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~GEVING
E I:\. f,x 0 r: geeft
! 8. t vanaf datum
Il of pt'rsonen, die
'l.!t-U Jagende be-
I'llige andere aver-

IJ piefen op de
·tipiJ' en het ge-
'_. I. Hooggelegen,.ft
I.· iu huur, beide
K lUlp!iC D ist.ri«t,
ir.Icu volgens wet.

.1. T. BASSON.
'·rnI1907.
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·i.-eer,je Onderwij-
va të Hoeren School
afdeling Humans-

, ,,!lauds, ED~els en
f'''i~t. Salaris £60
rij logies. Appli-
I ".('zonden 'lBn de
\ ~r K lewluntein,
,""r ':10 A pJ il 1907.
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DDL 8~No. 7,919.
"

'i voor 1907•. -

Nooit In de Jleschledenls' van:·j'''t
Rijwiel werden er zo vele. belangrijke
verbeteringert op een en dezelfde tJ.Id
aanpbracht als nu In de Nleuw,:.'
Ruda-e-Whltworths. ZIJ zijn te veel om
ze alle op te noemen In deze aankon-
dia-Ing. .

DE NI"WWE· )(ODELLEN VAlf

u Britain's Best Bicycle"
Zijn nu In alle Inrl1:htJngenvan Ruda-e-
Whitworth. Bept, ten toon gesteld. Uw

De

MAXW E/l.Il1',~.
Zijn nu verhuisd naar hsn niêJjwê/M~jn.en
Loop. en KortemarktiJtrau,n. . '.' . , " i

. I

MAX.WELL:·~ EAR~

AERO·IPECIAU
Vaaaf &1& 110

(De Lichllte .. BeG ter Wereld).

SPECIALinna' &11 13 0
STANDARDS n 18 10 0
JUVENILES 'I 7 0 0

"Populal ..

eUSCEftT,
£8 8 0

AlUTUnllElm ..... alt 11111"''' lRlII.....
I£llIlflilE ~AlIH(1 (Strlb PrIftal), Vragen om een inspektie aan bun~~iettwl! ~~~egel~~áififll~~;;~il~~.·~~!i':il~N

die een vloer ruimte van bijna 55,000 vierkanu,,- vQeten
en ~elke gebouwd zijn in een 8~jl:.volkomen 'nieuw in
Afrika. . ..";

MAXWELL,,·& ·EA.RP: "~';
, .
.~"

Stellen nu ten toon in hun ...el'8C~~·~JileDten "en- P.MIP-I---~;;~"'~~~~"
grote en variërend voorraad Alge~ Koopwaren. ' •

Vanaf £ f pe. maand.
De Kunst Katalogus Post V,I,.

Hugenoten Gedenkteken Gebouwen,
~i~1I STRAAT, (UPSTID.

WHITE, RYAN .& Co., MAXWÉLt-&'J~)\R
VOOR

Guano voor Graan en Aardappelen.
Hoek van Loop. en Ko.. ma~ten,··

KÁ.Á~~~D~,
_. • •• ._, .' , f •

BEROÊMDÊBT STALENFoPLOEGEN, Plaa tsen en :oB,o,~I,~if-."··t'l ...»,
TE HIJlU:R:,.' "..•••LIcht, Eenvoudig, Stt rk I

Duurzaam en Goedkoop, Bil SCHOREIllS 1001/ V~M1'JI.~II.,a.!

GEEN KAPIliet Patentgeeloten Zan d
Kokers Wop ielen.

WHITE RYA':·~ e-..BESPROEI., .
Burg Str.a.at, ~PST AD

SCHRJ:.1FT OM: KATA.LOGUS.

KIAPSE G91YERNEIENTS SPOORWBOEft.
Tenders voor hei openen van \Boekstal-

letjes op de Zee Punt Spoorweg.

...... ' 'DI/tum'lD.
~ '+. , • •

;'F - ..... ., .Ó» -i

_J~"""·_·"A.A."~"""""""lU'Lhj~eri~,
.~ _ ....... ~

.. ATLAI" P~. • -,. , J
:) :: "o>x,ki", -, J.~~.}. ~

llol.WU1bN1.'~:~"'>~'~i 0Id~ hlJftt-·.~=
• - 'JllállIUItd1e. - --

1, '" ''i,'' ;..pJJ" , ...

- DE -

l&labasiraal Co-operatieve lagazijn laatschappij,
VEE 'VERKOPING

- T:& -
KA.LABASKRAA.L STATION,

op WOENSDAG, de 24ste APRIL 1907,
BEGINNENDE TE )O.~ URE V.M.,

',~

Een Zelazame Ka.ns.

E, lullen vePilocht wOPden : -
55 Goedgedresaeerde Muilen,
12 Koeien, in Kalf,
10 Vaarzen, in KalI,
1 Friesland Bul,

;)00 Mudden zaad Huer.

IIIr" DRIE MAANDJEN KREDIE,T. ...

1'. TAPPE, 8ebetaria.
J. W. MOOIIIIE •• ol,•• Co. Atalaae ...

Inkpers·.' .... J lu U lant ~I 1111Iers
~.

Fabrikanteu van Schrijfbehoeften.
! .
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BENODIGD ~x.:!;'-~~ WOrdeD
EEN Gecertificeerde Oadenrij- Viee-PriDcipul UIl .u.rd~IICbIU

A. G. DU TOIT. .e~"oor de Private Boereu Eente-~ Publieke
School op KrugerahoB, O.. UeIlt eeD Salaria ftD .£2w per
twaalf mijlen van Venteratad. VaD r.pptibD&ea aUUea nltwaeld:t~
Applibnte moet bekwaam .... D ~ OlD ~e .klMIen ,tol " dl
em kinderen tot Standaard VII te kulatie op lOCh te· .

Harrismith School .aderwijzen en Mmiek voor drie werk te OadenrijIen eD eeD
kinderen. Tonic Sol-fa eD Tul- tifikaat Tall goede geaoac1beid 'fOOl'
bood zal een aanbeveling sijn. te legea. .

Salaru £75 per jaar en vrij logieI 'Werk........bedeD. suUea
Applihti~e moeten de ond~ .. op ~. ,1~.Jalie 'ltQ7~

tekende bereiken voor de late JUlle . Ap~. moeteD aeiiiDdto._rd·r
1to? • sijn Of· Vice-Pl .... Wtip{' _.,'II1II ....

.. Werbaamheden t. begillDea tea Daar de
BOVEN~T~DE KoUlIJ1lMle Jalle 1907. Dordrecht Publieke

vraagt &pplikatiea "oor de bet.rek- ' d(IDWOrdeD op ill y66r .... ~.. &1_
!ring nm Aaaietenie iD: d~ Goerer- J. J. KRUGER, llei 1907. .
nemente School, H&rnmuth. Krngerehof", 'A.: E. DELL,

&l&ria voor het begin £200 per Vententad, KoI.
jaar.-

Kennis VlLn de Hollandse taal
zal een a&nbeveling zijn.

ApplikatiM met Kopieën van
Cerlif:ika.ten ea Getuigs<Jhriften te
worden verzonden naar de onder-
i'Stekende niet later dan de 30ste
U~.

aEO. F. LISTE&,
Sekretaris.

l'ogelvlei, .
13Aprillm.

ALLERLEI.

TUINMAN GItZOCHT.-Bekw&&Dl tot"et aanleggen en onderhouden VaD _

4orpolnin, kan teveel o()k in ander. tot-eo
".keto. Applika£i.. bij H.ooiag. en
Hory, Steyn.bllJ'&,.

KENNlSGKVING.~ 0_0 komelI
aaolopeo bij J. P. !Jl, Stofberg, St.ettijll,
Worcelter.

GEVRAAGD, een fa~ke, gebewd.
_all \yordtgeTRagd om het beetier "aD ... e
besproeid.. plaat. op zich I. nemen. )loM
ltehoorlik be ..oegd Eijn en b.lcwaam om
bet opzicM a.., een .... tal jeopDII
(YOlk) le a_. Moet Afrikaan. ...-
etaan en in et.. & sijn daarin konn,.ti.
te voeree, Doe lICarift.lik unwelt of
anderszinl bij A. )lewruar~ Napier, K.K.

• BOZKHQUDEB.
EEN flinke.n all_u.. bekwame Afri-

kaander verlangt een betrekking ab
ISoekbondcr. Grote on4erTindiq .... el-
4oeode kredenti"n. Meo doe un_It
ender letter G. B~ P0-'8 a..tanu, Paarl.

'80PTIUTEn. lE wan PIIUEI.-
WORCESTER.
&6,300, &950, &450

Benodigd op E~le Verband op Plut. .0
Dorpe "EigelldolluIen van pnvale geld-
leners.

F. B. FARRIPCGTOPC.

ACCO{;NTANT, MAKELAAR,
Il.IlNDOIiI BN Fu.....mELI AGIII'f,

Poetbue 45, WORCESTER.
Ve,"cheidene kleiDe sommee dienstig

enn voorgeochotea le worden op hypt'lheelt.
Plaats en Dorpe EigendoDllDeD le koop.

GEVRAAGD, GECERTIFICEERDE
ONDERWIJZERESSEN,

MET keow. nn Hollands, en
indien mogelik, Muziek:, tegen eeD
Salarii no £60 p." en vrij logiee,
"oor de Private Hoeren Scholee i-«

(1.) Rietkuil, met 4 kinderen
voor Muziek onderwij •.

(2.) KOllMDi, .. et 4 of fj kinderen
"oor Muziek onderwijl!.

Werkzaamheden te beginnen na
de J .nie vakantie.
.Ap,plibties met Kopieën Tall

Getwgechriften en Certiftbten.~nbij de ODdergetekende niet
later dan 3 Mei e.k. ingeco .. eD lijn.

De Pasterie,
Swellendam.

Kommissie.

Onderwijzeres Benodigd.
-..___

Bredasdorp School Raad.
TENDERS. TENDERS.

&bOOI Raad Kantoor,
BNdudOl"pl

9 Ap:r:il 11107.

met vrije "0JUDg"
gÏDDen Juli. e.k.
~r 18 HeL.

A. B. CILLIKU, V.D.Jl.
lfapier, Il .l.,ril 1t07.

GEVRAAGD

APPLIK.ATIES worde. ge-
'fTS&gd voor de betrekking VUl
lï .. Principa&l in de Al School te
PriDe Albert tegen £200 per j.-r.
Werbaamhedea te beginnen in
Julie I1X>7.

Dfo geelaagde Applikant al ook
lr8deelielik voor het werk nu de
katrikulatie uuse, nrantwoor-
delik zijn.

Applikatie VUl iemaDd die Je-
willig ill de Ioetinrichting op .Icla
te DeJDeD met de voordelen daaraan
'f'U'oonden, UI in gullfltÏ«e oyer-
wegin~ genoa.um worden.
Kennie nn Tonic Sol-f. en

werk een aanbeYeling.
AppJikatiee zullen outvr.ngen

worden tot 28 ApriI1907, door
JAC. li. THEUNISSEN,

Sek. School Com .. _ e,

Prince Alben,
10 April lllO7.·

&enu«d ·GecerUlIceertle
ODde~ ';

I ,'" ,

Voo. de ... ..,..Ji.·IcbooI.
'W.~

G1Q.VDL
STEEN "
URINE

ONGEMAKKEN~:'

1. ODdfirwÏjMl'N voor Naald eD ISC)OCllL'a
IC 1'UlC1 " 'werk eD bekwam QIIl
8taDdUrd IV te ondenrijUll.
Salaris £80 eD mje ~ ea
inwooin~ .' . .
2. OocIenritserei 'foor U.Danda, ,.:": __ -

tot en insluitende lbtrikulatie
werk. 8elaria £100 eD mj. kolt

inw~. ,
1>& ~ .pplibntea hun

werba8mMcfeD te DegiDDea ... bet
JUDÏe kWartaaL
.l.~tiH met Kopieëa VUl

~ea cul1ea ... \ftIIReD
worden door de ~e tot
de l .. dlei 1907, 'IIDlddap 11nr.

D. BLAND, '
!ebetariL

"
J. S. v.ur DE.R WALT,

VOOr&. School Ko~.,
P.K. Barendekraal Si~,

lfiddelburg, tJr.
Gamagd Vice-Principaal ~

Dordrecht Putilieke Belleol.

Dordrecht Publieke u.>'_.I'
Swellendam School Raad. ~ 1~7.· .•

..
"

SWELLENDAM At. PWlS8 I Afdeling
RII1l

. <r ;.-~'" _...,:aENODIGD
lISISTUlE

-~--__;.--- --- --- .

• ARTIN'.A~IOL It STEEL
..' .I....=I PILLS.

" DE GO£DE HOOP, "

Subecr1ptie SIech ta 6/- per jau
POltgeld iDgeSlOten.

/JH _ ... .4 P.,tbu 44.,

X~'T»



Vrij!
ZIek... · •
n Ow.. I.
VAl UI ZJmE
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"rij aan u. ~
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niddelen zullen
'lezen
'r.Uen~'"
.: uj ,eneMJI _ • ~
~I~~J:
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1et.c.:u_pr\llll~.
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a.ba G-' mj 1fW _ -
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EI W. KIDD,
"ort Wayne, Incl.

(EL u PUU" •

:d W.ter.
-rde Z ... vel Dip.
Il de VIoCIat..
.• uit,
alt .. erk::ingea ....

~een nsdecl MIl de
J8 V1W Angorahaar.
Ie\ lr.leonrig.
de Brandsiekte bij
ok&en, en ..oorkoalt

.en,
door de ...OOrnaMIIIIte
heel Zaid A1ri .....
~a&l' geeD mlH1w CIIl

.a pen en Bo"ken.
aangegevén, ea Jij

.den ~ OOM nr-
.r !lijn lID de jm.

10 lncht-dioht. ....
lbs., 12.5 gallou. Dip
"50 tie Kist. TOOr 1,000
.eve bieraan te deo-
.;lj prij lI8tl ftIl Poect.r

n K....p Kolonie, _
a, v Ml.Cbt betAald.

IARO"S

IR PASTE

(OUMQ en C!)
i.zabeth.

)LUIZ8N.
liEN.
-EN.
RS.
,IETEN.

~v:_""·I!I·""""d"L""I..:

TIN'.

& STEEL
1PILLS.

lE HOOP,"

ehta 6/- pel' JatLJ'
.ngeslotan..

... verzoekt al
! '

ernstig dlze

Waa_DWlng

te Llzen!

merk:_

welbekend merk:. C. W.K .

De gewone vergadering no bovenge-
ooemde raad weru gehouden op de 2do
April 1107.
Tegen tI'OOl'dig: de burgeme.·ster en

rnadaIeden Burger. MoHer. Bru ..-er, V.o

Z.... de "Sketch" • G..... n, Foucbé. Theunissen en Ham man.VV" • De notulen V371 de vurige.verg.dering
.erden ~e""n en f!,'Ole<Igekelll'd.

Brim gew.m,)' van de heel' J. P.
K.t>nn..dy. die zijn .ambt ..Is lid neer-
legt.

Besloten. dat de bN"e11 Tbeunissen en
Burger de hoor Keonedy zull"n onder-

De Mieuwe Krui. F.brie- nagtln, en hom veMllX"l<en de ZBak te
OV~I, jil elk georaJ ..ijn ambt te

k:en, bealaande 4 morgen, beid eden tot JuJj.p. en dat vlll'lof no
afwezigheid h<>m toogu;tun ...ard .. van

sijn eea medel nD licht, d~ ..ergndering.
B8sloten om kennis aan de heer J. J .

de W ...t te geven. dat, indien hij TaD
het land, door hem in huur , niet de na-
delige kro.iden uitroeit l'ÓÓr de lOd. de-
1.1&1'. h.ij verTOlgd ml ..orden.

De RtadJ!k:lerk ropporteerde, dat de
.. nt de Mu.... heer C. P. ,Iio Wit geda!t"'aard werd om-

dnt bij het, water, ~Iegd voor huise-
w.ttee Tee Maat8chappij tike doeleinden, Il.'I'brui"t flad om kie-

dsrEm ti> ."",,,,n. maar. daar hij Roherl-
SOli roor een tijd pat verlaten, had hij.
moot t.o.>.stl>mmlllg van de burgoemee.iiJer.
de zaa.k teruggetrokken, mit. dat de
hoor de Wit Ik. 'rOOT onkosten ..u 2.0!.

lIlOt!ite te groot bn rijn 6<1. &I.~ boete za] betalen.
Besloten om dE"ZO ....aak. gOt.>d te keu-

~n.
Besloten dat de ""ok van de ....ater-

..oorrnad te "Rob Ra.... weder ""I _-
staan. •

Brief Il.elpuo ..an de heren J. R. en
E. .T. Bruwer, d<> ra$(! VT"'I(endP om
besluit «Il n,i...t .,..0 diriatie in de
Van dr Haul too te .too.n. in he..ziening
to. nemen.

Do heer il. J. Rnl1""r TeJ'S('~n ter
-rerl!;Rdering Pil deed dezelfde npplika- I h.eet.Jo>. le r W. J. C. Pretorius, 1'an LijD

Iaoefte V1Ill alle klaIsen: Besloten ....0 bekpnd ti> m:>kpn. dat de P&ll, P.K. Dani ..l's :Rust . Bethlehem
mad de zaa..k .. ..der ;11 ovent"l'ginp; UIl O.R K., ...eide : "Ik leed' oog",,"r ~
nr-mon. mwmden aan eeseem op mijn btoenen

R..sloten dn.t. de zaak "'..'IJ QOI'"el'lótaa.n. rul( en annen ..De if>1I'U] beg<>n ah ~
_.\pptrk.~tie vau ""ht-en-twintig hui ... klE'11le vJek. B'J het T'enpreiden 't'&D de

houder .. ~lelJNl, de raad ve'MJOekende ~ nrmeerderde ook de jeulting en
om "",., puMielr ....... l"(Zadering te bel~- inflammatie, totdat ik de pijn bijna niet
~n. om d ......,l""likb .. id van h"t v .. rhn- mee-r kon verdra-g ..n. Ik ging door meni-
ren Trul ,1 !lI""1",,1te WIn cl.. I!emoonw fie ~llpoJooae ,Wicht. en OV9l' dag "'w
wo'd voo I dlo.-- ~__1' de 0_ L. ik ~kwel. d door de ...reede pijn ..

De ver"L--'''' -n tee 1'11 ru.. r an :out'''' ...",,.elO "...,.,.-, .l~.Ul'UUI. ._ ..preken. ~n _ gaf een vriend mij _t
JIe;OOten. dat _n pobli..kp ve.I'JI:.do>- Zan'i".' uk om ta probaereh. Spoedig Da.-

riol( bel"1il:d •..al word"" voor cl.. \...,lg<m- dnt I,k.de .b&lsenl had gebrujkt, .~
.L ".~_ ._.... . Ik ~rhchtin~ Ta11:J:iJ·n en de deelen..... n.,....Jl .• " lO uur v.m. .1. ->_->._.~ne tadsklc kiL . weTfJeU ........, '.JA . t eo fr;!!Ch. . li;

.. ·n .... en.nisg8VlhJlnu'f'll!I)l:0ielrJOO.tbielcJ _0 met Zam-Bllk <Ill wa., binmm
leUen het ook: son kllDDen "i-,wl .. komllli_ri .. "ml' een d' 'II'6ktm I

.., vN'!(a.d<>ring, d:ie gebouden zal 'ln)l"den rH>· &'" aeOI goen_n. Zam~,Bnk is
~.....A wordeu nn 't op VrijMg. te 10 nr v.m., "a.nneer de de Qeste prepanrtie die ik ooi, ~en
1!I....... t5~ din-kteuT vnn landoou .... de voorn.-mm- heb." Gij !runt. een pot ?m-Bult Iiek~
Ji'ft-lse 1- d.t e.r Jl'I"n .....tI Iwt ~e.rnempnt zal ujtl .....- ml"'r voor h. 6<1 .• of "OOT"Ss, 9.1. 1rJfIII~
~'" ~._, jrell, met botrekking tot het 1'OOriZ"fitel- _.0 pot hebben, die ~ _eël
geen andere drank ÏI dan u... AshtonDouaI.

Bl';.,.t goek>~n ftn de -heer L. H. de
Kock die aan_k doet om een ~laaioJ
_ een bek in de omheining l.. nl!;~ de
~ naar VictoriAbnlg. om f.o<'lllUIg
~o lIAa1' de tll'iDfl:1'Ond, door bem g.
nili'd.

B.muadorp, UIApril, 1907.

STADSRADEN.
Van goedbekende

ROBERTsoN.
het

Merk: MAZA WATTEE

• indelikbeid, goede "enti-

!atie, en aU. wat de beste

bTrienieleomgeYingwaar-

borgt,

ÏI sich ten rolle onrtuigd

"an het feit, dat geen

om de sekerheid te gtl"en

nn perfekte reinheid so-

wel &la eel! fijne kwaliteit

bij eea drank ala tee,

welk:e zowel het na.tion.\e

luxe .rtikel is ah de be-

"de Vreugde der DtmUI
en de rneDdin no de

Kante.n-ma.uter."

tAnS zo groot, dat, om een

bekende .preuk om te

\ete en d.t de .M... wattee

Maatl!chappij .ija Pro-

feet ia.

Jonge eD Greeiende Ki9deren

is geheel voedsel in den vorm gereed om
door uw jon&, kind te ·.worden ve;'teerd -en
opgenomen. Mellin's Food is t~taal vrij
van stijfsel, en, bereid met koemelk, is bet
volmaakte voedsel voor alle groeiende
kinderen.

--' ..... 1.*'lt w, ...._
_(-Boparinn Wae.)MALMESBURY. -0. ...Mrti.ada&j!" vergaderio, uo de

r&a4 werd ,.bouden op de 6de d_r.
'l'.geo .oordig: De boriem_Ier, leden

W..-dmiiUer, Lombard, ImmeJman De
Villiel'l, d. lItad.lr.lerk en beide i;.pe",
IellrOll.

I?e ~~D.t.eker o ..erb.ud~de. lIija
!'ftI~lUIt~, dUIaangenomen ...erd. Nieu ....
a . hu ... le worden g....Ya&j!d.

et natmaken ..ao de hooftl.traat te
•• ;den opgeboudee.
oe appli"atie n d. b...r I". Ibrai.,

OlDbomen I... er ijderen, werd toejEHtaaD
de ~ Hani. aDderen in bun plutl t~
pJ&ÓIeD.
\!orguuniDI{ toelJeet&aD I0&Il de hear

Bo,prd. om wn liJdelike .chnur .... ij_
op te ffi)bten, die verwijderd moet worden
teg~n de lllte Deeembee aaolltaaade.

~ werd bealol.a om &&II het 8JIOOI"II'II
depart_ot te I'Chrij't'8D, hea ..enoekead8
de well' 0"'lauru un Cemetery... te
graben.an.! geI_n van Fredrib, waarin hij
beIqoft om ..tja gebonw i.D reparatI. t.
plut_. Briel geaotuleerd. .

D)"ief geI_ ....n de beer Van BIt)ll. IIDIII~I
lIteiá, in aka de YenriicJeriag ..u ...uilDia.
~OII, om de b.r "i.n Bloem.,.aD te
b«,phten! dat de ir.oIItrUtear 9erplicbt
alle ....oiln'. twee mul 1""_ week te ..._ij·
duen, eai, oponthoud dacklik ua de rud
ti "orden bekend 8-h.

Die applikatie 'nil de heer Bbtei.u 0lIl
tr.prea te YIInrijdereo, werd nnreMa
1lU~ het publieke _ken "omitee.

Uet oYllrma"en ...u uceolie ... n Lta ft
BeTlfeld &&II Helt J.....11 Scboor werd ta.
,eatUo.

~ .ppliketie van A. Aren_ om _
.I~e handel.... licenlie gelaat o..er
te '1;aaD.

'·'J1ICheiden. bou .. planllea .erdtoll po
IlU"iWrd.

De rud JÏDI toeD uiteen. .

-
-Wu.o.

L.EAVER'S

lam-Buk 68n88st fCZ881R

. ~A Zf1'>JA.RIO SMARTELIJK
LUDE:.'i. lIJSTIJ.

D..... ~.,.OMt ,'Londen

~ poft KI"""
l-
I

, dtfC:fl•• ~.en' 'MéY', I. i'HI_H, ..
Yoorheen' yan MUIZá'Ba:RG.

..,-,
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li"':_:.~jn Agenten rooi' de TOlgeode be-
,~ POeM eo ~ ~tiiD:
, . La Boche'. Macula.De. á.t Ge-

i neesmidde1 'Voor Sproeten.
LenDOll'. Lemon sdine (LiDaOa ~.
: "Zoal). .
I.. Boohe'.- Glycerine en
. kommer voor de Zomer

eD Winter Wind. .
La Roobe'. Bay Rwq.
;La Bocbe'e Bay RUJJi en ",nlDUae.~
tJA &oche'. Bay RUm en BiUer
: Appel. .

"

:&rber'. C~ Constipatie Ge-
" IMle8l111ddel.
:kry'! Gripe Wa~ yoor Jonge
i . }rinjeren.
,;Lannon'. Kalloeine voor Likdoorns.!()umi~e1lik Hoofdpijn Geaeee-
; ouddel.· •
!Medicijnen voor Paarden. (hoot
i.. Vee en H uiadieren.,
i -
! Beatalling8n per post ontvanj8n,

prompte attentie. sUlt gij d09.r 88ll,briefk~-JIMoI'
P08tbua 63, Kaapatad, te;..,.
slen, er een })ér' o'll).mep&llde

post' .

GRATIS ONT:.v~Q}:N •.

E.Burmester
ADDERLEY stRAAT .,

••• Kaap8tad~

Juweli-er,
Horlogemaker,
Gezichtskundige

Q'S
Kootraktenr voor de K&a~ Goe ..erne-
_te Spoorwe«eo en de Kr.apeo

Ci..iele Dienst.

BeJl WO!ld,e~VaD
2 JardI X :Ii yards.
2." X Jl."
3'" x:I r "

SUrtJf I" lltala,l'
lilt "., d. t ,OOD

IlIlstratles.
VERKOPINGEN.

.'_~,

(STAAT ALLEEN)

E. BURMESTER,
KAAPSTAD.

"-fDDIGD

ONSJ5!IAND tfipeblati! ..Ii"'::"

, ert
van B!I w..........

The 'Springboks'

1I&&Dda1. de 16c1e ct-, ....rd lde
flÁlltie _di...a.
ten ..... diedeleD ..0 bet Bri_ rijk j~~~"P"~~.
~w-tu1ll' ~, ja Loadea ~
C4IfPBliLL·B.llCn:UAlf popeDd.'
k~..tie il .-'~ .nl'_
~I}I, de Britae koiaWe ' .

.......... Is ..... T•• nll·7.

Vol illllBtratles waarbij het
..... portret vu het ....... .,..,
dat in Engeland genomen il.
Samengesteld door F. Nerille
Piggott, Sport Editeur Y1Idlde
Daily TtkgrapA, en eeD kom-
plete opgaa.f der vool'lltellin~
n.n het spa.n bevattende, de
terugkeer naar Zuid Afrika
ens., en de hemene -voonehrif·
ten nn het .pel.

.1I'fl "tII_ .........
Prij. 3j6, in J,.innenbs.nd; mj

per post, 4,'-
Verkrijgbaar bij &lie Boelllwldel&t8D.

UITG.V1IU:

Wm. DAWSOI en ZOOIS,
.anllJu.

r ',

I '

t'

.--

ltA.A.PST AD.Bua 489,

WAT BETREn
j

i

P.T.

"

Yl!A.;t~:~
I i

o l~ 3
1 8 3
o 7 0
o 6 6
o 9 0
2 3 9
o 17 0o , 3
I li 6
2 5 (I

o 9 v
3 Y "o 6
I) ~
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AHn don WelE.erw Z~erg"l. be<'r A.
FauTt~t .'-ktuanlls ~yIlQ(.h der ~ed.
Ger. Gemeent" .11 Zwu Afrika.

J. C.:LOM8ARD, "Wel..E.c.rw. Z",·rg<>l. H,,,,rl
. Sekretaris. Bij u..'z" wurdt u ter keil nis gebragt ,

Afdelingvsad Kantoor, dut d" ,. ereentgrle Kerkeraden dH
Tulh.orrh, l\ed Ger. l;eu",,,nten, 111 Zwd Aln-

._ kaanscbe RepubllPk, als Algemeene
10 April 1901. K",kvergnd,·rlUg zwh gelllst.tueerd

b"bb<'nde, III Aug. J.I., te Rustenburg,

KENNISGEVING
ten aQn:r.len d('-r kw<€'stl~ van lnlijving
of adoptie dl'r voorno("mde gpmoonten
lil de ~{'d. Gpr. Kerk UI Zuid AfrikH,
onder ha, ~ ')'11ode, be,loten hebben,
dat dIl' 'nllJnng Diet kan .. orden go..<1-
gekeurd- om de volgende n·denen:--

Do lste: Omdat aaJl de voor .. aarckn
o~ ht:~loftell "Jn Ifleraars te V'OOM".leIl,
Ulf't ).i vold~-t9n.

il" ~d,,: Omdat meu zich uan de
"'ettoen dt"r l'\ed. G~r. Gemeenten JD

ZllId .~friJ<a ulet ksu onden ..eryen.
D.t btoslUlt 18 door den dest,ijds ook

tt. Rustenburg veq~",d..rden VolksrIlad,
goedg ..k.-urd. "" ,,"cl, evengelijk ID de
Algemeen'" lKerkn.rg ..dering voor-
mt\ld, mrt algpfDt"("De st~1ll0WD.

Om hpt 12:root{'~..wiv:t oer •..Slak ...ord
M:·htf"r III &:>0 V olksrasdsz1ttlng-' 1Il

~p\ II. I.(. Lljd~nbu~ J!;ahollde:,. b&-
"lotC'tl ltO~ ('~n~ op OezR zaak terug te
k(l!TIoPll. dwnteol':p"olg~ "'erd er op"
".u-nw ei"n a l~f'tn\\ell~ of voltallige
\ olk!'.raad"'1.tttlll~ (~ljn(h~ lie vorige ln
...\nll'ls,tll"l 1.1 sj('('ht.,. \~11 commissie-
r!'tad ~~u'l',-~l) :tangoschrev{"I1, om tt'
Po!clwfstroom op d~n :!l "OL te vH-
garl ..rpll, en t~li)k"rtIJd ook "ae
kerkprf\adsl,·d"n d"r ~"hool" Z, A. Re.-
p"b!J"k "erzocht, Zll'h !eget! <I, .. n tijd
ook J\I<.1<18r te vfI'r'Znmplf"I1, tplI pinde
tE'zamf'O n()~ eens rlJp('JiJk on:'f (le
zsu.k der lnlijnn~ te ~prekf"n. t

D..z" Zltt'")!; b....ft b"rlen pl.at. j«I-
bael. p" d.. nitslap; hnrt'" gt"'fim<'nliJko
dlFl ...·U!ilo.~len I." Q:PWA{IlSt. dJlt ~sluit. in

KENNISGEVING .\II~. !.l. h' R""t"nbllr<~ 11:,'oo",ell, t~n
voll .. tA bPkraf'htip;,,,,. gelijk wij dÏlt
btokraebtil('ln bij d..".. , ~n w~l m<>t .•1-
gOIllf"f:-l1t' 'it('ltlm ..n.

Dt' NNI. (;~r. I\prk ,n de Z. ..\. Re-
pnbl;"k o.'o;choll1"t zj..h dit, al" e~lle
onafh1\nkt'lijke kerk, onder ban eigl."n
"""tnllr. t: F... nv. hi ..rv,," k(\ODIS-
~"v,,"de, n"m"D ..-iJ d ..... j(elege"h"ltI
t"V"I1' WAar, A"IJ de HOOIl:"t:..,.,.·. Synode
on?...o illni~n IIU hart..,lijk ..11 dank tp
Iwtll;~"n "oor de " ..le blijlrPD van he-
IsnwtpUing In het gE'<)Steujk eD go<l.-
dienst.ijl; ...elcijn d."..r Repll'bliek, :wo
rllimsclloots eu h..rhaald aan den dag
p;pl"'i(d, door h..t ..8.0 tijd tot. tijd z~n-
d.. n JOn 1<"('~r'lI in ODBmidden.

OTPrigens ""1..",,ren wij, u aAar de
J. T. BASSON. meded""lin~n dool' den Ee",. Kerk.e-

raad w-dll8n, "b fl'Cbool eli al OIlS ge-
_Ion uitdrukkende.

.,

i •, ..
• orcU Spoedig eD BlU- :•nnd Genu.. :· " . ..*.._ Electfllclt.lt, &0081••

.: YOOf'tgebNoht doOPml'n. :·" , .. : lleeUisehe He~ulex, :.. ..
if •• mNB H!RCULEX i.. soodani, ..
• a.p;cht, CIaL d. _ID _btooVMlm •
• _ .. oonprOOI na de lIiekte.\i _<*4 ...ordt. Al diegenen, die.
• D~ lijD, aarselt Di~t OlD mijne •: or.-~.~ Alla ~t~f :
.. SlJIl .,n). W.n_ gil DJe - •
.. kut kOmeD,eohrijft du om mijDe.
• laatlie boekeo 0.,. ~h. be- *lt budeliDg _ miju ~mrchriftoll, ** &ii ~_ U o~up .,an uw ..
'........ _.... (MM ~gezoudcn •

.*---' *'.. .
.. S.lrijtt .podig I1f lomt Nif!".. I.
1,1r.1. TIEl•• £1, :

I •

, U, PUIl ITUIT,IUlPSTII.".. :.
~ .•.......•.......
TBlffiERS GEVRAAGD.
TENDERS zulle~ door de on-

dergetekende ingelt worden wt
de atte Mei 1907, het leggen
Tall pI.annloer en p oud en nr-
dek1ringmet plank on er de "enster-
ltaDken., in 't Sc~boUW,

Verdere informatie te "erkrijgen
bij .

G, D. ROS~~UW,
qekretaris,

Zoet.eildal School,
, WelliDgton.

----...___----
I

MALME •• URY

Eukuteurskamer e~ Vocgdij en
Brand Assurantie Maatschappij.

TENDERS
WORDEN miUdeseD gen-aagd

"oor de lroep van' het eigendom
(beItaaDde uit een groot gerieflik
W oonhUÏ1!, een HuUrhuis, en een
groot. Buiten-vertrek, gebruikt al:i
-I, wsgenhuia, eM., gelegen naut
de paklluizen Tan d~ heer Nehlon
en in 't he!lte deel i nn het dorp
Malmesbury), behorende san de
Boedel .,..n wijlen de heer H. P,
du Toit.

Voor yerdere biezpnderheden doe
DIeD aanzoek bij de onder~etekende
bij wie tenders be~ren mgediend
te worden "oor of o~ 30ste dezer.

De ~te of enlge tender niet
DCJOClsakeUk te WOrdeD aangenomen.

M. C. FOURIE,
Sekretaris.

.Malm8llbury,
12 April' 1to7.

Afdelings Raad van Tulbagh
Kennlegevlng van Verlegging

van WeQ.

KEN N IS gesclliedt hiermede,
dat de Afdelings ,Raad van Tul-
bagh, "an "oorn~ is de Hoofd-
weg tussen Grey rug en Remans
Riner, en wel op plaats vroeger
bekend als Kw laata Uitspan-
oiDg, nu het eig om van de heer
Dutiel Retief, en ",el voor een af-
stand no ongentir 200 yard. ge-
middeld 6 yar l~ !Il.a.r de Ri'f"ier
zijde Tan de- Legt!ufoordige we~ te
Terleggen. Alll &bjelrties hier-
~ moeten in etlChriIte bij de
ooëlergetekende rden ingediend
binnen drie ma:u¥leD n.n d.tulD
deses.

Op lut,

GESTOLEN of Weggelopen
ftD de plaats Spreeuwfontein,
behorende aan de heer Stephanm
Fourie, in bet distrikt Laingabllrg,
ÏD de maand Februarie 1907,-Een
Merrie met. yeulen.

De Menie is 1 jaar oud, rood-
echimmel gekleurd, I 4 banden hoog,
met een teken V1ln "0 ,. llAII de
liDker heup.

Bet Veulen is ook rood- schimmel
aekJeurd, met een kol en bieB op 't
~d, drie witpoten (twee achter
_ eeD voor) en omtrent 6 maanden

oud.
Enigeen die informatie geven

bo &an de ondergetekende zal eJ;
goed voor beloond worden.

J. H. JOUBERT,
All~orgenafontein,

Montagu,
.,f

ARCHIBALD WALLACE,
Hoo1d Konlltable,

Montagu.

....
\.

ONDERGETEKENDE geeft
hierbij lrennill, dat vanaf datum
deses, enig peMlOOD of pel'!!Onen, die
met. geweer of holideb jagende .be-
wOOen worden. of emjre andere over-
achrijding lullea plTn op de
plaAtsen .. Spring6e1d' en het ge-
aeehe "an de plaats, "Hooggelegen, "
bi1 onde~etekende in huur, beide
~1egen ID het. Kaapse Distrikt,
,"nolp lullen worden n>lgens wet.

. '

\

Durban'f'ÏJU., 4 A pril 1907.

--HOOFDSTUK XXVI ..

DE TRA>NSVAALSE !.KBBK •

08. V AN DER aorr.
Do komat. van Il!. Van der Hoff ...

't begin t'an de _nieidiDj tot'" de
kerkelike .,enrijcféring. dl. tu~"ul.1 Bog
yoortdDurt i:u 'fransuali. kringen,

De eeDllgeaindheid, die er heerste
't bl'rbaald be_li. on""f predikanten,
..erd "eldra. tvert'1lllien door ,achter-
docht; verbittering, \'IM'Cleeldbeid op
kerkelik en muUollaJ)lll8iik gebied.

De "'oorden nu as, Neethl,ing iil
.' n ver.Jag ,.an de be_kNli., door
bem en ds, A, A. Lou. in IBM OlldeC'
noeien, als afgenard1gden 0tI£6J' Sy-
node, teienen de tOMtand : ''{'_Il
woorden aijn iu staat de 'fel'deeldheid
van 'heden teg ..norer d .. eenlfi"alDd-
heid van .,001' vi..r j8rell te 1Chet.ee1l
...... ik ...eet den toostand, ...aarin Jl.
mensehen kerkelijk en burgerlijk 'fer-
kE'Ol'Nl niet beter te nOl!lDen aan el-
lende."

Dat ds- Van der Hoff 'tO si~lIe hier·
toe beeft bijgedragen is. bUlten .1Ie
twijfpl. Het verhaal .,an sijn opt·r....

1\ in Zuid .Afrika is geen aangenaa'.\ .
Liever zwerm wij daarover.
Mur ...ie t kerkelik leven van be-

d.... ",I "Ilrslllan zal _ten kennis
nerr e n van "at toon g~beurd is,

ZlJ:"' LEGITIMATIE F~'1 ONDER-
T~KE..."L'W ONZER WETTE.~.
lipt bleek al dadelik DA de MIl.kom.t

van ds. Van der Hoff, dat hij geeu
beroepsbrief D1t de Trall»vs,,1 had ont-
nngen. De Hoogleraar Lauts beeft
bem op eigen v,.rantwoordelikheid naar
ZUId Afrika gezonden. Ook bleek 't
.. el dra, dat hiJ nooit als leraar in de
N.ooerlandse Henormde Kerk had &e"
dieud, maar e~ tijd, nadat hij de
akademie had .,erlaten, oiet sonder
reden zich \'IlO de lip.t der kalididaten
IUUI laten l!Chrappen, en na nog
betreldnogen te hebben bekleed,
10 de boekhandel bevond, toen hij "-Il
de ~r Lauts zijn aanstelling kreeg.
Ooder zulke omstandigbOOen kon er
door de Synode, aLS \·ertegen· w oordigd
door baar Aktuarins, uiets anden
worden gooun, dan de beer Vau aer
Hoff de jlelegcnheid te geven zich te
Late legiluneren. Dit g~h1edde. al;
onderte""ude de .... Uen en lbepslingen
onzer kerk ell werd al ... ettig lI:eordeude
predikant in ons midden erkend.

De Synode had hieromtr ..nt 't v<ll-
gende besluit, genomen: "Wanneer 't
bij 't legitimeren de Aktu arius UI sijn
geblekeIl, dat meerg<>n. pn'ldikant Van
der Hoff ...oor de Tr ..usvaalse gemeeDW
i. beroepen, dit door hew aan de ker-
keraad der gemeeute .. orde ieschre-
veil, met. k..n nisge,.ing, ID welke be-
trekluDg hiJ, teil gevolge van de ID-

Iijving der TrJlns'faalse g<,meentoe m..t
OUZ8 kerk .t""t, PO bun verplichting
voor ujn reiskosten derwaarts te ..or-
gen, ,,0 dut de predi.kaotAln en .afge-
vaardigden vau de Ka,apotad verzocht
...ordt hem, biJ zijn aankomst., zov....1
O1ngelik met r ... d btohulp",u'lIl te zijn."

.\an dat beslUit was door dl' Aktllu·-
rius go"o~ S"!l:evell. Ter kellni. óer
'l'raDs~uolso bloeder .." w"rd gebrof'bt,
dat buu ver.u ..k om inll)vlIl" biJ de
Kaap"" kerk WIlS toP~tauu, dat ds.
Van der Hoff dp Akte 'fan Legitimatie
had ODt"augrll, en dat zo men hem a.lti
leraar bog ....rd", '" ""roep.brief rnoeE<t
.. oruen ~wod,,", opdat "JI ..s eerlik en
m..t orO" gt'scb,..J,e. De beroepsbrief
kW1.I1lI 4'n J~_ \" titi Jer Hoff vP'rtrok
nnar dt." TntnsvMl o'Ver .\"ata! lU April
185:1.

Da.ur l"cht{'r V;et.>n .alJt1~ruord wtL~ ont-
vangeu op de LJ.fl{ ..f ,"Uil 00 Aktuflrms,
,,-nIHIO maldl~ ,,-os g~nwakt vali de
IIIlijvlI\~ der l'rI>",waal... kerk, werd
een IUWt'r rK.'ur1j'·tW on-r J1t, ~nder-
w"'l' "" n ,h, ,.al\ der Hoff toever"
trouJrd .

D.. Murray. t""1l pr~dik. nt ..all
BIOE'mfollt"",', zou ..I. kOllsulent M
IIleuwe leraar III de Trao8vd!PI be'"Niti·
g..n. :",et lan!!: ocbr.·r Da ..iJn aall·
kOIll,t t... Potchefstroom, sch.....,r ds
'-an d~r Ho", ann d•. \ktu.1f"" Sy·
Dod" "D"t d .. k~rk"ra",d VUil "riJburjl;
(P"tcberstroom I btoslo\E'Il had g'""u
offlcif'ël ::wtwoorJ op li... hf!m vool1(P~
t..gde :loner w geHU, "oor ..n 'J .....r
all .. kMkernd .. n. b"ppvpn, cl .. E:d.. 1
Achtb \'olk.rnad. III de ,znak gehoord
liJn." ~:u ann ds. N'u;jay, zijn "an-
,taallde bP,p<1'g ..r. gllf hij te kellnen.
dnt Je J!;e1.amt'nl,k., krlj,;sruad, mel
t ..."" I.den "RIl de '·olk",.ad, op dnn·
g..nd vNzO<'k ,'an de olld ..rhng SOIJ-
man. ,'~n HII'1:..nbnrg, had btoslot"11
met dt. bf.l'f'stq;!;lUg tc" wachten tot.dHt.
de Volksraad wa, bIJ€'ellg.<"la.oruen, en
dat t ..\,PIl. ",,11,· kerk""I"'n Pil "Il,.
\,pr~land)g~ JW'r~n~n, dw tu de z.aak.
beolllnp;~t.,II('n.'· WR; 'PTz.ocht hun OOT-

d~l daarvoor Hit te !oopreken. Wat
biNachtl'r ?.at laat ZICh Licht b ..vroe·
tien Het wa, <ioOll ook nipt tt· v.r·
wondf'N"u, dut 't yolgf'nd !lwhrlJv£>t1 na·
men' d", \'olbraad d,· ,,'h ..,d,ng "".
werkstelhgdt", W'~'\.arnaAr men iu d ...
Trnn,..vaolt ondf'r I£-H.lIn1?, '"Dil us. V .. II
Jer Hoff, ,tr ....fde·

4n
de hand, en kOD
met pe. woocd!ln .t.~:..,"'·
beweerde da. VAa

"op de verpderin"
een half 1IUI' hlld

.hoheidiDg ~ ,
node," en dat hij eiiidel.ii ~WePf
v.ich loet de gem6eD-toeaf te aebéidén
~ote blijdlcbap vali de .~& ~~
van. meneen, die 1I!"t. moeite k'" wvr-
deD bedwongen hun ;.tijideéh-.p . uit
drukken door 'Il luidldinkencl ~.' .
. Het 'f'DOrbeeld . .,an RwI*-lMu& ;WY

door Poteheistroom ge1'olg,d' ea . ~
d~ Lijdenbur,g,: H~I Daiet I_t -ds.. ren en
Vu der RGff hierop Tolsen :- te olltl.nmren .AfOor de
, "De saak is deze.· In dep Hoff OW berd. 'gcbr~ht.
"aD mijn aankomst hie&' ..... durende verbinteDia ...et de .
d., a f 8{! h e j d ing, om de
~D, dllt ik ~t de staDd nD ulmDERLIK santIJVEN
Ol.t.ekeDd ...aë, I . VRJJSl'AA.T,

Tans ben ik met de stand nn cahn "lleer dali un lid u'll'er II_HDte"
""keDd en sie in de vereaigiDl met de -110 luidd. 't iA die brief-"l"héelt.
Itupae SYDode geen "eil t'OOI' d. t'erklurd, dat bet .&lI.IChel,ijk- ....,..,
emigranten. -En. waarlik tU' is in dle da.t gij '1'_ OWl _dt hoeren,. - d.
rerenigi"3 met de Sy,.ooe geeD heil, drogredenen, ..... rdoor men Il ftD
eo de oude emigranten hebben die p.a.alt getrou.heid un u•• kerIL,soekt..aIt ..
goed ~ezien; .....nt alle die nieuwig- leideD, &.an het. licht.' te. brengen ell ,U
heden dragen 't be.ip. in sioh, dat de versek ..ring t .. genIl, dJlt u...e 'f~
ouder 't bestultr eli de indoed der durcnde .,erbinteui. met de
Kaap,;e Synode de Nederl.andaé Her- Ilietjalleen geen schade, lDur
vormde Kerk ~tnt uitgeroold te "'01- beil Ml "aoubrengen. Om d_
deu," len "'ij u dus nu roodt .,an OIII._< ....,u ...,..

HOUDING DER SYNODE. ren, nm deae laoeilikheden uit dell
u.. sobeiding door de o'l'llrkonast.,.n te ruimen. Daartoe w..rde" "ij on,der-

as. Yan ."1' Hoff bewerkt, .aa n",eor geteeundeD ·door deu Ring en sijne
p<1 beslist. Doch d.. Synodale Kom- .itting TIlJI heden, als een commïa.ie,
missie in haar antwoord op 'lo IChrij- benoemd om een herderlijk
ven nit de TrauS1'ul ont\'.angen, ...i1d.. ió zijnen num aan Il --te richten.
'l'an 'n 0 iii c i ë I e afscheiding nieta ri&bten onillln Ze.o.dbrief ia nur aaa'
.. eten; leidinl( .,.an eenige ",agen, doo-: .een

"Het i. der Synodale Kommis_ ...81- lid lI..er jl;emeenle Uil den Ring in
'bekend-110 schreef aij - hoe de op- geschrifte ,.oorxeIegd.
neming "" inJij\"iog ekor Oeme<lnten an . Doo eeme dier nagen ...as.:..-
0.18 Tran_,vaalse op haar eigen herila.ald "St.aoat de Synode ouder het opaicbt
en dringend .,~k in de la.atllte fan het. Brit8ch GOUyefn_t?"
Synode i. geschied, doch dat 'lo der Hieromtr ..nt ver.ïj.en wij u eenTOlidig
Kmnmi .. i" n.iet bekend il, dat "ij ... naar art. III .,.n de ...-dou,nantle, wur-
dArt di" opaeming en inlij,.ing afge- biJ de ket'1reIijke rechten eD voorreeti-
Ik,beiden ~iju ge ...orden, eD dese 'fM' ten zij~1 vaatges~!l en di., gij. .~4!Clrukt

de bek.,ndmaking In d.. l>fi.. f !ruilt Vinden oe de' ~nte blad.Qjde 'fan
niet' b<,,,,,h'O\lwt .1. 'n belVijs, dat er Ollze "Kerkelijke WetteD' en 'BepaIin"
wik ~Il af!;cbeiding heeft plnab ge- gen," alw ... ~ er g08Chrnell _t.a.at:-
had." DA~ de Ned«duitache G..re€o~e·
Ol"GERl'STlf1i:ID y.=" SP_'NNINO. Kerk nn Zuid Afrika ,bekleed sal wor·

Do og"n v;ingen all".Jlgll open In ti.. den met het 'fOrmogen om denelnr
Trans.,.""I, eli 't duurde niet lang al eigen .. in ....... dige sakeu te .besehikken,
"llerlei .t"mml'n b.-gonn ..o zicb te Ytlr- Hierbij willen wij u herinnereD, dat
beffell t"gen do b""r \' an der Hoff. het Brit.sche Gouil'ernement niet meer,
Pe onjt<'rll.th ..id nam tOE'. ...~r h""".te gelijk 'froeger, in de hooge kerk,.et'-
'n spnnolng di .. de ~ns .. JUpubliek godering .,ertegenwoordigd ...ordt door
..,.ngr ....p ~n die IDAanoon duurde. De Commll1811rU;sell Politiek. De Slnode
zaak" ••I"'tij(d~ vnn d.. "Am.terd.aDUlCbe heeft de "I_t .,olkoIDooe vrijheid om
Commls.ie," dO) h....r Sm~lI"kamp, m",,", bare ",cUen le malten en te .,..rande-
cans I""n.• door on~ reed" genoemd, ren, £Ond.." !lenig ,teedoon .,.an a.
w-erd Nin I""trokken. Hij gerukt. Enp:elocbe Regeering.
daArdoor in ODllen.nde bij de Volks- Op de naaI': "of de predikanten der
raad, die 't voor de heer V.an der Kolonie ..e"Plicht .ijn een eed VRD
Hoff opnnm, pn hem IIlet AlI.,..n 'n !Iel rouwheid aaD het Britach GOU'ferne-
oo.-t .. oplegde, maar ook nil. de Trims- RI...,t ,&1 te leggell" kunnen .. ij onbe-
"RIII " .. rbande. ..impeld ..nt .. oord~u: Neen! oeeo

Partij ..n stenden sterk tegenO"er vun ou ... Jeer ....rs heeft zulk .. moete&
"Ikaar, ..n 't acboon soms of d.. Repu- dOi!lI. Rier in den Vrijstaat stnan de
bliek in g<'vur wa. door .1 die ve.... kprk ('Il de lt·eraan in geene betrek-
d...,ldheid ell strijd, Ner!lens ...ordt kiul( hoegenaamd tot de Engelsche
ons de to"'tnnd beh'r j[<lwkend, .dAn R"jZcpnng en erkl>nnen zij geene aAders
111 't s<:'hrij..PD vnn de heer C. Hid- o,·..rbeid in ...ereldscbe zAkeD dlln htul
dingh, di~ uit Holland W&8 oftrgeko- <'1jI.t'nVolksraad en President.
m..n om namens de "Amsterdam.oehe 'Vat de VJ'88j1. omtrent "kleurlingen"
CommLssi ..·• onder7,ook toe doen naar aaollaat. de Sy.node der Ned. Oer. Kerk
al d""", """,md .. g<>beurlenissen, Z'Jn in Zuid Afrika erkent het be.taaDde
oord...,l, nis 'n onpartijdige, is ondt'ncheid in rang eu stnn'd, door den
groot ge .. icht. Hij trof in de Tr8Ds- Heer oVf\ral ge.teld, A.an de n.ndere
VARI d" grootste ontovredf\Dheid ""n zijde, echt ..r, is haar ~ ~e .,an
over 'I. ge<lr"l( .", d..... ndel ..an d8. God. Woord dierbaar: "Ik sal de hei·
\" an der Hof£: "n liet zich in de vol" defte .. genn tot uW'erfdeel, en de ein-
gende be...oordinjle-Il nit: _ den der Aarde tot u...e bezitting."

J::UUVl.\GH'8 VKH.SL ..'\U. Waarom zij het nok baren plicbt acht
"Zijne (ds. Van der Hoff'.) gedra" d.. uitbreiding """ Gods koninkrijk

gingen, wo wn opzichto der leden ,an olldl'f de h..idpnpn te beTorder .. 1l. Wat
de kerk, uls ten &8n"'Uln der k ..rkelijke .... ngaat het recht tot bet 'stichen yan
aang ..leJ,:en'heden h..blxon verre he\. lI:"oo" .. e" vau geltlt>enl<)n uit de nAt-n-
~aeel der meente nn heID 'NI'" reil .." verwijzeu ...ij n naar "oo.,ele jt&-
.. ijderd. Hoogmoedig en strevende ,n_nt ..n in d" Ko:Ionie, "au "ui u
naar een ... onbeperkte heerscle&ppij, be- ·re..ds g..dun is." De brief "88 gete-
handeld<, hij de men""hen norselI en kend door dr. H. E. ".ur ..., A. Murray,
terll~,tootelld; hijgmg hUil .I{'(·ht ..oor A. :\. LoIlW, en twee ouderliDgen.
in daad .. Il .'""d,,l; III ziJIl ('IgelI buis Y.\1\: DER .son's
w", .1.. vrede ell ,,<,nsgezindheid dik-
WIjl. g."toord np ...,ne ntmoorm.o.kende
wiJz" ua", bUite,,; hij wcht de -.....
n' ....nleled .." niet op, .. elke zijn raild
eli zijne vertroosting noodig h.ddeu,
h~.H.'7Rer zij diP ook ,,"eu.:K'hwn; zijne
dienst b..pa .. lde zidl tot, het eenm".l
prt'elikpn des ZondKg', hct toedienen
der Ht'lhgt:o Sllcr.<\m~ntRll .·11 het aan-
nen,en "lIn lidmaten; het ondenrijzen
III de godclleo.t ,,"pl'd op den achter-
iP'Oud g' S<:bo...... ~n Wa' ééno ••
ondernrht bij nlen to ..r<,.k..llde om hen
III d.. kerk III te .njd ..n; nochta.ns
...... d ...pt verget.,,, de ...,moltlJnenten
(ik meen 7 ,bill ing.") in le vorderen,
vastg ... tf'ld op b"t doop<'n ("n het llBn-
Ilemen. dikwijls voor en aleer .,..n of
nuder DOj/; had plaat, gebud." ..

".Ni..t \Vein~." ,,() gaoat hij 'f'OOI't,
"heeft het !I"btourde met d~n beer
Sm"lI"kamp den zedeli~en invloed '~e-
knakt" welken goosdle.tlee;-aa,... Uit-
boofde hnmwr bet rekking bPzit~n;
nochtans wu d.. tijd de heugenis daar-
aan bebbeJl tWen ,·erd .. ijn('n en "el-
liclit 311e~ op den onden 'voet
ternp:gekeerd, i ndien de h....r Yan
Roff h"d op;;t'holld~ ..erd ere slappen
tp Boen; maar neeu, hij bl ....f "othar-
den in ujn voornemen 0111 de Trans-
....aJsche k ... k nan de k..rkelijko "et.-
tl'll el\ r"l.rtlll1tiën der 'Kaapse Synode
te onttrekken. in zic·hzelv"n eeDe ei-
geDe heersdll.ppij te sch ..ppen ...... ,,_
Eind ..lijk ,..ette do heer VaR der Hoff
dp b-ooll pp ...Ile deze d .a.asheéleD,
door z.ijn predikambt neer te legg ..n,
dpwijl de vnlu\'ergndering eenige poli-
tipke ",ett ..n. dnor den heer" Stnart
.... rvn.ardigd (!'" door den Generaal Pre-
toriu~ voorgedragen, verwierp. Zijn
bPda n};en w..rd teg~n zijne ver •• elb
tJilP; aangenomen, hij trad tenlg, be-
1....<1 "ijll misp"'~, ver ..ocht om '!iet
f!e!'~nrde u.ls oi"t geschied te ...illen
",ilnmeorken, ondprw'icrp zich aan. d ..
b..tnhll!Z <'eller boete. no 100 Kup!!Cbc De briel _ "Een. Boer" t'8A .....fte.
Rijkcl"nld ..r~ ('Il lI1ID"..ardile· opnieu'" i.~ 'f'8.n te penlOOnlike aard om ·Wn~
7.1)0 bPdlf'IlHlj:t. ffl't ,,"'till fijner zijn naamtekening ~laatsi te wWdeD.
kIM'e" kromp til en de kerk Hij kl~ o.,e1' .lkls. lUt. ,~' naar
voort 111 perlell nop: uk~e.r HOflliekh.pIWIi. ill nog in ~ • ._.
,tAud dnn voorhOOfI." i 't bnd', ('0 bet. oSCIUjnt, dat de ~
deel VRn 'Il onpa.rt,ijd~ f.U}l]I,,~Qer. ~1' de ~6iog gNOD!ltn" DIe!; yeel
(lffi"iPëI v"rsln~ deed Villi de hem heeft <u:itgeriCIrt. De I\Chrij.... is ~
drag"",, taak. AlJertreuri@'l>t voor. de schoolr~den:·"et. a.a~ dit grondel&&,
.. "~ de loeRtand ~Jln zaken. naJ'Nl ,,_ be.i Ddeelotel.ik. tekort lie.I_

BR1EF r:1T LJJDE.~Blm.o. Z\!llttn worden. Lt de.aldeli~ ~t
VnlAgt men, \"8" ,relke middelen ~~_ook niet _lil 'i.hoon, _n~ ~ •

hu-r Vall-de. Hoffzich bad ren <~Il Ire_ell geen .F.., ...--jl
om de TrRnsvnallle kerk d& ~ en ~rdilJll'l"l
K,.loni.l ... ill 't harn.~ te 'flI.1l (ft, k~ÏJ .1108 te ~
ol:tW'oord i•. tI! vinden in a61'I'lft'ftl1IIPJl h"'_. De Jadell 00 de t*;ti& heb-
door d.. Lijdellborgse ketYf!1r•• d hen iD NamKwal.aad te teel te~,
aaD onze Synodeo. Die _to II. .mn;"er,
"ieh ooit tot afsch ..idill§ !te...... '
doch ..ij kr~ e~ ~poedig be1'OtlW nn
..n schreef toen dool' bur lterkeraad
'r. brief 118,. de Synode, ...aarin de han-
det.ijle 1'311 ~ heer 'vAll der Hoff

;1 '.Ii ....'.ï .

. Waa,r:otDl eig_enlikP Dit lDoderne J-t
.under s-t aan die aard nn de bewo-'
nmJ, bet land eD sijn .t8Dllfeer ~D ~
het ~, De oude~ bui_.ïjaruim, 'koel' eo ,e.Mlig, Illtatell:itpd ge-1'__ _~_- !I'i!!!I .. '!'!II!!!I!I!!II I!tIiiii!tt-_ .
IIIlhikt T_ het Idlmut, Bet nl ...

.alleen de Jtode&noht.
JMDmer, dat die ook op de ~

h...,. machtip druk heeft daen .....
len, yaa.rcJobr 'f8el mooi. ill ftI'IOren ,..
~n, WaAl"f'&D taN alleeen DDtJ de her-
innering ...ordt ~ in fot4grafWa
en tekeningen.

Ziehier hoe ~. Trotter in haM'
meer gemeld boek een dezer ouQ-bcJe.
J:'<'1roningen ~rijft:

'·~nd.er de IIOhijn n·D ~vingo->
"ieI, te-' I41den, iN het niet gemakkelik
de ooltengtnronte indruk ....n ~
reel' te g&'f(ln, die ._ Imi_ op de
nieu ...e tnlwmeli.1I(I:maken. Niemand bn
in een beteTe 6teiBming sijn ge~ 0lIl
het mooie ,,"an te waarderen dan nr.
BeHtarcn, "11?111, moe, (1f'er f'en mtil
t.andped tegen een hetti ...ind in, die
over het Teld na.m aanja~n, ~ ik,
TOllwmen onbekend met de ~iede-
nis d_r p\nat!, er op m ijn' bicycle lieur,
en stl1k voor l!Itulc ua: ik de witte ge-
~ oprijzen boven het ~te, .. n ten
sloUe een I.~, witte Illuur. Heel lDija
te~lI'i.ll 'IrU"~..,n: dur .....
nl,;t en 8Chad'mr.
Die indruk moeten deze, huisen _1

liet aU_nt op de wn-geblakerde H.i-
sill"'r makeIl',

De oude kolonisten boowd..n lage ate-
nM' mUMn-aIIII do! torn, ...aariD hnn bui-
ten stoml. VAAk .... ron die lDunn niet.
een,TonJi~ rroht; _u golt'cnd no lijn
in de sti}i nn de j!e\"el, lDet twee cl
mEll'r kokette poort jM. Weer aoo-n
lieten, met de heriuneriog MJ) hetonde
.,...m.-laIW, bet ......u.r op hun plaatl!lell
TlLI>tleggE>ntWfjCn t ..ee muren., om met
~tige hoogje8 0ftrl>~et1. 1.. ... ~~ .. ---~"!I'-.-....-- ...~IIiÏi- ....

M..vr. Trotter .,~iikt dié muren I'
en paobten seereiponaardig lIIet de 'fl."i(J<- t~rll" , Lstrakke inktlijnen, die 0lIl een tekening •
worden getrokk~n, OlD baar in te .lui-
tell. .

Van di .. muren ajn er -- ",_
slecht •• _inige Met', l!laenborg, WIlil de
~ncmerrt8 landboo1AOhoo1 der
Ka...,lrolonie, heeft er nog zd 8<'n.

!lfen wil, da.t, toen' er gebrClI; un
bouwmateriaal kwaID, de ene kaloniat,
.....nneer zijn stenen omlwining t,o<)h al
n iet al toebest meer "'lIi'i, de .1I<lere II!"'"
~JJM,id rr;aJ met dieo muur zijn .-
te herstelien. op deM wijae 1011 dan
bet grootst.. deel ~ .unm verd" ....
nen sijn.
Opmeorblik, dat die cbte Holl.andton

zelf" in het ~e en darre Zuid.Afnb
Ook d•. laD der Hoff li..t van ziCh nog aan, bet maken van ~ten d.aeh-

hor~n .. Jo-:en~~hrift, géti~eld: "Ee~e ten.
~tem UIt Moolnvler," "erd III 't g~helm ~ met
ill de Kaapstad ~rokt en in d.. Re- hiernn ...el het
publiek verspreid. Dallrin .. erd o.a, de "" ..Id.
v.,rbi.ntenis met de Koloniale kerk ten I...ng.oor Kaapsiad het voorJU>.-n
sterlu;te Teroord~ld. Verdraaiing der van ....n &tad lOU ~n,nen _n te n&-
waarbeid is kenmerkend nn cat stuk. rD<!!I1, hjadden .1& koiolloÏ8tl!n sich ..1
Wij lezen er: _" • roorge<oield er gr~hten te bebb<>n,

"Men heeft on1o.ng8 uit Lijdenoorg Het wa .. "",n nie'-'k., die dit plan had
.nBIl d..n Ring van Trllnsgariep de naag nitge.erlrt. AI.... de ItJ1ICbt v_ndd<!!
voorgel ..gd, of de leeraar. hier ."..- door de stoffen,á - de berg '1I'tI1'Iie.D
plicbt zijn et'" ..éd van get1'QO.. h~id 1IIe<'It..roerd. KrabbeD en paddPn onder-
te zweren áau do Brit""he krooD, en mijndllm de _,-ers fOIl Toltooiden het
't ant .. oord is ge ...eest: NeeD. Dit _rk der norvonniRjll.
ant"oord ;8 recht, Maar als d.. Lij- H.et gevolg ...as ~"ter,dat de T"''DI.~
dcnburgsehe menden nu gevraagd den' tat lIet Van der Stel'" be!!p11taaJ,
hadden: is het ,."arheid doat metn aan stond 'l1'li81' taM de .....,.wjde 'fan A~
onUn looraar tijdens zijn .,erblijf in """'·I..... t-"..... is, ewer dese door dé netuar
de Kaapstad ge'ft'ugd heeft of hij ee[I.u~emptell1""ht nalU! de ''1uIntieM'' _D
..ed vnn get1'QO.. heid 1<W'eren wilde, O'I"6l'Zijde kODden I ... an.-Ien, hetge8ll
dan had mt'n u ... ker geantwoord nn un h.n &poedig bEnteI _...un, 1Mmlr-
);l, w:ln.t ilit ill gevraagd_ aan u ...en dd1ik .. als aa,n di> tueht.
I....faar. doch hij h....tt zulb g_ei~. Maar del!8 grachten- ...ant uit
1<:11 had men verder aan dien H,Eer.... bellchrrjvin~n blijkt, da.t er meer ...
Ring g..vraagd of de ......raars der Kaap- ren in ~-blebn aede broel-
kolonie verpli~.ht zijn dien eed af t.e neAten Tan mlJ5)ciet,en, De ,.e8u"Iili}~'cll
leggeo, dan had 'men u ook toestem- dr-c Zich ten lUotte op om as te demo
m..nd mOt'ten .aat1roorden, ..n er wel- p<'n. liier.onder lallg beeft h ..t dW! niet
licht bij )cunDI'n T~, dat ooit d.. geduurd, dat de 8tad aa.n Taft!I~ het
leeraars VBn den Vnjstaat dien ~d aanrien bad Tan een' klei,n Am&terdam,
@l"8W'orenhebbea." AUf'en de Rereogt'acht "erd niet be-

Dil. HChri;"en had f!,'N!n de minste It'tllUl .dieht g..lIlAIIkt. 8lec:ht& net.'.oo.
in.,looo op de gemeente nn Lijdenborg, v..nlt"'leelte, Later onder Rijk Tul'-f.b
die met elle Tan Utrecht, aan de K~ .....1'11 ,xi) lIIet boIIIeri beplant, en lIÓMl
niale kerk II."'!roo." bleef. »oeh de zij _ -, baw ""roemde n_ ;
beboefte I\8n ler&1'f!lDwar'_r groot. Toor die tijd • .as lIij '..... r Van Rie~
FA'l'!It met de st.iehtinp; 'fAn de 'nlf'()- geobeten.
I~ K1Nekachool .te BteIIenboedi. F'REDERIK RO~lPEL. l'-""~:-'~1.~.~~1~'
kon h'ieri n 'nUl' W'8Q8 WOf'den ,.oor- .',j'
aion.

y..uek van UYepPOOl naaf
.... en OOM I.OtIMlI'ft

S.S. CLAN M.ACKINNON, 4,788 Toa,
1107. '

S.8. CLAN JU.CF.&.DYEN, 2,816 Ton,
t ~pril 1907.

S.8. CLAN MACNIEL. S,9S9 Toa,
1987.

V"Taon- ......LOo......... OOIT LoOD.
.8.8. JOBA.lfN:J81U1BG; III lIlUri.
8.8. BABOTS£, 16April.

VUTaOK:ltD YO NIlWYoalt .ua .6.0. !louaL B.a...u .
ALQO.6.Bult OoIT. Loo .. , N.T.6.L. u..w.&,ulI.&BUJ .. JiUvarTJY.:
-_ 'S.'8.Buenos, 17K..n.Z.u.Y.AII JU.Un:th V".,..EUIr OP D. 'NO__ ,.__ ••

es.8.
·84,

Vu'GlaIOW ea Lt'ft1'POOl
KaurlU1I8lJll'lnd1e, op .. ll'll!la!lIlIiTfillJI

n... Nefal,
lieu,","'=-

S.8. CLAN &088, 2,602 Tem: Kapt. 'BaIrrW!nrtrok
s.s. CLAN ROBERTSON, 4,826 Ton,

1907.
S.s. CLAN MACDOUGALL, .,710

April t-t07.

'lJSNODIGD.~~ . ~
Otfddljur "Or: ODdelPWUI8PMl
VOOR dePri ....të P"'iI-~

te Wit.moUloof. .UeD~3miJ1 UIl
Witmos St.tie, diatrikt
<>Oet.. 'SAWU Z60 per jaar eli mj logjes.
Deu tehOOI ,.taat oodt-r de

scboolrud en kit 12 ki~.
"BtUclurd 5. "
•• '&1.,1. ~t&ht OlD

ju eeD A3 k .erUderen.:
. eniaten: BoDaDdl ~ Engel ..Wm......W. te bepaDen op

16.TáJie. . '( ,
Áppljlnitiel~ ~ aan a.

ODde~e tot op ea ri6r 15
Mei'.... .;

W. G. lORDAAN.
P.K. WitlDOe St.UfO.

BRIrvnU8.
OM MONITI'M

- TU-

Pt.~KPAPIER
'WTITI IIOIU,

WUilll .. ' ..... 0.

Yerf, Olie en _alle Schilderware1l

tegen laagBte prijzen.

lDElSH,
LMg Straat,
-KAAPSTAD .

. \
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