement &aD.
gezegd dat SlJ de Kolooie mosten .erlaten
of aDden ala ongewenateD zonden Ultgeset
worden. ZiJ lItoDden voor de beer Br'OerI
en niettegenstaande hu kennUJgeVIng van
appt'1 bijnet booggerecbt.hof werden ZI)
diezelfde dag met een !!Chip nltgezet De
heer Broen bad ook de heer C 8r&dy ver
lof ge_iprd biJ bet verboor aI8 hnn
rechtlknnJige raadl!lD&D op te treden.

Ook de ImlD.lgraQe beambten .. erd keD·
Dl8 ~VeD van het VOOrDlIIII8II om appel
&an t.ë tekenea, doch beidea werden In
a1lenjl wtge2let, _der io de gelegenheid
te IIIJD JrMteld ord .. op hun zaken te .tel·
II!D. Uit de beëdigde ... klanngl!D In
antwoord bleek dat de 6118 ID Bulawa.)'o eo
de aodere lil N&tal ouder de Zed.elikhelde·
wet veroordeeld waren Zij W&rea her·
baaJdehk gewaanchuwd om ale OIIge ....en·
sten het land te verl.ten, op IItraffe "aD
anien te worden wtgeset. Aan de waer
echnWUlg was geen geboor gegeven en
gereqhtelike .tappen werden gedaao.

Ad". Greer _de dat de applikatie twee
ledig was, nJ. ontsla« UIt bt!chteol8 en de
&Ddel' voor de aIUIhoudiJJg vall sekere ~
eonelIl ~ mmachtmg "aD het hof door
het orenrijderen VUl appliltanten buiten tie
JurilldikU. V&ll bet bof, wetende dat eell
applikatie betreffende de zaak hl) het hof
zou worden u..gedieDd. De ad" w_ er
op dat epplik&llten pea applikatie bl) het
hof toor 5 November hadden kunnen III
dienen omdat e>r oog geen gerechteltke
vervplgtng tegen hen was IDgest.eld On
lDul4elJik na het onderzoek voor de
magistraat werd k-e.D1Il1 gege.en V&llapp..1
BIJ bet hoogRereehtahof, doch dea 8nud
d&g1l om half 'f1~f werden apphkaot6n
UItgezet, &ODder ID de geJ.genbeid ZIJD
~d voor het hof te kom~ Ad.
Greer beweerde dat deR zaak In de eerIlte
plaats een pnma flCle ZaaJt; van woon
plaats W8& De Jurilldiktie nn de ID&gl-
tltraat hield op te toen de kwestie nil
wooaplaatll te t-de werd gebracht. N. re
en duphek selde de hoofdrecbter dat
hof sich de Ultaprae.k IIOU voorbehondeu

MANSELL TL HARTM.AN.

(Voor rechter Hopiey).

eoLLIN8 n. KING
Dit wae 'n appel aangetekend tegeD eea

UJtspraak van de a.a. re&. mag. "aD Pi.IIa-
berg, ID eeu saak, waann appeUeat.
Colliae, de nISpOUdent King, had gedac-
nard voor .f19 12a. voor het maken v_
I18kere plannen eo .peclllb&iel! V&ll __
hUll te Piketberg. oe magiatraat v......
abeolutie V&llde inat&lltie.

Adv. Gardm,er trad op voor appel1aat_
adv. J E. R. de VIUien "(!Ol' reapoodeat.
Nadat bet pleidoOi wae gevoerd selde JJija
lordllcbap de zaak terug te vel'Wl)RIII DUr
de megiatraat voor verder ond~.
DE KROON VB ALETTA EN 8USANNA

BRAAF
Recbter Hopley lelde dat lwee N'nIIie-

sakeo voor hem wazen gebracht w&ariD de
magtetraat vau Ladl8lD.ltb twee '-'U8tenW6
m&&lldeb heL-hten18 met hu-de pad bM
veroordeeld ~ bet .telell V&ll ,_
!emmeren. De magtatraat had de llit:l.«-
giJ1g nIet geloofd en elk tot 7", 6d. oo.te
f 14 dagea bec:bteoi. veroordeeld be ... de
veroordelIng "oor d1eflltal. Er wu gee.
getuigenl betrefl'ende de waarde der 1ua-
meren behal .. dat ZIJ warea "el'kocht voor
fn; per!ltok!Lao de penonen ln WIer Leai_l
?oe ge-onden werden. Het laaUte gedeet ..
v..n het vUnnIe, wurbi) de boete wd
npgelegd van 7e Gd. of een verdere~_
gerusatraf van 14 dagen ....erd venueUgct.
waarop bet IIDf verdáagde.

• \A.NQE.HOUD&N In _ schut te Lo4
Derronteto OaIVlDla, een donby/ w'elke ap
29 Decern.ber, sal "erkocbt WOToeu, iDCIieR
niet te voren gelost.

WÊGG'EWPEN een paard VUl _

plaatl .aD J. P Scbreo.der I MMIlWIbarJ.
ONDERWIJZJti.S (Orre) of ~

__ gevraagd .oor de Oudt.aItocJia
De appell8llt io dMe saak trad ''OOI' 7:Jeh Afde1itlg3 IlCboollu.d.

zelf op en versocht d.at de saak tot de ONDlHtWJJZER(ES) Kl'VTa.acd ?0!0r.
tweede llaaDdeg 1.8 Febmerie.-oo 1lFOrden Vlnlmeat RiVIer an:neecbool, dMtr. ~
oitpttd.d. TOI...... boom- ..,..._

81lJT lil PBILIP " BENNET"
".. '. appel unptekeaa ~ ,'. bsd, Plant et! Co., Kaapd.c!.
~ de I'.IIL \'111 PnDI Albert, UI klUS voor de KUPIe tIéIM....



: (VlD _ kon-pondellt,)

Il Dt'('~mb"r 1~116.

W ij hadden eeu fhlar ongeluk keu hi." ID

de afgelopen week ~'en verl"lt ,lat e;>n
gekleurde zlOh erLstlg beeeerle '>li de
nieuwe waterwvr kvn. die !TIt'O ~W7.IC I.~ Le
maken'[ld~Jollke,.,.hl~k I,i] f<1.·01 af
drag~o.!. op eeu rOI\\ ~ent]e. 1,'6n lets
verkeerl ging, e a IoIJ er '''I gt''''llfpt'll
wf·rd.

EeD tw".,..I. "ng'" al ~ei~'\Jr,J.. 1,,] dl'
oieuwegeOOuwen der .Iongens .'Iogesl'bool.
De ZOOD van é- 0 vaD de werkIJeden "Id" ..r,
beidooI het steigerwerk en , waarom. w eteo
wij niet , viel ter narde. en brak sicb de
arru. Hij I" nu ", t Hoepitaal.

Ongeluk nonuu-r dr ie. !l:l'b.-urdo Ma,Hl.
dag ruorgen, en wel met onze ler aar ds,
Botha, Bij roll a)"" kOmTUIl'\Saru~ a.gerpo
lllJ de uut versireu- evaruei 1'41 d\H Il loe,~ hij
een pakje olpeIlBne"ri, gl.'cd bel ure ",t e n
IIne"d h.wl UI dh .ue arm \\ ..", .. ·III]"I,k
is daar een ader dvorg~.ned<n. \\'1] ver-
tronwen echter, dat bet DIet eru.lig I"

Meo spreekt over a 1 vau de "Ier open
bare waterf'onteicen ,IJe .I,. _tad.raad al hicr
gaat Oprll hteu. WIl ,lelIKeIl. ,lilt het niet
oDgepa.st ZOUl!loIJ;! efllgt' .OWI·Ilkcl h ~,\t II
Als ne-u naar de K.,q,~lad gnat. daar -t aat
ae stil Ilt~r-V ..n P,'el...·ek In Hula".'"
st ....t het standbeeld van Rt.oJ<I8. W ...ar
om naat 1)1l::'~ at irht er -« Siuion van der
Stel, aiet in on" dor p? Il ij 18 alle.zie. de
eer wlludiil; Hrx- zal een f onte in II]k, Il
ale die gtkro-,od hillat f('11 t'df'tit!ltld11,f
ze1::b e~n ~t~Ddl>\;dJ, \ all 01 ;',,' ....~I dl1--'1
aticbter? Kunnen onze ~tadtlvi\dt,tt(J lIlt l
deze wer) k ;n al ht nemeu ')

(Jp Vr ijduz ,lVI Il.! v '!ld ru dl ~,tar. t:1'1l

peoruenade konserr pJaatM li r e re \ Jo Il j ..

OVerWlDll1ug van uns vodhH.l ...pan l1;1\\ .IIJN
de vori~p Zaterda~ b~hRaJ,1 .\lt,O I t\ III";

het nieuws vsu Zattrda~ an.J!.dl't'r, \\1 \/,1;
demoedig H, ..t Qchcen maar ()Il{*,"[t dl

good, om met I':ug.land een oubealiet "pel
spel te spelen, na ceu zo _chlt(Crende :" er·
WIUUW;; , IJ \\. ,li:l- bet et er kate span ID dr
Britse F.d,tllde·

De Admissie l\e.lllta.ten verschenen 0J'
Zaterdag, Van li' ht pla&t.;('like k"",j,
daten zijn zeven dONgl komen III het :!d.,
deel. IIt'~ I" l)\\k )., \rt·dl~t'!Jrl 1\' z.en. nat
er eeu stnk «f -lf d,,·,r ZIJIl, daM t heolo-
giese etudeuten g(;baar,., "orderl 10 de
laa(>'oo lareu

MeldIng lJloet "ok g~JJlaakt wo"ltll \'all

twee hnweiJkell van on,l" Stelielll,v,-' h",'
-ruunehk "an d.. V"I,leedt t'n D l;
M.al&1l,Gelden op Din.dag' de ~1C dezer.

GI!tert;l'l I;Cjlollnfn alle l'u""'"'t, ,,-
eksaInen.. Du. zijn oru_treek. twee hvn·
derd 'kal1a,dattln al tezamen waarvan het
grootste gedeelte IllterJlI.d, a,,' II ZIJIl lId
kon~e weerklo)ok 'all de Ile,I)". duo' de
kandidaten gezongen vó.)r de aanvang V,\[I

hun eerMtepapier WI] 1\ enbeu hun alle
sot-ses.

Het regent alweer ZOlldag waB pen riag
VaD drukkeoda hitte

Het av'mdruaal "erd l"en alhlt'rgev,er-l
Er wareu l>'tzonder veel van de bUItelI'
lidmaten tegenwvordi" -getu'ge het grote
&aotal ri]\ulgtll, ,-,"jf de kweek., hool "1"
getrokken In de namiddag lelJ(le 0.. I':
du TOIt de dank ,]Jen.t, eli III de a vood
preekte d•. ~I....rten~ rue"r GepaaldelIk voor
da jOllge"eden.

W'i verncluen dat pr"p',nent Oustaaf
Gerderner, :\1.A., vertrokken IR Daar ,Japan,
om de ZUId Afnkaanse tak van de \V~reld
Studenten Federarie, of Christ,,"ke Studen
ten VereDig>ug, op een grote konferentie
te vert6!lenwoorriigen Wij wen.en hem
een voorspoedige z.eereis loe.

Een \'Bn oe (ud-te Ingezetenen valI het
doep, AWol !{".wt lIgt erD.tlg kraJlk
Hij i. een -Iall,"e krnideJokter. Als Ill]
leeft tot Il Mei 1'107, dao zal hij 100 Jaar
oud zijn.

KAAPSTAD EN

.. DE

weg{~n,
ImiJên"
bosch
Smartt te sluitea,
w~ten:, ' ,
. 1. De Qude weg, 'leidende Tan

DoonIeJronen naar " Rooidam."
Gedeelte k.worden gesloten 'zijnde
Tanaf een plaats, omtrent ) mijl
boveDkan~ bet hui. tot een plaat.
",aa.r hij I'Iln!!luit bij de weg. tanB
in gebruilk op Rooidadl, a'fat.r.nd
omtrent 5~000yards. \ :

2. De oude weg, leidende' vanaf
Doorsekullen naar Ka.rreebosch-
poort. Gedeelte te worden gesloten,
zijnde vanaf een plaate omtrent
1 mijl. bovenkant Doo~kuilen
woonhwlI tot een plaats omtrent een
mijl Noord-Westen van Ereildoune
tK.arreeboecbpan) wooohui., waar BENODIGDhij bij de w~ tans in gebruik . ' Hill.ca_I Ct., .
tu~n, llfanalult. Afstand omtrent E'EN bnderwij~eres,voo~ de A~I1 ' .
4 mijlen. School te Ruigte Vlei, Dist. Mld- " ROYAL MAIL"· STOOMBOTEN

3. D(' weg, leidende ~ K.nee- delburg. K K.
boschpoort naar JOachimIl Kraal Kennill van de Bcllaodse en VOOR ENGELAND, yla MADEIRA.
drift op de Oog~rs Rivi.~r. Gedeel- Engelse talen, allOOk Naaldwerk co Till 4 URE N.M.
te te worde~ geSloten, zll~~e v~f Muziek wo.dt vereist. .. ' Dec, 19-WALM.ER CASTLE, Kapt. BroW'D.
het woonhuis tot waar rul a,aDIIlwt Salarit! !7ó p.a. en vrije koet en nee. 26-]t[NFAUNS OASTLe, Kapt. WlO~
bij de weg vanaf" Ercildoune" inwoning 1907. lan. 2--BRITON, Kapt.. &cher
(Lreeboschpoort) naar "Joa- Werk te beginnen na de Kerst JUl. 9-lULDOlUN CASTLE, Kapt. Tysoe,
chims Kraal" Alstand omtren' Vakantie Jan. l6-8AXON, Kapt. C~l.e

5,500 yards. Applikaties met afschriften Tan Tu ... n Itoomboten n... Engeland vla d.
4. De oude weg, leidende van de (Jcrtllika.ten en Getuigachliften moe- Kana..... Eilanden •

Ercildoune lijn naar Tijgerpoort. ten de ondergetekende bereiken op
Alstand omtrent 6,000 yardII. of v6ór SI December 1906.

Alle objekties tegen het Illuiter
van de bovengemelde wegen moe- C. S. W. VORSTEI,l,

, Voore School Kom.
ten ingediend worden bij de onder-

tek d b· D . d Ruigte Vlei,
ge en e, IOnen nc maan cn P.K. Wolven Vlei,
vanaf de &le December 1906. Vilt Conway Station.

GisteT&vond
king nn prijzeo CD , '
plut{j vlm het ~mmant"
ID de Ned. Geref. De tu\&l
was bii\JllpVDl met ouden en, b.cl~ligs~
lenden, ,

De b~ Moore opellde de ~r.1Ulm-
heden mi·t een hl.rt.eltk welkom san· de
aanweE'igcn. waarna de <bee~ .c. F,
Juritt, lid von de 6ChooIkl>mmlli8~, een
rapport voorlas der "-I'~~hedell, ge-
daa.1I in hot I~fgelopen Jaar.

Hierna had de prijsuitd&ling plaat.
door de ed, heer Fullf'r, minutBr vaD
18o.doouw nadat gt'lIoemde ht.-.er gewe..
zen had op bet nut nn bet ondenl'1j5
eu hoe op dit gebied dOOr ieder moet
mePt(_orkt .. ordII.>n. VocIral _t ~n-
oorwijs in de eerste plaats behartigd
wonlirm. De onderwijmressen _relen
gefeliciteerd met bet Nl8uJtaat van het
werk. dat :&ij gedRall hebben io het af-
~Iopen jaar.

Onuo plaatsruimte laat _niet too het
rapport en de prijslijst op 4, nemen,
dus zullen d4'7.e volledig iIl onse vol-
gpnd .. uitgave verschij-neon

:- i '"
2',000 Iba. Kup ~lqlliale Gefit,

lA- 0, 0, "Ze.melen ,
,.. JO" .' Mier
lS.0I0 ,.,,, '., 1Mb .

t67,OOU I' 't> .Haver OOI. , (g~rtt)
""000 Haver '
.', "" " VoecliDI·
Tenderbiljett.en kUDDeIl ,..rli~

worden v.n de CJI1d8l!~de of.TaII-
de Spoorweg lItadnmeest.ers, :Por':
EliabeUl en Oo.t' en- '

VersepIde Ten!len;, nad.....-rd
l\Ul de V.oonmeT un de "'rend...,..d.
1tontr&le en Audit.eql'll Kantoor! Parle-
melltl~1;., gaape~ VUl bu~n p
merkt: ., Tender for 'Forajlll," sullen
ontvangen worden I tot 1>iDtdag.8 .Ian.
·1907, 008 middaga te 12 uur:

De l~te ol eni~ tender ni.t aeod-
a.kelik ... ngenomen.

t CRAS. COOK,
Hoofd Spoorweg Mr.@uijnmeelter,

J[Ultool' n.n d. Hoofd flp,.,onnc Maga-
llij~ter ltaapet.ad,7 Dec.l9()6,

CPGESLOTEN in het Schut
te Kookfontein, Clanwilliam, langer
dan de bepaalde tijd :-

6 Be6llten :-Een Zwart Os drie
jaren oud, met twee witte achter
poten en een witte kwas, iE'emerkt
linker oor stomp, rechter \)Orwin-
kelhaak van onder; een Rode Os,
twee jaren oud, met een witte neus,
gemerkt linker oor stomp, in
rechter oor winkelhaak van onder;
een rode Koe met een !."odevaars
Kalf, gemerkt linker oor stomp
rechter oor zwavelstaart ; ('en rode
Bul, een jaar ocd, gemerkt linker
oor IJ.lip. in rechter oor zwavelstaartj
Een rode Vaars, gemerkt rechtet
oor zwavelstaart, in linker oor slip
in bij de slip winkelhaak van voor •

Indien niet tevoren gelost, zal
gemelde beesten publiek verkocht
worden op Zaterdag, 22 December
1906, te 10 ure v.m.

A. H. ENttELBRECHT,
Schutmeester~

leubel F
Zuid-.Al"rika.

om ons Speciaal Paimflet van Geschenken,
geschikt voor het Seizoen.

KENNISGEVINGEN.
De'_' wordeD omu-ent onder-

ata.nde kenniageving verwezen D&Ilr
onse ad.,.ertentie kolommen:-

HKFFING nn wegbelutiag in de tl-
deliD8 Ceres.

ONDERWlJZKRES (Gec.) gevraagd
voor de lfugenuten hogere school voor
!Dei.jell te Purl.

TEHUIS (Gerieftikl privaat) voor een
jonge dame, in bet beate gedeelte vall Zee-
punt.

REGIb'TRATEUR (a.saiatent) gevraagd
.,.oor de Universiteit van de KaapdeGocde
Hoop.

HEEnNG VIUI beluting voor het dorps-
bestuur un Glen Lily, Fairfield en Parow,

ONDERWIJZER(ES) gevraagd voorde
A 3 school te Porterville Weg, Tulbagh,

APPLIKATlES voor benoemiog van
een brandziekte il18pekteur.

FINpLEY'S, grootste ijzerw:1I'en illl·

porteer'ders, Parlementma.at, Kupstad,
AANGEKOMEN te Klipfontein (Van

Rhijnedorp) vier bolt.ken. ,
ONDERWIJZERES gevrugd voor d'

AlII achool te RuigtAl Vlei, distr, Middel-
burg, K.K,

JAGEN verboden op de plaaUl "De
Hoek,'" in het distrikt Tulbagh.

rENDERS gevraagd voor het leveren
UD Kaap KDlooiaal voer en. door de
KaaptMl goe'l'ernemenUl spoorwegeu.
KENNISGEVrNG ge8<lhiedt van een

beluting VIlO alle belastbare eigendom
binnen de dDrJl8*tier arua ~taoford, afd,
Caledon.

DE "South African Mart,"
Plein Straat 3, Kaapstad (zie naar
de Rode 3 op de VMsters), is de
plaats waar gij privaat superieure
nieuwe of tweedehands Meubelen
Piano's en Orgels koopt, tegen uw
eigen redelike aanbieding-en. Ge-
lieve ons te komen bezoeken en te
inspekteren, of te schrijven, Beste
verpakking gewaarborgd.

~. I. F. lOR.lntO., .........

Schrijft

"REFRIGERATOR"

P. S. CILLIERS,
Sekretaris.

Afdelings Raad Kantoor,
Britl!town,

28 November 1906.

KennisgaviAgonder de Jacht Wet.

KENNISGEVING geschiedt
hiermf'de, in termen va.n Sektie 7
van Wet 36 van 1886, dat ik het
wild op de plaats II De Hoek." 10

eigendom van de heer M. Kaln,
gele~n in het distrikt Tulbagh,
wens te beschermen, en en;g pel'8oon
of personen, die enig wild d..den,
Tangen, jagen, jachten of schieten op
de gezt>gcle plaats zullen vervolgd
worden onder de bepaliDgen van de
bovengemelde Sektie

T. A. NIEaA.U~,
Eigenaar van J,acht Rechten"

Tulbagh Weg,
11 December, 1906

lt; SOLIED EIF\f::NHOUT,

'£3 ros, Od

PIANO'S,MEUBELEN, enz.

VERBAN.l. LIJSTEN.

+lf ••
Mason's welbekende Fles
voor preserven, met Patellt

Luchtdichte Schroef
Deksels.

5 DECEMBJ<:R..

HY POTHEKEl>i .
G_ J. C. Myburgh--J. E, li. AllU&;--

Elliot,.
T Burns-M HoU--Oudtshoorn.
J W. Martin-Trust VJUI I. M. Ba,rt,

let-l'I~,
J. W. Martin-Rolfoo, Nebel on 00--

l:lt~lIhage.
J. H. A. Joubert-C. J, Lotter--So-

morsert Oost.
H. W, .sim~ou - ".\1.arsh Mt>moflal

Homes" --.Kaapse- ufdelmg.
P. J .. .-al1 Wijk- .J. ~. Moolm.n.II-Cal-

VlnJ&.
A, S, \-t'lIter - Tarka.st,u:f Onder!.

Houw Ver.- ·T,,,ka.
WW .• 1. ,-all d"r Merwe .J. C. Loch

Cuh·ulIa.
R Korosch€'t4:-lndwe Ond(·r!. Bouw

Vi'r.--Wodehouso.
C. F. Rowo -- "Mutual Houl!e nnd

Land AsSOCiatlOlI, Lt.d., Cupe
TO\< 11" - ·Kaapse afdebng

,I. A MoutOIl, P. A. va.n Zijl- ·T. A.
P,.tt ..rson ---C\;lo"'lblJ1~m.

P J. Botha--A. H. Hopkins - Brlt"-

- . - ---~-~'. -- --~__.---------

pCl" Jw..

QCAHT. 2 (lGAjn.

4/6. 6/6. 8,1•.

•••

STANFORD. Komen Aanlopen
BIER te KlipfonteÏn (Van Rhijns-
dorp) vier bokken, gemerkt linker-
oor stomp en rechteroor winkelhaak.
De eigenaar bn ze terug hebben
door onkosten te betalen binllen drie
weken.

PI~T,

Uil$tal KamBrs: Langemarkt enOarling St., :,Kaapstad
FabrlBkBn: Commercial en Barr3fk St., ] •
~~~~~~~"'~~~~~~~~'~~~~~~.

ONZE TAAL.
t:"':;;lf-sb~lillJg", e;;-'&.u nogz.:-W. aT
tr+kt, dUll wordt Je kan< ZOO v~ gro-
tei- om het pOlld te betaJell. DIt i.. nu
prk·".~ beot ~lIIsel. dat men volgt
111('(, de HolLand"". Utal Teil slotte, ik
b!'!3t1J1I teil ..-oU" wat de hoor J.,.1. le
H.<>UI ,n uw nlt1ll1U"r ... n de 2-isw
~~H·f-'Il\b.~r trlu tuinZIen v~ln on7.e ta.al
I~ hot llllddell !t""ft gnbra<·bt. a.... tlng Da......... tl.r Kom-

millla, 1808.

KENNISGEVING geJChiedt
mitl! deze. dat op een verlladering
van de Afdelin£rl!1'a&(lvan Caledon,
gehouden op deze lste dag van
December 1906, een belasting nn
!d. (een hal ve penny) in de £ eter-
ling we~ geheven voor het
1906, van alle belaBtbare ei'lilClndc,m-
men binnen de area van de Dorp!!-
bestier Kommi88ie van Standfort4
en dat dezelve Ol' de Ist Januarie
1907, uI verschuldigd en betaalbaar
worden aan de Sekretaris der Kom-
missie te Standford.

JOHN J. MOORE,
Sekretaris.

Afdelingsraads Kantoor,
Caledon,

1 December 1906.

GIDEON VAl" ZIJL.
P.K.. Heereologement.

SCHUTBERICHT .

town.
:\ P. Bergman- -F: H. &>1es-Knnpo;e

afdoling.
F. \Y, G. Grassman (J. &lacks, borg)

·-M,aJmE'6bury F..ncuteurs Ka.mer
eli Trust "11 Bmnd ,\""ur Co --
M.n.1 nIC'l bil I')' .

,I. A. d'o Jongh-Malm<'6bllry Execu-
t.:.u,", Kanl<'r eu Trust en Brlllld
A""ur. C", -·Mnlmf'8bury

J de KI,>.rk--J, M. ,Jt:n"bn--Aberdtoen.
J. T. ~ H,u'('Qurt -" A. B Coley-·

Knaps" .afdelinp:.
li KDmbella-..J. H U'-"I'lu.rdi - Jan·

R.l. DIETRICH
PrlktllSI l.ucll.
UlaE ITWT u,,

U"PlTAD

~ld lJ,,' );o<.J~mlIg .."rlof,
L LY d:ienstw di~'.naar,

N A. J van RF:XSH\lH.G

,-I lluc"lllb<'r, 19()i)

",,'nville.
'l~ N. van dt'r Wait -Bo._.df>1 S. E. H.

.Ton"" -Albert,
J Murray -Kol. \\·,_k.tLlu"r en Trust

CD. Kaap"o "td.·bng.
M .• 1. J du Toit-.J. M. Eldridge .

Kllnp"" afdeling
N J ~. "an d"r Mer"p -rt, P. Botha

~--Richmond

STADSRADEN.

Brillen en Oogglazen in voorraad Ya~
de bA8te kwaliteit en D&uwlteurl@

Ve dkijken ell
Gezichtkllnde b6-

'fOOr QW ogen
alle artikelen tot
horende voorradig.
Alle orden en ~,par.tii!n

.poedig en UIlnrenl:_oor
uitgevoerd.

Kookfontein,
Van Putten's Vlei,

Clanwilliam,
4 December 1906.

R()BER1~N. PAARL.

KTSTI:'orGH.
HW,. Simp"on--J, H. GJ'(."6nwood-

Kllupso aideLing.
Publieke ge8ubs.1ëerde onsekt.a.ripse
school t.<o Hope Town--J. W. Wrigltt

.....Hope Town.

:0111d, led~n tu )(f'ne"ell zal de yol-
g4'llde ,er""dt'r1ng gehouden worden
oi' OIO,d,,;;. 18 Dt'C~)IIt.,r, olll 10 uur
's: voonnldJtag1S pn?(,It_~t Jil de ~t.a,J;..,-
7--')al. P.lar!, <,n I1,wr deze u" LaatstA-
,'~r);adC'l 'ng LY, dIl' dIt JAMr geholld",n
w'mlt .. <"rdt ""<' ~ot,- opkom-t ver.
w.acht

Ot< r~gt'rJ"l(' ha IJ d(·lsllgeut zal te-
~pn\l,,()rd,!!; ZIJn I'll wenst alle vrucht&-
k'l'l,kprs te unlrno<'l.'ll wn elllue met
h~1I te h''''pt'('kpn dt' 'pri~.. v,,"n Kolo·
r~'aal p:emna.k1" vT1lchteki.,tjet; lUatf"
ri",,1 "'li Olll hUil l",!to{,fh'n voor't
kom~IId. .. ,<NZO€'n tt· 1w9prf'ke<.n
,I)pz" 7.al enl' ~()('d" ge!.og",n.hoid ?. 'I'

\"oor hOt'f"P1l onl (lp hf'f'r Hartl{'1Y ()\O(r
kl.OpPTll ~lf' £ n ma rk-tf':II V()()T plna '_J~

li!k" produkt.:.n te z,en
.-\1, de tijd 't tOPI"at, 7.31 de h'~r

'I:ribolet ,'('II d,.kIlSS1" 11I1".ldc·n 0\'('"

~t, stok"n "'lil brullu"1\ iJ II ,';JI, "'J I,

II~Oi'r, \'ruf'ht.pn J ~nz
OP h"",'n P A M.yhnrgh ~n I, A

Pt'rnld (wIJn~a"rd In'ppKt'~ komml.-
-i"'1 z"lipn ~lIarne ...all lt,J~n (·n an·
(l~re Yf'rnenH'Tl, (lltl' hllil wijn~a,..'lrd~1l
WIll•.,., 1.,t ..n 1I1<p"'kt.>ren, mpt h",t oo~
Ol) 't I1I7anl~1~n van l11fortnatip ~.-
trpkkpltk df' !!('~ch,ktheJ(1 vnn Ameri.
IQI"n.., wmgt'rd "oor \·""""hilh'nde
P"J'onden f'n d" \-('rholJtlin~ t",.,;on ent-
j~ pn ,tokk"n

De "hnalbrllg te HUjl;\'noot Stalt!)n
i~ nil >,,,rl'<'<1 "oor vrucht(·kwekf'rs en
"hd"rpn F';'-'IIbt·tnJIDg 1"3n i1d per 1000
U;~ of (,d p"'r ton ?:d' ~ef1loakt worden
;-()<JT ,tll~ vrllchtpn g....vOfl:en.
'RoPr,>n die "pl'<'i.al" pT~pn we"""n

tI' ml'''nn m~t I\('hlUlpmpst. en M, B.
olld"r I,,,I,,,,,r ,-an dr, "Iobbs, m()<>wn
h~lnn~ nHmfIn in1~nd(..tI. J.

H."! 'poorw~ kontrukt voor .chJl3P
m.....t L' gptpkNld. -,1" 7.ljlijn ..nl sp' ....- J,
dig gpr,..,d 7.1)n, ol'd"" V()TTllen ell all.. C
bit~"Ollfll'Tl1f"del1 klHllll'n '-an de wkro-
t-lI", v(>rkro>gE"1l '1'Ord"ll,

HOGF. ~CHOOL. PAARL

F.~ DEBAT
OI~G

VERF.~I·

KO;o.;TRA.KTE..1\'

H. IsalW'l-- H. lsaue_Klerksdorp,
Tra.n8vaol
F. Theron-.J. A. FreeIJlJln·-Cal·
Vlm"
A. N. PotgJet.:.r-· M. F; C. Murals
-M.aclear
Brown ,I. Prlnce-· -Kaapo;e a.fd~
tin!!;.

0., (.,.at..t" n'rgadp,;ng v"u d" ....
\'erpnlg'"g voor dIt J'laT werd op Jl
Z'l.t~'rd"g Rvond !.:"houden, "Il d8JI.r 't
popn oJX'n \°C'rgu,dPTvng w's ..., had mon 'TI

a!'nzH'n ilk I'..hoor, 0 ol, ook de d",meos
vlln rI" MOJSI9>' ROj:(" s.--hool.

OP 1"·qIJld.".,ng "'t,rtl g(,()pf'nd ver-
kls ••r<l. ..n de n" "oll!;"nd" "N'kZJlam.
h.""I,," II'PTd"n V()()fg.,d, ... gpn· vc>kaal
'~If.t '"f') (' Eng .. l, ,-n dl' heer L
rjnmhRr,j T,.',lat",. llWi [)Or" I"
HOllx, ]OPrna,.I, rl~ I"",r 1 Lombard;
pinno .. ",lo, df' h ...·r L"<lnard Droompr:
J(>{'rnIIJt n~n'olgd: ,..,,<,1t.:\.t jp, de h(~r
f, Sm, VIool -010, .1. nw ZIjl I....

G
1Ot",,]>rnkon werdpn

~ll'n'-"'rrl door o;~Ommli!en van h£'!n dIP
,~ vpr. n'g"'!!; voor )l:O<'d gaAn Vf"l'l,,·
tfn, ""wr"p .I" ,,,r~a,(I(,Tlng vr'rd,,,,~· :-:
<1'

.T. v Zl.TL I.. ROT'X,
PrllSld"nt

PHF:TORI{"i',
s~kret,1) TI-S

Slakken in Schapen.
,1.lkb.al,dr,w". r.K Gro('n.-I",.
ll,-trtkl 1'\ "",ht, \'.Ital.

r, Dt·(·'·IIlb,'r. I\l()t,

~,I" d. ~:dn"!I.
\11J"II' r li- fMIJ ,.'rbll).! 7_IJ11 It"~

tb,," d,· 1"z.'I"-, \'ll Il IJ II ,'~H1d,,,k,,"d t..1"d
Il!IJ rH hj kflnrlt-II o,;'·\t·n om F-UJkkt'!1
I"" -<,hSfJ'>1l t(1 'tOf lllptlf!,l'll {,k. bOt~rf'l1

IIlt'r!.all~' bJd"11 ..... ·1 "'Iu,,I .. door d<>7oe
I!""t, en Ik U'U 7._r vt"r'pu ..ht ziju aall
.llll~" 1>001', dl .. Oil" kOIl :lllnrade.o ~n
IjlJcl.-j.poJ_ te guhrulkt\11 om V1111 de,... po.,.t
qntsllgen l.p word eu .
. li dankend in ·llfwnchb.ng.

Blijf ilk, do UW&,

P. M. K.KllP.

Amendement,

8 van 1899.
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TO'lE'S~
dig ~~I~":r;_ PIL [EI
matigbedeD ver-
beteren, alle ver-
.toppingen verwijdereo. en alle el-
lendIge symptomen verlichten.

lE •• RIWIE 'lEIDYl. ,.nEl.
K_ 7. ~artee ....... _

I.UbI'a,

6 DECJt:MBFlR

HYPOl'HE.KEN.

D. G, Rosoouw (J. H.won) - Paarl
Afrik Trust ('A). Bpt.,- -Pilarl

J F. vu~ Wijk --. H. o. M Jepf<'--
Prl(""kA.

U A, Cu,*,ns-- W G. B" 'Whltl'("PS'
Fort Jk.a.ufort.

C R J St.ols (B. F Roberts, oor!!) .
MIddel. Agentschap ..n Tru-~,
Bp!., van Grnaff-Rrunott.--A her·
doon

'1' SOIllUy"ln,-H W. Trolhp- ·Bedfnrd
H A, Conradle--B. D. Terblanche-·-

Oudt_,hoorn

WT IEEI TIJD'ERLOIEI WI.
Neem DO middellik als gij enige on·
regelmatigheid van bet gestel be-
apenrt, Towle's Pillen in. Zij zullen
IPQedig alle lijden doen ophouden.
(Jeen ander medicijn voor yro~n
in de wereld beeft mike ruime en
onvoorwaardolike goedkeuring on-

dervonden.
Watm ALU IUBIT1TUTIJI.

LD dooen (ft" 2/1l, en 4/6 (de S,1t dozen be .. t
ten driemaal <ovoe1 aU de Ill' fu>or,jeI).

~t<J Klg8Il&I'eD:-c. T. Tnu: • c... ....
F#Jbrl<.-r0rt4. 0'Anl ....... :

NOTTINGHAM, (E"GKLA1<D.)

V"k~hl bl' alu C1tf!:f11Uln '" Jlag(Jr.ljnAcv4~f"1
ea d.6QT olv

lAnnon'a

R. J
deen

KUSTING
Stols--B. F, Robert&

moeten geadres-
het eigen hand-

Kandidaat en de
de applibnt moet

OOl1'el!"elrelll.:Wo.lenin het applikatie-

Salaris per jur,
inaluitende Voer

toela.tte·
KO;o.;TR.\KT _-'- ._._ ._--L

1:I",!ror -- M
burg

E. .1list .-- .Jobanll('''- BIJ ONS TE KRIJGEN

YRUCHJEIISTJESTHOIUEY'S FARMERS ALMANACK
VOOR 1907.-De firilla .Toseph Thorle)' ,
llpkt., King's Cross, Landenl heeft ook
vDor 1907 weder een keurig geiBustree.rdc
en voor boeren veel nuttige weoken bevat
teode almaoak gepubliceerd, Waar bct
Ja.aT 1907 reeds het 498te J>l&r vao publi-
katie der Thorley'g alruooak ill, kan men
aannemen, dat dezel ve reod. een even grote
en gunstige bekendheid heeft verworven
alR het Tborley's veevoeder. Behalve alle
de verf!Chillentie za.ken, met betrekking tot
welke een "lmlLllak "00 vraagbaak iSI
bevat deze allJlJInak oog .peciale inlichtin-
gen op landooIi'w-",;n .v~ gebied eo
ui, vooral de veeteeli taTh.! door heD, die
boeren met groot- of kleinvee, vao groot
voordeel kunnen a:ijo. De Tb~:rley'l a1ma-
oak voor l!lO7 za.! gTlltis lIVordoo &oegeZllll-
deo un ieder, die aanvrage doet
bij de TertegenwoordigeJi8 bo"F.r- i
noewde firma:' R. Willbn, en '~ IRetó.dent IMag.~" iAllD1~'r.
poelbuli 63,.Kupead,

ALLE SOORTEN.

HOUTWOL.
Alle beschrijvingen van
Begietings Materiaal;

OOK

Ballast Mandjes, enz.
PRIJZEN ZEER REDELIK.

D. Ward & Go.,

J_ ontvangen, nieuws*e. lDiOCMI, aitiDmrtende waarden' de
DÏ.eunte artikel jaiat uit. ,PrijAD auf &7 tOe. Od. pe, 'Iet,

&tO ,to.., Od. ,...-.cI.

I ~,.FIICY" "OILD. I
Dese
.2/6

lijD een qitmuhteDd Xentmia PeCheDL Prijzen \'Bna!
per stuk. in Zijdea Ta~ .;~ tegen deze prijs

te ~hijpn bil

lt ZONEN,
STRAND STRAAT, KAAPSTAD.

Wm. ROBERTSON

• CAST-LE LIJttUNION

Omstreeks 17 Dec,-DOVER OASTL., Kapt. Clioock,
(Plymou~b en Southampton. (Eerne ea Derde lOu PAIl8,iers ..lleen )

Omstreeks 19 Dec,-AVONDAL. CASTLF" K ..pt, NeilsolI
(Sontb.mpton en Londee.]

Omstreelrs 24 Dec.-GOORKBA, K.pt, Armstrollg,
(Boutbamptoo en Londen, via Lobll.o B., I

Volle biesonderbeden omtrct W ~ van ~ Boten _
Ingeland, Kar.p!l6 HaVeD8,Natal, Dela«oa ... Beira en Mannuiua, &J.)n vermi«
baa:r op applibtie bij de

Illal-CUIII 1.11 .... 1' Cl., U.fllt

BUCIIALL STOOIJAAIT LIJIEl, BEPll.,
PAIlAGIE_' Efl VR.CHTDIENIT

TUSSD'

ZUID AFRIKA en ENGELAND.
VERTROKKEN VAN LONDEN NAA.R KAAPSTAD, ALGUA BUI EN

OOST LONDEN.
·S.S. BULUWAYO, 10 December.

VERTROKKEN V AN LONDEN lU.All ALGOA BAAI BN Oosr LONDKN.
8.S MANICA, 26 Nl)vemoo 1906.

VERTROKKEN VAN NEW YORK NAAR LAPSTAD, ALGOA BUf, 0081
LONDEN, NATAL, DBLAGOA BAAI en BEIRA.

S.S. BARALONG, 25 Noyember 1906.
ZAL VAJf KAAP8TAD VB.J1TRBJtIIJr OP D. TBUIBUI8.

·S.S. FORT SALISBURY, omstreeb 24 December.
Pusagiers boten worden aaageclaid met een llterretje.·

PIlMag6 geld vu KAAPSTAD lI&aI LORDIN, insluitende eeD eenlI kill
Pluta Biljet VIlO Plymouth, i.£iS k od. .

Uitmuntende Aooommodatie yoor ~ iD bet midden gedeelte ... bil
IMlhip op het Bovendek en de P~ .Bekkm, Bnime, Lichte Goed-gelep ,.,
alle Buiten Hntten. Verkoelinga toeIteIJeR. ooreral aeotne:. Licht. linte kIM
~euken, A11&en &ente Klu P...pa. .leo ~ Docter _ 8tenrdelllija IJ
Iedere Stoomboot. '

Voor 'verdere bielOnderheden omtrent V ~ ea ~uuge geldett __
meQ Doh toi

GEB. ~UCKNALL. 8TRANDaTRAAT, KAAPSTAD

"CLAN LINE" ST·OOMBOTEN.
Van Glasgow en Liverpool naar Zuid .A.tl'1kaanse Ha.vell6

)(a1ll'1t1us en Indie, op geregelde tJJélen vertrekkende.

Vertrek van Llve..pool naa' K..".tad, ~18aal, Algoa
aaal en Ooat Londen :-

S.S. CLAN MACDOUGALL, 4,710 ToD, Kapt. Stirling, vertrokW
November.

S.S. CLAN MACF ADYE~, 2,815 Ton, 1Upt. East, vertrok I Dec,
S.S. CLAN MACF ARLANE, 4,823 Ton, Kapt. Price, vertrok 10nee.
Vertrek van Llve.pool naa. Natal, Delagoa Baal, Beiraen

Mauritius :-
S.S. CLAN LESLIE, 3,937 Ton, Kapt. Fletcher, vertrok 26 No"
S.S. CLAN URGUHART,.6,855 Ton, Kapt. Barber, vertrok 8 Dec,

P.S.-AI deze Stoomboten. lopen (indien mogelik), binnen te oost
L?nden en Natal, 10SlleD hun lading &fl.D de LadingBplaats, wu.rdoor
Llcbterk08ten vermeden worden.

Kennis wordt gegeven dat alle Vorderingen (in duplikaat) te~D de
" Clan Line" Stoomboten, de merken en het aantal pakketten UIl·
tonende, en vergezeld VAN DB VUCHTBRIBVBN binnen VEERTIEN
DAGEN vanaf Dat~ van Vertrek van de 'Stuomboot LngczondeD
moeten worden, zullende anders Diet ,in behandeling worden genomen.

Wend u voor Biezonderheden van Vracht tot

JAMa SEARIIHT & CO., Bepkt.,
COaUnIrO'" Straat 271

Agenten voor Ka&~ of tot enige der KUIlt Agenten.

liJ HEIT HET IDOII TEID.EI IElIEl r I I
DIT II ONZE NIEUWE

'PLAAT8, HEK.
Het RAAM, vertlka.le..9TUTTEN, en ~aal KOPPELSTVXK 11::-; I JC .u.
van de bellte Stalen PiJpen. zo v&lltg.hechti dat. het oomogelik IS da' oe £.u.~

Uegalvanieoerde St&lell KableB.

DIll II"" zttl • fIIt .... 1 IftIJlIIIIIlIIIta .,lIestliliaGte ,eririloen Il

Zij worden niet geimpo~rd. "Wij ZIJN Ot: }[AKER 8," ulld." J- voigendt
lage prijzen, Vrij op 8poorw-ep;,Kaapstad.

5 voet, 25/-, 8 yoet, 52/6-, 12 v~t. :.n
6 voet., 27/6, 9 voet, 35/·, 14 Yoel. 'il

7 voet, 301. 10 v~, 40/-, 1~ VOf'l.

P.ren Rekken 2/6 utnr.,

Oerie Plaats u Oable" Rekken zijn wondervo!le ...-.arde 'VOO' hp'
de grote ar.nvnag. Zsdt uw bestelling HOOgtfld ~

Zendt, vandaag om onze Prijslijaten, iruJlni.teode alle sn',"'"
MaterIaal. hikke.l en Glad GegalvaOÏlleerd Dra.arl. ~tJJJld".·

eOA., eM. De laagst. mogellke Pnjzen

.. :~..

()- ~1" ... '-~'

OMe Goederen leunnen verkregen "'orden bij alle .. np-Lo-d&V' \! .-' •

Da " CaCIORB" Hat BO 0llb81nlDis lutschappij Seper~1.
Uitstal KHmer,. l'rt f\, : ..

hlte •• raebt Straat 631 WPSHD
Port Elizabeth, Postbus fjl'~

Postbus 1687.
Telegram Adres : "Cyclone."

Ook te


	gray00663.pdf
	gray00662.pdf
	gray00661.pdf
	gray00660.pdf
	gray00659.pdf
	gray00658.pdf
	gray00657.pdf
	gray00656.pdf

