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.J G'hiappinl, I.
c. de VillieN.

b;_\j :

i ree Adrtl8: • 1(..
ier : J. J. P...

1res' "M,utaa.!" ..
P. Ei. de v~
"'" .-\dree: ")I(...
.er: Dui&! B1&Dd.
res A.n....: ~M.
Jer: P. J.'A. oe-
-s A drea : "A.fri.
er: P.:I. deW ...
L\.PPEN.
·oornaamste atedR
v.ncie,
DU' aTEMENT.
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·e Boedels, Li):ri.
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Cell.w. te ~hrlJy." om onz. Meubel- eM L.dllc.ant ".taloaus ; h.t za' u nl.ta

ko.t.n en kan u ponki.n beapa,.en.

.\l!· R",Ldliligeli per brief' genieten de ltrO!T1pt~ en lDe"st zorgvuldig ...te attentIe
onder het persoenlik Op.nd~Lvande Bestierdor.

....-If. ti-

Verkop1ngvan het izoen ! ! !.
Zonder de ~inste inhoud ! ! t

,

DE ondergetekende, behoorlik~~rtoe gelast, zullen vé1kopen te

KLIPKOLK~
Op Woensuag, de 25s~e September 1907,

10 uu~ V.:'M.

1. De alombekende goedbewerkte En beroemde plaats KLIP·
KOLK, bestaande uit K.LIPKQLK, FLAMINGOS VL.EI
JOBSKOLK, en JAKHALSWA1ER, groot tussen 34 en 36
duizend motgen groad, Deze plaat~en zullen afzonderlik en in het
gebeel opgeveild worden. i

Te KLIPKOLK, groot lO,162.n1orgen, s'ut er een der prachtig •
ste en geriefli¥te woonhuizen in i htt gehele distrikt, .Isook een
winkel en andere buitengebouwen, stall en wagenhuis. Er is een wen·
dam die 15 maanden water houdt en e~ zijn landen omheind met draad,
die 200 mndden graan opbrengen. D4n is er Dog een prachtige boord
vruchtbomen. '

FLA:\lII'GOS VLEI, groot I~,012 Imorgen, heeft een kleine
opstal en een grote dam, die ook eeD weinig reparatie nodig heeft"
maar bet veld ervan is uitstekend en onovertrefbaar.

.JOBSKOLK, groot 6,092 mor\gen, beeft een vee-post en een
wendam en is even goed als de andere.

JAKHALS WATER, groot 6,520 morgen, heeft een Rondawel
en goed V8~t water en mooie droge landen.

Dit Eigendom is gelegen op de lijp tUSlen Fraserburg-Carnarvon
eo het vormt een der beste, en niet i elke dag verkrijgbare ,1u'-'0.
Grond wordt zeer schaars in deze gewelsien en deze biedt aan de kans
van een leeftijd. Dit Eigendom is pr.~htig bewerkt en kopers behoren
het een bezoek te brengen. Er lopes wilde vogvletruisen en in dit
di-tr: kt heeft men geen Lucerne rWdig voor Vogelstruisen, Deze
plaatsen zijn onder kontrakt voor prospektie van oliën, enz.

~. 500 Gemengde Schapen, 10 Donkies, 1 Bokwagen, Winkel·
~oeJe ren en IIuisraad.

Tennen billik. Alles sonder ik :".illlste inhoud. Veel meer vee
"cm!t verwacht, waarvan later kennis ~egeven zal worden .

Laat deze kans niet Yoorbijg'a&n!: ! Onhoudt dag, datum, plaats
en Jat alles zonder inhoud gaat! ! ! ~ :

STOFFBERG len VISSER, Afslage....

De Verkopingen yan iThos. I. 8anlatt.
__ - .... 1 __ -

!
BEHOORLIK daartoe R'ein.strueer:J, za.l de ondergetekende

Ter kopen. op

VRIJDAG, de t3de dag ran SEPTEMBER 1907,
TE 10.30 V.M.,

AI het Losse en VIUJteEigendom in de Boedel van wijlen J. F. en
J. \1. :'-lAl [lF; VUil het Distrikt Peddie, bestaande uit:-
•. 1. Die Kostbare Plaats genaamd" The Springs," gelegen nabij de
Kpl,kama Rivier in het Distrikt Peddie. u root omstreek. 1,700 acres,
rn, met uitzondering van een klein gedeelte. door een stevige drssd-
h~,n",!? IDge~loten. Deze is absoluut een der beste plaats eigendommen
In ,If' OO'klikc Provincie, met een overvloed van water en hout, hebbende
""Il ~U"lC area onder bebouwing en zij~de ongeëvenaard, zowp.I als een
Str·",·.o~el als Groot- en Kleinvee plaats, Er zijn ook uitgestrekte en
d('~I'likr gehouwen op de plaats. Een klUIS op een fortuin wordt dus aan
"('tl on'l"rnl'mend per'i'OODasngebodeu, die een kostbare plaats in dit
!"trtkt wenst te verk r ijgen. .

'2. ~9 Stllk.- Gpmengri Vee. geteel a op de Plaats en vrij van ziekte,
'.!I)q S(·hap('f!, 30 GemerJgde Bokken. een hoeveelheid Graan, 1 Diptank,
1 ('~:.allta"t, I Wntortauk, Omheinings Palen, Omheiningsdrud, 1 Kar
('0 1U':I'II, enz., euz., enz.

Voor t-, een boeveelhrid }leubeletJ en andere nuttige artikelen te
v", : 'Jll1 k offi;<rhrijvrn.

De Verkoping zal gehouden worden op de plaats II THE
SPRINGS" aan het h::>ofdWoonhuis, op VRIJDAG, de t3de

dag van SEPTEMBER t907, te tO.30 precies.

THOS. W. BENNETT,
Afslager en Beëedigde

GoeyerllemeDts Valueerdér.
J .. 1. ~AUDE

fI:~ ..kuteu; Da(id.

d.WOODHEAD
EN ZOl:'fE'N,

Looiers, Leder Handelaars. bn Laarzen Fabrikanten
voor de Groo~Hf;tndel, .

RIEB~~K STRAAT 119, KAAPSTAD.

Het maken van alle D Laarzen.
~.~.' .al~1ia

....
alln RdOk

ot
Reuk.
-0-

ZIJ zullen
I

warmhouden. '
-0- ~

aem.kkeHk
.. "rvo.nn.....

VERKRIJGBAAR BIJ

vergenomen hebben, en DU een • HOOI,
LADER.,Marseilles Dakpannen, tL.... !_r.nn

UITSTAL

RIF.BEEK STRAAT 7, KAAPSTA

•

"

I

;._.t. '-I ,.'

OVER DE'70 JAREN·
• • .' ~ > 1 ~Barn· " DB.

,i

.STANDÁ'A'RDI

£f3 f3s.Od-.
9 Stukken, goed bekleed. -verDlIKKI

LANGE STRAAT 142,

KATALOGtrs

'SOMERSET ~',"""p'p .... A.....
j

PUBLIEKE

WOENSDAG, 11

DE ondergetekende zal verkopen:

(A.) Voor re'kenlng van de
Thomas Mia8t4,rtc:.n

Vier Kostbare Percelen Grond
(B.) De volgende Levende'

Goed ... n
17 Slschsoseen, 12 Trekossen,

6 Schapen, 10 Paarden, 2 2
Dubbele Tuigen, Partij IJ zeren
belen' en andere Losse Goederen.

~toor VaD de
HooR..;Balju,,_ .

7 september 19t17.
Somerset West en Strand .

GROTE VEE
EEN KAMS VOOR SP' VERlfóflNG

In ,~' lIku.,I. ID 'Jertuigd 0 ID 'vg. llel de d&!u 25 sept. 1107,
UIT :VIl' t J. H. HOFMEYR.,' Sebetari8.- ,

Pa•• ~ Markt !t....., A. B. DE VnLIlm.S.1t Co., Afslagers...

Opnl!!l~}u~ 11Of,lliEIGIf RIJWIEL AGENTSCHAP.
... B. DB·VILLIERS & Co.,

·Ablagen.

DE ondergetekende, behoorlik daartoe
rerkopea te •

OMDRAAISVLEI STAT

DO.DERDlG, 'B Sept. 1BD1,
1.-200 Kaapse en Bastaard

Ooien, 250 Merino en Bastaard ......w"....
niet eerder verkocht,; 100 Kaapse
Kaapse Hamels, 260 Hamels en Ooien,
tanden), 200 Merino Hamels (indien niet
Hamels (indien niet eerder verkocllt),
(van 2 tanden tot volbek), 30 Kapaters,
50 Hamels, 400 Kaapse en Bastaard ~me.lfl>
60 Hamels, 50 Kaapse Hamels (2
Ooien mei Lammers, 1 Eerste-klAs .

Bovengemelde stub vee zijn
IL-l Buggy,2 Holnrann.L

CD2I., enz., en wat verder .

RHEEBUCKs £6 fO•. Od.
,S,"STEE:M VAN GElfAKKELIKE A.FBETALING..

_,
ons of seh.rtjt om Jtatalogus.

K~.APSTAD.
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(VerIran.)
GeboorteD, HaW'llliba _

ftDea: 21. 6d. yoor eIb Ad __ tiIe.
~ uit .. _ claa.,
tieD; voor i.dare bijkAne ......

GeVTU.&d, T. Haar, VerJonii,
.einden en Di__ XleiJIe Ad'rwiQ-
*:iëD: lt. voor 8 woardea of ..
deelte ervu; cIe.lfde prija _
plaatsing.
om vertragins te VOOrbmeD

toen Adv",.rteerden vooMlit be~,
geen lopende rekening hebbea.

VICTORIA P~lIt"
'-;: ~,-~

DB meeA web ~ ~.lQll!.~p~~.
Teatoooatelling in Zaïa-.Á.friJl;a.I;J. '-.!bet
MuDek-Korpe, Ven~ ~
meDAde, IUllIDÏD&&.i ..

I

Openinge Ceremooie, 1.30 n.a.
Toegaag, 2"; Ki.derea, hal,e

prijL .

vAN-ZlJL~~~AAOOEE~~~;;d1
de Grote K eric, te A6llp11aa.op ~;el'iilatt,
de 7de September, door
heet J. P. na Beerdeo,
Stephanus va.n Zijl met
.tan~u., oudste do.hter van J. W. BENODIGD

DOODBERICHTE.N.
- - --- -_.-------+

BRRDII:NIUM.-Wij hebben ~
,""UnDAM! te vermelden, dat bet <il'
Almachtige God beh&ag<i beeft. door de
onverbrddelike dood van onse hartei
le echeuren, op Zaterdsg, de ida t!ep~
&ember, te 9 uur, onze 1.0 tedel"geli.,fd~
IIiOOn, Genet. Cornelus, in de ien~'
onderdom V&Jl 19 jaar, Il mWJollden en $
dagen.

Hoe smartelik av. diL verlies ook r;iJ~
de Here heelt het go,dr.an.
I e bedroefde ouders, broeders en

Ven:uimt niet om akkommoda.-
tie te verkrijgen.

Goedkope _ ......... T.......

G. P. RREDENl{\U,
A. .M. BRE"ENK.\M,

geb Olivier,
37 Burns Road.
Zout Itirier.

ALLERLEI.

BENOnIr;D.-Een Boere Knecht, op S b I R d SlO s.
eeo Wijn- Zaai- en Veeplaat8. ~ppl1. C 00 al, omorse. 0 ••
kant bn ~&l&ris noemen, ue hij veT-<
wacbt J. P.!d. STOPBEB.G, P.K;

8~,~jn, Worcester BENODIGD
GEVRAAGD ONDERWIJZER ot Oode r-

W'ijll.erel voor de P.B. School te
Rietrivier. Salaru l60 per jaar,
indien gecertificeerd, en £50 pel
jaar, indien ongeoertificeerd,

Kenoill van Holleads en Engels
vereist; x: ennis YalI lf uiek een
aanbeveling.

Twaalf leerlingelI zulle. de
school bijwonen' eo de ,.ei~ ge_
vorderden zijn in Standaard IL
.A pplikaties, met Getuigschriften,

moesen geadresserd wotden aan de
ondergetekende vóór of op 25
September a.I.

J. C. VOSLOO,
Sekretari&.

,Brit&ton .EEN Onderwijzeres voor drie kin ...
deren. Holla.nds, Engels, Muziek,
Handwerk.

A.1.0DENDAAL,
Draai Hoek,

Dist. Harrismith, O.R.K.

BENODIGD

NG geeclUedt
van ~ie ..
du nomina&ie
niet minder

- - - --_._-_---- Sc_I RaaG, Willls.. loh.. biel_le.
Willowmore,
27Jvlie 1"".BENODIGD

EEN Onderwijzeres voor een
Plaak! &hool onder de Schoolraad.

Salaris £4.5 per jaar en vrij logies.
}foet onuërwijs geven in de

gewone vakkeo aan zeven kinderen.
GeLu~hri1teu zullen ingewacht

worrien loot 2;:; September lOOi.
LG. VISAGIE,

P. K. Pauwpan Siding,
Diss, Philipstown,

ONDIRJIJZK~ KS
IN de Volkschool te H.e:idelberk.

'I'ransYVJ, ,tegen een Salaria VUl
£165 p.a. (Grade C.), een .A~
tente, bekwaam om in de middel ea
l_~ere SLandltardeD onderwijs &e .-Jl; al _"L_
""5 C _!.':l .._ G . hril W'wu~ s Z~geven. erun .... ten, etntgtIC • H~ p
ten eo bewijs van Lidm.awh&p OktOber 1::07
worden door de oodergetekencle .' ,
ingewacht tot 20 September aL P. S.
Werbaamheden te beginnen op cle
Sate Oktober 1907. . _lWJ![;&iJIII_ .a.am:oor.

A.J. LOUW,
EEN Onderwij~.r (Gecertificeerd ; Voor%. Bch• .I.om.
voor Je Anne School te Bittomos- Heidelberg, Transvaal,
tontein. 31 Aug. 1907.
Salaris £116 per jaar (£36 waar- -:::-

van te worden algetrokken "oor
logies).

Vereisten: Hollands I'll Engels
en de gewone vakken.

W erkzaamheden te heginnen op
'I Oktober 1907.

A pplikuties te worden geadres-
seerd aan de ondergetekende \'oor
tI September.

J. C. VOSLOO,
Sekretaris.

$ebool Raad Kantoor,
Somerset Oost.

School Raad Kantoor,
Somerset Oost,

5 Sep~ber 1907.

School Raad, Sgmerset Oost
BENODIGD

BENODIGD
EEN Onderwijzeres voor de'

Pri vate Ondersteunde School,
Knoffolfontein, :2 uur vali Colesberg.

Underwijs te geven in Hollands,
Engels en Muriek.. . ~.

Salaris £60 per JIUU met vrije
inwoning. ..

Applikalies., met GetUlg!<.·hriften
(Kopieën i, te worden gezondeo aan

DtI. G. A. SCHOLTZ,
IColesberg.

School Raad, JansenYin~
BE"N'ODIGD---------------

APPLIK.A.TIES zullen door
Je Ci viele Kommissari~ van V ry-

.,burg, ontvangen worden tot op 30
.&pt.ember, voor de betre.khog
Uil Sekretaris TOOl' de Afdelings
Raad en Distrikt Scbool Raad
gezamenlilL.
Salaris £300 per jaar.
Degehl::e kennis van Engels eo

Hollands is noodzakelik.
V&li de Sekretaris zal vereist WOl-

den al zijn tijd aan zijn werk te geven
en :£JlJ Een Duizend Pond jlIktlli-
teit moeten geven.

F. W. ROBERTS,
Civiele Kommi88Arill.

CERES
CERES A 1 SCHOOL

Vr-rburg,
5 Septem ber 1901.

BENODIGD
GECERTIFICEERDE Onder-

wijzer (es'!Cll) voor de A3 School te
Geluk, Distriki Vryburg, tegeu een
Salaris van £ 120 (honderd-hr1.ntig
ponden) per jaar, logies LJ per
maand.
ook voor de Privr.&e School te

Waterpan, Distrikt Vry burg, ~
een Salaris vu .£a5 (vijf-en-tachtig
ponden) per jaar. Logies vrij.
Plichten te beginr:en Oktober
Irwartaal. Applihiies zullen ont-
vangen worden door de onderge-
tekende, niet later dan de 27rte
deser.

FRANK WINTER,
Waam. Sekretaris,

Vryburg eo TaUDg!l
(Magineriale)

School Raad.
Vryblllr,

6 Sept. 1907.
licituten gefievea kOl)ieëD ftIl
fikaten en Getuiga:hrifteD te

ouderdom ea ker~
melden ea of gehuwd ofEEN Gekwalificeerde Blanke onl~U1f11l.

Onderwijzeres voor de P. B. School
te Roodedam, ~elegen 5 mijlen V&ll
Kraan kuil StatiOn, <list. Hope Town.

Salaris £60 per anmun met vrije bereiden,
inW()ning.
oe applikant een degelike keDlli. \A".,~It;LLA",

VBO Hollands, Engeh en Muziek te
hebben. en bereid te zijn OlD un
~D der scholieren grsta onderwijl!
in IIuziek te geven,

A pplikaties vergezeld te zijn nD
Kopieën V&II CerWi katen en Ge-
tuig8Chriften, tevens Phctographie, ~ntbflri&nd.
Opaave v&l1 ouderdom en lidmaa~
schap een noodzaa.l.::likhe.id. Werk-
uamheden te wordêli. aanvaard in
J&Iluarte 1908.

Applikaties in te zijn tegen de
lOde Oktober aanst.. en geadres-
seerd aan de ondergetekende.

W.J. VAN DER WALT,
Rood ed am,

P.K. Krunjmil Stn.,
Dist, Hope Town.

BENODIGD

8 Sept. 1907.

MARTIN'S

A PIOL & STEEL
(voos O&U,I PILLS.
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CALEDON.

:\ olDleo van veflfadering
%~I. hugU"taB, 1906.

Te~eo .. oordig ...aren· DI.J.G.J.Krip,
Eli }1.lh.,be W ~'. IIUddleton, dehe,.IJl!l~~IIIi~""~r.
Tb de \ IIh8",.·J J Delport, C. G. B. tt.
Ko< I M I, VliJoe<l, W. H. PO.KleJD, W.
A M .rt,OII, B P n.-1t!n, P. M. ~ F.
Jo l l,plhrlt· en 8 J. Boome,
H<I nieuw aacgelltelde lid, d. laMr

WortOD ..-.rd doo' de voor7Ïlter .,enreI-
lomQ .

[lr \ ) 'rlltter opende de nl',adennlPDet

~'~"of ,"II .f ..eZljl(beid werd '8jft!ftD
.. D .le bre, J li )J n.) DeH en dr. Bot!
uian ~ <X'O' ongeeteldbeld.
\ "I<'''!v'p .-\2 .,hool.-Op verwoek.,&11

.je hOd lJotha werd de ovef1l&IDe nD d. ~r&lltie op ~I ...
V,L'ef"l. 'p .,hool ~l1lt behandeld. brief ~ de ..... t

De hoer [lotha "lide weun op welke t.heI.arier, ,,",g8llde 0lIl ten,beeaIie, •
",oDd de raad i(ewelgerd beeft bet 1IieQ... 11 ... J. Dlctuaber I toS, 1'oorgeeabotea
k, L'" Kon,"ee le Villi6ndorp goed &e 400r de regerbJ, 1'oor .. .,.tie op het

~~u'en on .... t ZI)n poeitie &I. koaUteelid ÏL ~boa.. Be.lu_ litt. bedrIr t.enJ,
D. h'" l,uluTle waakt. duidelilt: dat .. ~ i .

, r I ,t II ie K00l,t8ol opbondt te ~etaaD s.~.,oor . pri.,... plaat.
b~"" ,.ll ft· •• 'phd.tingrn mod ,ol· ~b~.-op 1'.--1t: 1'1IIt d• ..mtada,
dotn macbtlgde de raad hem bartenlll h9rdeD
I. "uI! Iter r6ll:'elde dat ._dew IiCIwIea .. ~, IIIUI' Unac-

I" :" aft,.,.,dt zodra het de vnete te llrijpn nil de ..... .,. dar
d,,11II,toteo '0 konueitle met d. o"e~m. ook wwd hem ~
san d. ,. 1,.>01 beeft overbandigd en bet het diárI~ p!utMlik &e lateII
,jUle,1 ,l'Jlt dal de raad de school kIIIl .. OIIIIIjIteD dur daM miadew
ore rueu.e n helf& eo.tea dus die ail de .Keep
ll,< ~ •. t..,he oYerbaodi~de II. de be-

o ,i".:.!, p~plNell \ an de Vllliendorp IiCbooJ
behalve t,~o.p .. rt •• n de acbool!Jl'Ondeo,
",el" I... tet. {'( hter "olgen. voorgolegde
dokl meu t en 'l'oeuIK gereed mlIell si;lI.

1::,,'. "lid, le tou stelde voor, goakna,
d.-,.I ".,,, d. Malb~rbe Dat de "ere..
d- I , . nt-n nn ter tafel gel, gd liJnde, d.
rU I I I, '!lert.dorp publieke IOOhooi Ullder
ZIJl! f'h~r neme.

V .. ,.e-t.lo ~''')fde beer BeyeT1l' Dat,
YO- ,,,t ,le raad besluit d. ViJlieredorp
och ",I L'e' le nemen ruen eent d. volgen
de 'tap!",O doe

I 1::<0 k "ru nm..ue worde be.uoemd om
• '1. V.plereu en dokumenlen Da te zien
,I.ru- I. u, derwel< le doen Daar de lloan.
ue!e p".,lle van Kemelde echool en daar·
n" rol'V",t te doen aan de rud.

2 Keo deputatie ...orde beuoemd om dr.
M "eo zo oodll( de heer UruJl' te ODt
ru.,..l' II 1..0 ., ode eeo oftreeDkomat le
leelf"" Wu,nl) g..melde Bebool un over,e
[J01Ij ...n ,*Ilrdeo

i I" r!lad l"'pal. bet beilinllll, dat
• ,i.n,l(p d'·pul.lle gewachtigd zal ZIjD om
, , ,I, -1.118[ onb6vooroord ..eld. d.t de
'a.& I ,,,""p,ueIIit worde voor één 'tierde
,fed "0 dft reDle op de lelllllg "an
.!. I j, j' .. ~U 'f18rd!' t~ word~n ~
"" , de b"", lIraa[ &n de belft door het
dep,;rt.ru.nt
4 Llat l,ovtu8Iaaode resolatie ge~d

wv,.le "Jooer vooroo,deel ~ao de .. e..telille
p.,.. t,< .. n de r_1 In ge~al geen overeen·
11)/IJl"t getroffen 7,1.1 wordeD.

I "I Weld ilt""kondeerd door de beer de
\ ,Il le!'

liltr p ,,)Iilde een l:~"ge diBkuaeie die
° 'il I ,.t c:oemdl!(d w .... toeD de.raad nm
ball "," v "dUK.lt· v vur bet I1lJddagmaaJ.
(j, , lauf twee werd de di<ku_ bet'vat

ea I,t( .rueudelllent Beyers in stemming
~tO,"LtJt "'Jnde werd dil .ang~DoIU8D m.t
n~"eo t.!ien dne .temmen.

Lie lI~r Middleton trok daarop &ijn
'00"'81 terug

Ll.- "" rzlt ter I..., 00 de korreepondentie
"". Il t.d departement en de raad 09er hel
'1II,e,..-lurp 8(;bool komitee waarop eerw.
Al.Jd ttoo ge ... koodeerd door da. MaJberbe
Let \ • _Pilde voorstel illdiende
I'" ,1.ar de vereiste dolmment.en nO ur

tof.·1 l\elegd lIJn, de raad de verkle&ing
• ,il /Jd 'lieu we komItee van de Villiers·
d,',p rlJbile~e "Cbeol belrracbti«e .
Dit "erd met meerderbeid van Btemmen

".

~::lr··H:~rniifiU..A3 ecltOol.-De
b.eCi,~bJ.jII~'" en IIpecri1ikatiën wQdeo naar pla&t-

MIIiie iOaUaIMie YerWftlen, wier ian.
beY.!tUI.Ig&n .. nge1lollu~ ~ 1Vor~
den. ',';

Doornr-iriar A.a 'lIOb.ooJ.-~ l!ekret.a-
ris ripporteerdé, ~ Iiêt deJlllTtement
op 't. agenblik niet de balve toebnni;Qg
n)Qr de bultr ol het, Jogis VlIu de on.
derwijzer Itn toek,lInon.

De _~t.aris witi'd gelIlIt om aan in.
spekteur W. tenne,er t& IIChrijven.

{jit"lugt No.2 A3 IJCbool.-De ~e-
tari ... legde '0001" een dergelijk rappon
over de&e school, Hij WOI'd gélut 001
utI'!" ,..eder aanzoek te doen.

De sek7etaril! legde roor een reke-
nlnl! door de 'beren Jut.. en Co. gezOn.
den un de heer Le GrJlngo voor bo&-
ken, eue., OIIlangs vel'SC'baft mllar
daar de rekwisitie niet doo~ de "'raad
opgeZlOnden \ferd. I\'erd er beslo~ dat
do h{lf!r. Le Grlluge de hoeken oI.a1 ver.
Iropen, 00 indien er een tekort ont.
Ktaa~, om .. eder bij de nad aanzoek
te doen.
Kliphoogte A3 scbool.-De &elcreta.

rls rnpporteerde, (Lat hl' de heer D .
O. Steyn d.. oud" schuld van dezescb.oot
betaald had, Dit werd g.>edgebutd.

SwelIeDdam A.1 school.-Er werd he-
sloten, dat df' ~lrreta.1'l8 l~r ned."
aan_k zal doen VlJOl' een léerJin~ on.
de""-IJze:rs- en Oluraek onderwlJ7.e1'\'l
tot..>lage.
~a'Pluj p",vate plliatS'eobool.-De se •

kretaris rapporteeed .. , d:l.t bet depar,
tement de t1Jdclilreo benoeming Yall
mej. Ii'ourle goedgekeurd bad.

SlUl1endam AI scbooL.-Op voorstel
van ct.. MUrTay, ge.'\8kondeerd door dl'
heer Fullard. werd do sekrotlln. ge..
last otn d,> 3,,"dae.ht ntO ue komruisslO
te ~J<Jlen bl) hot feIt dat hAar sekr('t,a,
fiS VIjf van zi)1! kInderen Uit de pu.
blIek .. scbool gellomfO>n blld en hen Jr""
plaatst bad In E'eLl pnvate oppositie
school, welke de raad boocllOuwt nis
0011 .. nIStIge brellk V!IJl bet vertrolJ1\'en
door de ki .........s in 'hem ge~teld.

Op voorstel vali ek A G. du Toit
wl'rd !'l' be,.;lot"n, dat Vanaf het bell:lU
vnll 3Rn.n:.aand kwartaal, het mal(J-
fIll"n b,"'<irag Vlill schoolgelden te wor,
d ..n b..taald door E'nIge onder ten op-
zwh te van ~IJJI mg!'n kinderen, VllSt.
gesteld zal worden teg!'n £6 per kwar:
taal.

"~r ", .. ,·d oo"loten op de n>lgeDde
vergadenng te ovel·w ...gen eeu vel".ln·
d.-rlng,11I do sel","1 van schoolgolden

Do appiJkatle va.n de hoor H. B.
I>Ïlebort "erd terug vel wezen n&3r de

vnOr gunst'ge ()verweging.
0.. heer O-eorge BondfIks werd t.oe-

g..11Iten om glJIl kInu te verpl&&tsen
Il,lar de BuffebJacbt RmoT A3 school.

M,ddel RIVier ar016SChool.-Do "".
k,·et.ar,. "'onl gelaat "lit aan d.. hoor
G P. J,ou-bPrt £.t 138. !Id. VOOr repo" ....
ties, enz., tf' betaleD. ..

De benoelfllng vali mOJ. MarU\ Mag_
dalen •• d.. Wit· tegen .£r>() per Jan r van_
af de lotE' Oktober 1901, w.erd aanbe,
volen. ,

Schoot!l:eld<,n On rekwistt. ..s - De
voonltt"r, dl Robmson en ~ G. du
TOIt eli de sekretan'l w ....dou bt>noelUd
al~ een ko.mllll""'" om tend"rs voor
bon·n&<'l1oemde te oven\·egen.
M u tJers Ru.t pil vu tt, pi!tat.o;school __

Do zaak vun addItIonele akkommoda,
tw werd tot de volgend,. verga.denng
oltg .... teld
Pnn.t., plru!t~lh()()1 [O<'lagen.-Oe

""kld.an •• I,L' brlt>f V"II het departe.
ment, d,e meldt dat toelagen alleen
bE'taAld kunnen TI ord"n J-,arhks Ila d"
lD~ktle

\ oorjl;estelde private plaatsschool te
G,,,,ugeloof De raad b<>,'al ann
stlohtlng VIln eon school ..lhwr. 0..
OODOO1l1'"lI: van oon ondorwlJl ...r werd
overgelaten aan de leden \'lIn het R,u.
ryda.le dIstrIKt

Examens Centrum •. -F.r werd be.
sloten, om d_Á> zaak ID ,hand ..n vun
het departement te laten n.ls voorheer}.

Rapporten oVC!' Hlspektles -De rap-
porten VMJ de OOE'dernans Kraal. Bo-
o II1gklip, l>rooglwlei en Lismore prlva,
to pl.aatflscholeD, en de 'VelteVTed"n
A3 en Ascb Kraal nnnpscl;olen, ..,ér.
den gelezen.

,\.schkraa! a.rmeschool -Dc 9E!krf'tn ...
fI. word ~..In,t om V'OOrde halve We,
,kennmg VOOr schoollcssennars voor
ZOlOtlonkinderen £., \'1;"gen

Heidelberg ,\2 school -De ,,<·kroto.
n .. rapportef'rde, d"t hIj de schoolooT.
den 'ha.d latelI h"rllll",wen Ooodg"'_
keurd

Ultvlu)!:t :\0 1 pllvntp plaatsschool.
-H~ .,dans vn n d" o1tderwi~r wl'rd
verhOogd tot £40 per Jaar vanaf nUDo
stuand In\ art.anl

In7.nm"Ilng .an st·hoolgelclen -0 ..
Sf'kretarl. legue voor brief vam 11('1.da,
pa Ttern ..nt, ,,'elke meldt. dBt het de
plwht V:Ul alle onderwl~el"5 wa.s. om
de schoolgeld ..o te kollekteren (>11 een
opg<lv" enz., daarvan t.., verschaffen.
R"t mPdinm van onderwijs -Ds.

G du TOIt gaf hor"" <iJlt hij op
voLg..nde ve!'gaden.n~ Wlt voorst ..llen
dat. "Daar er 11;"""11 ge'Ál'nder OOgm.""1
vao opvoedIng b.'staJlt, clan dat eie.
mentalr onderwlJA aan ""n klOd gege.
ven Z:.t.I "'oTden in zijn moedertaal, en
daar bet overeenkomstIg de grondbe.
gln,..-Iell .an de oudp!,\\ IJRkllllst I' om
junder"" tot' t., lat ..n hun 1'''rsU! on·
dArwl]. In hUn moedertaal te ontvan·
gen, deze raad ten sterkste aBn rehool.
kommiSSIe;, "'enst nBn te bevelen', -

1 Om kinderen hun onderwIjS tE'
luten ontvang ..n door hot medIUm va.n
hUil moedprt"al .
dH.J1·cl II

2 'Dnt bow·"
ISIl,l"" tJUll ond"'l\ ez,," l.al
rIoor R<+llnl1<l< ,,1< IIlPt]II1In, m"t d ..
h"oIp nlll Holillndsf' h,wdboo>kell. en de
Em:el,e 1.'0.1 door Enjl;E'ls "I" medll1m,
ml't rie hilip ',Ill Engf'lso ha"dno...
keil' •
V••,.,.L'io!f'1I '·.'n <1 .. I)<'zockbf'n.mbte-

Er \Vl'rd bf'sIO!A'II, dut do t-;",,,lI,,ndamse
leden aungef!te!d "ordell als ....n .-ub..
kOlTIllllSIf' voor de SIV.. lIendamse WIJk,
1'" ufle I'l'1l qUOTUm tp VOrTn .. ". en d"
HpidellMor~ lP><lpn VOOT !Lun wl~k,
twen een ql1oTUnl: tp \l'urmpfl, voor het
rl",·1 om de ..... rapport ..n u' ontvangen
I'll om tl<' rent ru,lO' \'I!.<t tp steUE'll
n., \"OlgfVldp .....ngaderlll!l: werd n ..·t,

g,,,t,·ld "1' <I .. IOd" Oktooor 190i M.

G_tie 1'1IIt laoiD,..-De -kmarie
...... , dat d. raad _ r_alie p~
de .oonItter _ d. _Ir,...,. _btipade
om de garutie .,oor IeDiD,. te tebBell
-u de raad. Werd btelot.ee, dit tot
de ,oIgeade yerpderin, te laten 0'"
1UaD, daar 10_ ledeD .Ich Teed. met
... Iot 9&11 de .,oonitter nrwi]' derd heb-
ba. .

1..qri.. .,1IItODdenrijMn.-Di beer 8. .1.
GIJ Kook .... ard £18 per jaar loepRaIIIl
Y~! logt.. ".11 de onderwijr.eretl te Boil
~"ar. Do raad aprak &ijD YerwlOhtiDg
UIt, dat er meer aUl lCbooigeldeli lOU
iDlrome".

De heer Ph. de Villiers, vali Boecblrloof,
deed aanzoek, d.t de toelaag .,an1het lori"
Vin de oudenrij_ tot £24 IIOQ VIr.
meerderd ...ordeD. £21 werd toege.taan.

Belaatiog op 1r00tinricbtiDg.- Werd ge
1<1&811 kenll.Tinjf nil d. atwraad dat
dit eigendom OIIderbevig i. aan £20'161.
8d. mnnicipale belutin,.

De beren Gathrie en BeyeJ'l werden be-
noemd der atad"ud te gaan uen en te
trachten kwrjtacbelding van belutin, Je
Vlrk:ri:igen. .

De beer J-. E. Braod, van Bemel en
Aarde, ech.reef, dat hl; bereid ia op ver.
_k van de raad £3 per jaar Yan de to.
lage "oor bet Jogi" VIUI de oDderwi)~8
af w slaan. , '

GlUllI Baai: Huur van acboolgebou ... -
Werd pezen bnef V&ll de heer C. P.
GroeDe ...ald zijD bersidwiUigheid te kennen
ge"ende om het Kel-ouw "oor DO~ lieD
kWVtaaJ 900r ecboolgebroik: te .,.rbIlnlD.

Zoelemelkevlei achool.-Gelez&D brief
van d. beer D. J. Coetzee, lieD., bedoken.
de aI. lid van de ecboolkommillllie:

Werd beeiOteD, hem te na.fenlijD be-
aloit wederom te overwegen, en iodien hij
blijft weige.... de heer Se"u. D. de
Kock, V&ll "H.ppy V&lJey,"in ZijD plaat.
aan le .tellen.

Datum van ~olgende verga.derlbg.-
BeeJoten de "olgeDde 'l'ergaderiag te hOD,
den op Vn)d~, 25 Oktober.

De be8J' De Villiel'1l aloot de vergadering
met gebed.

G. L. VAN BEERDE,
t:lek:retarie.

Publieke ".I,&tNll._JI1ee., ladeD Burger,
Th.un_D.

Liaent1ëo.-De bu.r~ 811 ..
den Tbeun~ en V.n. Gra.n • de
burgemeeeter, .. erkend lid.
Betn-aafplaatilea~'Leden 'l1IeuniiMD

eo 1[&I018IIn. ,
De oJ*icbter rapporteerde, dt.t •

r~paratieen aaD 8telleaboecll!ltraat nu
Toltooid w.reD, tegell een koetea ... a
~ I., ScJ .

'Do atadeklerk r.pilóh.eerde
l'ebnin~ .,oor de afclelinprail,
werd, die betali!ll ...... ·het hal.,.
deel pmachtigd had.

Bl!IlIote.n, dat, de optlichter .... Ml
~rden, om de atraatTorea' t. latu
echoolllD.ken. .

lDe hee~ M. I. KoJlêr. ~d 1)4-
~do, dao bij niet sijn .,olle beun
".n water op Zr.terdag '.'I'OIldea OIl*,"
nll~, tenge.,olge, da~ het l't!IIen'oir te
vroeg geslotelI .. erd, ...etd de aaM .-,
~t -terkomitee "'erw ......
De opsicbter pr.pporl.eerd hebbeJl~

de, dat een na de .ui__ kreopel
w.a, werd g_acbtigd, om een .n-
der in de plaa.t.e e",DIl te borea, iIIdiea
Dodig. {

Bealntea, om de beren Silberi ea
PollChé en de Rob Ilo, k01ll1llÏlaie .ba-
nill t& geYen, om een .,.11 de tallb,
door ben reapektie-relik pbtuikt .,(IÓr
de ont ... npt ...11 het
legd .,oor hoiahoodelike ckN!tleillde:ll.

en aldOl aall de ret!~.tM.1
eD heli erop te .i~',

de raad hoopt In een' korte tijft een
regolatie te tlebben. yaarollder ID_
.... ter .. n grote boiaboudlllpJl ft,.
IChaft un worden.

~Ioten, o. !amnia aan de heer
Roeen.'llr8ig te geyen, d.t,
het ...ater, aangelegd nior bU~iOJIde-
like doeleillden, pbl1liki om
ten te bMpllooien, hij ..e"olgd wor-

MAlt, betrekking tot het ftter~ door
d~ heren J. D.l'Proiaa en 8. Marb ge-
e18t, werd er bealoteD, Olll bij ~ .It-
teil registratie UDtoor ondenoek III te
,teIlelI op boeteel .... te, de et'r11l in
die boort, die _ter op. Kaaa~
ODWaa&gell, gerecbtip 1IipI., ~~-
Re.t laDdkOlDitee gerapporteerd ~

bende, d.t aij de gr~potteD,' baitea
do begraáfplutlell .eillSJle~r-,f eli
IlekeN graneen ~Id baddetl
lIlaar beval aan, d.t efe t.epaW'OOrdi~
loop "an de Willem. Nela :Rmer ftr-
Iegd IOU wordeD, daar er P.ell p-
"_"r beateod, d.t .... rimr op' de be-
graalplaatIIIIn lOU illbreak 'blakelI, wwd
de gak Daar het ~olllitee .,oor publieke
...erken .,.r __ a, .et nIlle 1II&Cht 0111
het nodige _rk te I.ten doen.
iBnef gelezen ftn de beer A. G. B.

Teuhea, dio lijn, ambt ala marktm_ter
neerlegt.
Bealoten, Olll d_l.,. aaa te a_D.

, De Mer Teubee bood aan, om de
IIIMkt Ilanttaande Z.terdas te Doudell
?Dlu dat de. raad ~D klerk .,e~ft:

Besloten. om dit \aanbod met. daDk
aaD te nemeD, en dat -iDt_n ~ iets ~ .,el.'bánd met.
Itada!lerk ui OYe~egeD, of hij bereid tdJooi. Ettêlikê Ir.andid.t.en pan
ui llJU om de phchtea op lioh te De- :t. ecnte., tweede., till' clerd&-JI'U
men. . ' Jand!!." echt:i;jIien, ~ VQQf eente..,
Voorgelegd werden d~ rekeni'ollen nn t..eede- eo ilerde-jaar, L&tijfJ: .._

de raad TOOr het halfjaar, pilindigd ~nde ~ Sldlea st:alldaards
de ~ Junie 1901, t.eumeil met' het ea 7 !lpl!CiaaJ oaderricht ODt~1I
rapport iVaD de .uditeu.ren dlllAnmlr. n", ft... tot tieD ubI', met 't oog op

Bealoteo, d.t de.el.,. II1&Jlp_1IeII1-! 't aanritUod' ..mea dat, Uterdag
en geplUll86J'd ~ullen worden, oft!]' acht dapu ..... ti. Jn mijn 'tIM.

De finantiële ttaat YOOr de maand .te «:hrijreo lIttb ik gewag, ~
Julie werd gel_n, di4t een OYertrOk. .-Illt 't feit da; el' -.; "cadet Corp."
Ir;en balans van £100'" 4<1,. aaIltoont. i.'~obt. .Bet iii toe m-.n dat de

Brief g~1eze1:1na de"leer &f18t ... n ~te 110 ~ \ul 'r.t!I'd...j).
Graan, die q,le maanden kelUlia geeft oen.' De ~ lliia '~'~ 'f'8nOn.
van, zijn .. ~I .,oor ~ao, ' den, daar er opontboad ia ,g·'-"':IIIlIMr.'

GeleMD bekendmaking' nn eeD ge- n. wijngaardeli Q 'aterit: 'aa'II hét
11'&1nn typhus koorts in_ ColIStitutioD- botten, .• n ... .,.,_. tIObade komt
ttrut. 1'llnncbt men tfledet ..oopten. ID

De bpsichter ... pporteerde, dat hij aI~,......... dS..JJhat1ee
yornomen bad, dat het geral IQ k..._ ray in OiIe middee;.die _ ~_wl-,lj
tie niet een nn typhl\\_"u. tuna "~ ,ilJ.:'de,lIUiI.

Oelescn applikaties ft1l de heren .,.rtoon4 wat. ,~ 01J!l'&XeriJ:
Coet_ en Retief om eell ceriiJikaat wordt· in Nyaaal,...d. l'e. toegillg
"001' oon algemene handel.ara licentie .... : .,'f'OOI" 'ltindérell 'n' .~oe "eD
in Barrystraat. .,oor , 1'01__ ~n - 8billi~. .lI."et

Bealotell, om bet nodige oertifilt: .. t ..... narhl: de moeite ...urd., .'Lut6t-
toe t& lrnnDen, indien d.e nreiate ad- 3eden, 'Vrijda@; 1Irt!tdeD ..-at 'i( kate.
v"rtentie, bekénd makeade dat.ij de chiMYAt.en .. ~, en... bij ..'tI
~igheid lIulleD overn8lllen: YOOr "eer~ MI'IItftllgeDde &yondmMl T~,
twn dagen gepJJblioeerd _rd.. Wij nnm blijde t.e,Tell~ ëlat da..

I>e thesaurie!' _nl ge•• tigd om Helrin& het beroep lIUr"Pa&rI beeft
de vnlgende rekeningelI te betaleti : _ aanganOlben~ Bij ja ~1It. _ cia.

C. W....,.n Graan, ....... nemelld. Truiet' (~ 1JI'tIdib.nt nn Xonta-
lltembn.s klerk, lOs. 6d,' gebroeder. 111). ,Wij.bcipea d.aA; wit oók·helll ml-
Bar.., •. rekening tot ~e lUste Julie, leD boren .ta bij in ájn nieu .. e-gII'-
£30 17•. Sd.; T. Goodlog PieltI, Item. _te beTeetigd is.
bus bIlJetten, en •. , £2 lie. Od. IAatilltleden Zondag "'118 er

BesInten, om aan de heer G. H. Wol. .menlike bi~t io de
buter kennIS te geyen, dat hij de yan al de. Ohri,teli1t'e Stire_ ...an
draad. "ehedIt aan de ondel'lltutt.en dcwp en de blljte;n~i\en, te.nrijl Br.
ve:n. de ...a~rleiding OYeT de Drooge Ea,'lTard eon dienst _ de kirmeren
J>iVtAr, onmiddellik ui Y61' ... ijdereD in de br:k hield. Er'Wl!rd ftioWd "'"
en dat bIj verantwoordelik gehoude~ Br; Hofmeyr, eMlte pn~ng ....'1 OIl.
zal .. orden voor enige iI(lhade, die de ze Kcrlr. Jn de ._d""tr&S de
mOll1clpahtelt moge lijden door &ija Spreuken ta v8l"8'~ Wij glog.en uit
handolwij&e, om a11110rb(,t draad vast met de .Q'Vel'tuigio~ "If'et ,.... 011:5goed
"cohecbtt'o !bier gew_t te Ihjn." " '

Op 1. oktober .,erpde&< alhie:r ~e
ring no Swellelldam. ter konfeNmti6.
IWie nr.n de .predib1i1Ji!.n ftD dese
riog zal cmwkomee, Wlftoetl lrij niet.
Er g~ een gerucht lUIia dat d'!. TI"1I-
ter iIaI o'r8rillimen-. lYjj. -kunneu hem
do 'r8nIIibriDl genn dM wij hem met

armen ''ZUIlïJn (JGt.Yllngen.

h1!pl Wte.ij* _lkom, W, il t'----------.,.--- ..-------_
~I~.~hij'-.·· e. smH· & 00.,

de hOOf • A.~ktl'dat bet
maan . 'l'an de ondflol'W.il",r
niet taa.!d i~,
dage~, Dadat
WIlIl, liI'erd popen'lI,
betaalU, daar
den dllot het
Zater4agen, onz. I
Voorg8IJtold door!

gesokóndeerd door
aaD dit venoelt
het d!partement
Twijfelpoort p.p. Il®IOOI.-.tJrlef

zen ván de heer C.
vO!'lIOCht wordt, .Jat
oude~ .. ijier
tot :rtm. .

V oorgéliteld door I
geseko,tldeerd door
aangesoon do ftY ••ilA.· ... iii... ••
flceerd is, do raad
~'llldOOll.

RUIgetepoort p.p.III!l~lool.-.,jfI.jef
.ubmltillerd van de
ven:QeKende, dat
wiJZer~ salan.. aal
tot £00.
Voorgesteld door

gesekoiideerd door
8&0 flit versoek
de on(~rwijser in
f"'oer.!('wae.

De ~lgende ver'I>'... J"r'n ..
zal gel~uden I

II Ok~ber 1007, 0111
!SWELLE~OAM.

"erw \rpeu
De he., 1\.\ f!l"I stelt ..,oor de herelI dr

I .' '0 C J';81 Knge, F. A. C. Gotbrie en
d. \ o"rT.Itter al. leden ".n de deputatie.
.:\Il~k;··o\)rlleO
~!, l..Jen van de iommiseie 001 de

,,~,.r6n TaU de VlllienKIurp lebool na te
%Ion ,""rdao beDoemd de beren Roome,
IJ. 'I,fle en Idlddleton.
xaa.! vao .choolgeJden.-De kommÏUle

t.:l" ..... t.t-ld om de voorgeatelde ecbaal Villi
~ .col.elden Da W gUD en te verg"lijken
". t c'e van de omligqnde dj.tokteD.
"," ht bet volgende vertil", oit Het
1JIIIII00. zonder aan te DtUleD dat de raad
i:ehCIIUen iB de echoolgelden w verhogen
"lO "" ~iJk te maken met het hadr.g der
,,..t,,,,Tike kontrihntie ooder het oDde
,t.I""I, weDst ar op &e "';jaen dat er twee
"'(ell open 1Itaa.. voor de raad of de
.d")f)!I:.ldeD te .tellen &Is vo4rt sub
Sw,daard. ls.; Stao. I, 5.; Stlla. II,
; rJJ Stan. III, 1011., Sta". IV .• 128. 6d.;
'tao V 12•. 6d. Stan. Vl., 158., StaD.
\ I i I ï. Gd per k wartaal voor derde Irlu
pr!' ate pluts eo arme ecboltoD., dat llaar
Otl ~.'u~IHD van bet komitee Waal'llCblJII'
III ',d departement ZQo tevreden stellen,
elI dat ~lTelrt alleen op de onder. ZOft Deer-

r IU'1l c·f de IIOboolgel,Jen le laten bliJVeu
7 Jal, 'oorg-88wld. en op de belaatiog
t",t~lt" u.,..r W komen om bet daaruit
.. "rt \ !"",eud teKort op te. breD,ell.

\ "Ir .tot.ld door de beer de Vdlte""
~"H' ort""rd door de heer Morton Dat
de '.e'ZI.De ""baal ~an scboolA"lden zoals
, ",r~"'t.lO dom bet komite goedgekenrd
w0rdtlD AaDt:'enomen.
, ..I.d"a \I .chool.- De aanstelling van

10' AIi;D" Stepbeu!IOn &I. addltlODele
."""teot werd goe~keord.

\ .,.1,1., ArmeD 8Cbool.-Bet depart&-
nl' ~ ,dlTlJft dat de UDiteJ.hng van de
tI... r L H Albertl)o .1. onderwijzt'r VaD
drr· ,. 1 ..... 1 "oorlop,g ".1 voortduren ban
gfOri. het t.ezoea: van de iD"JlSkteur
t , -" In vHband met Det departe

"en -1>. raad .p,ak "'Jn bereidwillig,
,. I ,f :n het opZlflbt- over de p1aatlChke

",:':: o.-:~n VllOr de departmentalee:tamenll
IiIp '1., t ti U8meD.

I" ,,,.t !{,V,fr Sohoolkomlái.ielid.-
LJ.. 1."N 1\ .Ite, McFarlo>.ne, Jr. werd aan,
K-"" I " - I,d HO het kooolLee van de On·
, ,I !." "r ~ rDlen Sl hool ID de plaat. vaD

".' U I.unw
. , "w \ .rlt'6 •.JnIt v&o nlenw .chool

• (, • - De Il""r Kart I K oaig ...erd aao·
0 .. ' ! .' verkl"~IO~' heamb\e "oor het
\"r ...," ....(1 .I\D Cf'fl UIt:2I]W komitee voor de
G·, '- '" 13" hool

\ ~I ""~l,.,~ ow Jl'J"'r tie raad te komee .
~~, " -lAr r. ~k: w~rd gelezen v&n de hl)er
I \ " 'Ion (,'" de ...;, I( !,ool te Roekeeo

, ,. '" , '&n de rud geplMtst te
gr ,[ I II .rrl b•• loten de zaak In handen
\ iL • ",,,kata.r':"! te Ia.ten, t)m lofurmatlf1
" J, r Ofl[J ~n te rapporter6Il op df* voJ-

1('" I.- .' ~ ....Jtf lna-
," .,. pl .. t •• c},ool te "oleD Riner

T, I, pe, \1 (j \ "Joef) zal overICe
r, , .", • 1_1 tiJM \ ao cl., tHW, Jana..ne

!. -eg ·,·tan. ,ntulllOon "pplikatJt. te
\ Jr .....·n nOdf"fW1JUrCIt \OOT het

~ " lT ... \"fa",l

". .0 d. h""r Dirk Il Sw.rt
I· ••te l'l.... t"'" bool te Oeeldam

I ~ A" ~ ...rd 'lP I(r( Ilti, dat dl' plaat~ te
. 1 ... litlift\ e-1t"lueot8 onderste. ode

----.
:\'otulE'n VIlD een vergaderlng, gehou..

d"n te Zunrbruak, op de 15de Au~
tUI; JOO7, ,

T"fl;E'llwool-UC -D" hoor A . Fsur.-
ltooort..son. dJ. A. G. du TOIt, D .1':.
Roblllson. '''' A. C Murray, eli de he,
ren A. \ vall ZIJl, P. MI]but'gb, .L S
Fullard en D J. JoUOOrt

In de ar..";,,ghe,d va.n Je '-OOfZltter,
\\ Nd <I. ,\ G. dil Tolt In de .toel ge-
sl.,·md

D.· notlllen der V(tl'lge vergooerlDg
WArd.,,, gl'lle7.(,.n elJ goedgekeurd.

\ ..rlnf ,'on a,hez~",d werd toege-
Kl-nd aan rh de Labat en de beer 1i
1 Glldt'llhuy •.
\· ..orgt·'telde Voorhu .. arlllf'$Chool.-

I~ du TOlt rnpportet'rue, dat hl] d ..
heer ~t"'yll ondernaagd had," die 00,
reld \\ a, om eeTI schoolplnats too te
kenn,,". I'll wu .. aarsohlJnltk pen
school I>ou''''n m.llar de nJ<Je1UHU;ld
\\ Ufot om kost t;\n 111n llnlng VOOr de OD-

dem 'P"'" te vlllden IX> zaak werd
overgelattn nan d. \ G du rOlt om
de"tlcst .. schIkkIngi"" tf' InJlknn
0r dal ogenblIk Ilalll ei" voorzlUt.'r

d" ,to<>I In.
Hf'ld..lherjl; .\.:! ..-hool n... ",kr ..t".

fl3 l<'<gdp .oor bn ..f \ a" bet depart".
mpnt, wAlke boven!l;en'>emde ~('hool of,
kellrt. "n ht·V" I U"" dat da raad een
'<Choulplaat.q "'n de Illunielpnlltelt ?al
v~rknJg ..n

Op 'l'oo,-,.t.·1 \'"" d. A G 'u TOlt,
g......k"nd .... rd door dA lUleT 1"ullard.
'" "rfl t'r hpslotp.n I t)lH dp 7_n.a.k art-n dfl
slJb-kOm1ll1o.;~ue op t4;A dr.agpu. "elko
ook df' voorZltt.>r ""I In.lull,l'n V'001'

hf>t doel om plJlnnen vall een .rebltek.
Le' ... rkfl.l'6I'n om cl.. t"'j:(pn\\'oord~"
,droal u- vprbt?t.P!roI1. Pil In haar bellO-
dlll;dhedpn teog"mf>et tp kom .. ", !Wf:Itt"
1l1gfll \pr.lndprlllg(''I1I nlOT hf"t d("part~_
ml'llt vQOrgplt>gd t .. word,,"

Tradou\\ C,rk .. ! -Ds A (J ..ill TOI:
OOTdl·,·ldp, dat niet..! lMo.shs>«ll1dhle.r gP
dal8" kon wordeo, touJ...t de hoor R.~-
tlpi1!tol"ot "a Il het parlem""t. t ..~.,..
ka.·rd I'

'D.. h""r Fullard hevnl 'lan. dat In,
dien ek b""r B,ldPIWONt be, Old "a.
de II;rond t...> il,even. d.. r.,ad b"t ZOU

.1anllf'1I1"1l 0 .. zn.ak .. prd overgelaten
a,11l ri, G dil Tf»t "" de heer VUil

ZIJl.
L'~IIl"r" pr"n... 1'laal'Fol'hool Of'

s..kN't"T1' I!'gUP "oor korrespond"ntlf'.
\\ .IBtlll t hl......k da t d.. ondflrw IJ7A'rl"" op
.... n \ullf' dnt' Ill&UllrJ('U ktlnnll,,-gp.\o-,tI~
,lfiudronl! FIl) "",d gpla,t om haar
III k,," ti" tp .t"U"n u.ll d,· "hQOI ~",
",!ott-'t1 z.al '" ordpll hiJ hrt ('Illdp .,'.111

ht_,t b~t'll\\oord}.L!j~ k\l'artio(al
(1r.oot\dd"·r.o:.bo..,;<.:h arm('~hflO! - D"

'I'"r.lv mpp<>r!A'(',d" ddt hiJ d" d'PII'
""n \'''', lW' I !,Inhlwrt Vf·rknvn hMI.
v.ITI.uf lip 7d.· .\1l~1I8tl1:oo1 lOOi, tE~f"n ...."\.n

","a",. ""11 CSO p<'r J_r ..n "rIj I~l""
n....l)('r)o(~"'Hlg W'prd Jl.anlwvolen Os
\ (1 ""TT'" "u d,· h"l"u ~"R Bn,
IkllhHr ....t ('1l"L J K'lr1Z \\prden fw'-
/1'()f'>md al ... I("dpn "'!Il Jl' "lchoolkornmls-

" 'Luc~~n~,laggeh~
, . .

'Luce,rtne' ;Maaiers.
'\

• -
•

,.'

MASSEY HA.RRIS

"'I t~

~ ~)(.ll:j.I,r;·f1 '111 ~rln(*$( hof!'n -Er
",.'rd l)(' ...lot{,ll dat ,',dH'1I rif' komrnls-

TULBAO,H.

HOSS
c:::~.,
Kaapstad.--------~--~--~

KA.T~G_uesEN GRATIS.

.:'
"'jl' ""\Jl :lrmp'4("h.,!PfI 7,1( h ,PTantunoT
d,·I,k 7t1l1pfl O\u·llpn \'ollr df' kfl"lt PYl 111~

'~(HIlIfISZ df'f nndt,,", 1J7.(·r .... 1.IJ tOf"JIl'lntrql
7.1111,,0. WntJf"n (fIn d ..k Sf hoolJ(~h\f'n Cf'
r~~f,,14\fl "Il tt' O"t\-,1 ":ZPII

Khpd"fl .'flV",~h,,<)I--n... tlchtln~
"Iln dt'>Xt' ..:r-h(l()f '" f'rd ,Ulnbpvo}en Nt
ook d" 1,.r-t1ltt'IIllM1!: ,"an nl('J .JOh:'\J1l1il
LH'II 0""" rI J... (nld4'r\\ lJ7.Rn ..... t~pn .c ~H
J-'\t~r ]'t"r vAnaf dp ._H.. (~, .JtlJl(" 1007

HIt ....,.!lnl-. nlll d "f'krt-'tl1rllii-Dt-'
,,·kr<'I.'''' hNwhttp dAt hIJ. lllE't h('t
\)d~ (li' rlt· d('rf(~ ...:'il(, nfq In" 7,OU tl4}i"oT1

\", II ~.'rhOlllng van liJn .....dl1r11'ol 7..oal ..
door (it' ruad a.,'lllb,'volt'11

l.('I<tll,·ndJltll \I k""td"p'"'1t'll1pnt -
n, I,·tan, Jelt"" voor korTP',pond .. t,

Cf:..ffpll«((> .If' ,rf'rlpll.!lnjZ r,l I tiJd
kontrnh"nrf'1I "prlauwl, p,

dat tlq ''''n ei.. nrt·" t"k.
Ot-volf"11 ha-rJ nm ei.", ,.aa.l,; f\oVP'

..ta.an tot df' voltool)n'! '·,Ill
'11\1' DIt w"rd ",,",d\?<,:k.'nr,t:

f, .. ld prH·nt.. f>laaU<s< h )~I - D.
". rllpportl'''ro1". <lnt mpJ Cop-
IH,..-n1<1 \\ f'rd voor dit kW:lrtu.al
l\ pru ,lA Tl dtl' voorzit t ...r PR ~(L

ovprc:pJa.ten
, Hop!; \:1., 1><>01 -F.r "'?T&I
• ,t <lp 1~..It;tf'nt ondt'n"i 'JZ~-

g....h.ld .."I TI or<l"" dRt
"" nu'! I.lngeT n..nodH1:cI
" df' kiPIn" opkom ..t. ",,,Ik ...

.H1r'-<'hIJnhk vermt'!'l'flerd zal

"', III '. Iel &ITtltiut'{·ht,..)! ----(}ejezeo hrief
, part8nlf.ont wunn gezegd wordt,
I. d. rud Tlndt dat de va~tge
••.•• " l-e Itolltn butJe niet betaald
, erop lOoet aaDJflDI!'8U. dat dIt

~"., ~ 'lt antie" "I de goe'temement.
\ ... ,[ •• '1""\' ~kk~n wurdeD

" , ,....n. ...ordt geTr~d "erdere
il f lf] te W100"'11

-I I:'<lef ell IJ.brandsKop .rllleD,
! - I ,..-It'zell brlPveo VaD bet d~parte-
. '·,1, d.t ....,1(60. de beperite

v,,,, het tegeDwoordlie niet
.: h. 4 'f" I'J&JarTQE'n'teverhogen.

'-'-:,,"'ó(" Io('hoolgeldeo.-De ~,..,_
'- '" st. t tIl0Ctlt Iledaan wordeD met

Q ,., ... 1'1(' !lChoolgel:len. BeeIOteD,
". ",., Je ... kreten. (lVM te IateD
';k"! ::l_.ren aan de prokoreoMJ .an

II ,I I\('rhandlgell, waar hl) zulk.
t( .' 1 f"d

OJLESJmRG.

• •

•• , .,rl. ~oed d"t de vol IJl!IIde
.' '., '''AI_ voorg",.telti door het

I'f" IrN'yton "fgettehre\'en worrien
I·,.ten V .. R""lIOuw. 0 Roa.

I -.ter eo J.,. VereeoI!.
• \"0 .choohn8pektenr 0\'8r de
\ 1 .<l1001. dat guo.t 19 wae, ...erd

~ ,,' I ~ \ T,ae.port 'ran school erf.
- ., • 0 "ta". word gelast van de pro-
, . ,'. ,I. rud le vernemell boe ver

...
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PIANO'. YANAP .'3-5
40/· MaandeliU. '

Staat hoog

koDÏaeu "'Ofdell.:'
.... duidelike a1tltc DOCIif. • " ,
. Nu Wijft er »og.O'l'" ~:

o'ler de !liftwe .. ai ....
kort ftII !Mt afpJOJ*IIDaI)~
droec f:6j(),i56, De
dat IDea op de nttej., ..
om de teltortea ... eSt 1Iltpf8,)u1lll
wi-o. a" o~peIde t.kott

w.A TERMEYER, reedtI o.,.r de 1:2,!.Il,'100,_.~&.
iog &&lig_de. balUIIiItaM _ ,*.• def~~éliD6.1toe.
'1&0 I'ot lopende fiaaacii1ë jaar ~ "rel-
Jicht ook' weer eeu iU~ blijk_: lp.
"'lette juen" lIul1en en ltuoea _ 'ko-
~n, ZOii'ag onze finaDcielil op de odlle.
name eD kortzichtige lUDier, "Uli de

Goedkope Exkursie. tegenwoordige regering worden ~.
streerd, De regering maakt de taak rUI

RETO UR BILl ETTEN ~egeD Ilur opyolgen hoe langer hoe
enkele reis vaoaf Worcester en dit schijnt hur doel te mjll.
Tak: Lijnen hierheen &&11kopera. geyolg nn hur politiek ia, dat het ,
van Toegaogkaartjea van 11. voor der Kolonie wordt benadeeld. De regeriDg
de ateh Yoor een tij delike ItllliiJg aan te p,ao

FO Dom het tekort van 1906-7 te dekkeq. EenEIS T EDO permanente lening zou oabmrlik buiten
alle kWtl8tie lilijn. Wij vOOr' OOI! keuren 't
ten stelligste af, dat er geld geleend ~
worden om nadelige .balansen '11U1dil ge.
wane rekeoiDgen goed te mU:eD. Voor de
(eWODe admiDilltra&ie un liet laad moet
betaald wordeD nit de inkom.. vaD ~
_taaL Het is de plicht VaD elke regering
ora de inkom.ten aodUlig te mU:IIII, dat sé
voldoende CijD voor de gehelt admin~.
tratie van bet land. ~g~o de ngeriD¥
politiek moeten wij da. tea etelIipt.e pt
telt &&IItekeoeD. I

De et!rate Idalllla" maakt '1oormen;"
voor eeD leniolf, tijdelik of per_eat, ......
£371,500 voor publieke werk. l1li ~

.taat.dien.teD. !!ameD metl. 18IIio~"~
. . I

bet tekort te delleD 'zal £·1,011,966 'It
leend wordeD. AI. ~ £571.500 ~
werd voor nodige JI1!blieka werkeo 'lUI
per_ente aard, J,Ddea wjj er Die,
ugeu hebbeD in te brehleD. Doch wat 't'i~-
deo wij? De regering IteJt andenaaal 'lom:
met geleeDd geld ~ te maken ... ~
onderhoudea. brugjee , bouna, ""ua~
brugren eo ba'lenwerkllll te rwparenD.1DlI

alle ukea waanIUI de ~oftea d'-
deo te worilen door de gewODe IOltOll~"4

'I' 'Tl T... De lOm vaa £10.000 ~ beeteeCI
NIl de wegea YaO 'de Traoakei-de
VUl aieuwe ea de Yer~teriDg 'lUI bellteIUICIle!1
'"'Ien. :10wel all het bÓUWlIII"ea bmll.,mll

ZUID·AFRlKAAN bij de "oornaamete drifteD, Voor d.
deeltelike herbouwiDg' 'Ian de Paarl l..cI,.
Loch brug, te WelliD~, welke Dog oiet

JD
,lJI1jl".NS LAND Yele laAn beetaat, wordt ook .£3,000 ait,

• getrolleo~ eD helaelfde be:Jrq '1oor repa-
.atiu UIl bet werf 't'aD • bayeD Yaa

KnijllGL Om Toor ~Ike zak. pad
leou, de reed. z""'. laDCbCbald ftII

£65,000.000 DOgIIwaarder te mU:_, is bij-
Da krimiaeel tepaOY't bet kredi. "aD

bet laad, Het perl.m;Ot behoort !lUIke
aie& te ~dogeo. Kr wordt £10.100 ...
vraagd Yoor d. Btiahtióg van lIeD Iaod.

Drie abooderlike uiten wonten door de bou'lnCbool iD de Ooetelike Pro'liocie.
th ..... nner glIaeraal ID de P.blielte Leain,.- OnRelwijfeid ie bet eeD goede _It OlD _

.. weogevaL. ID de eer&te plaats wordt laudbouwacbool aldaar, tot .tand te-breD.
• iog glImwt VOOrzekere IeDingeD; gIlD: maar is bet jaiat aa lie tijd om dat t.

de tweede plaate wordt goedkeuriD, doeD eo daarvoor naar de Loudeo .. geld.
om, bij bet overoemeD vali markt te gaan? Wu bet aiet beter OlD '

wegen door de regering, durvoor dit plan te latea o'lentaaa tot de kometder
wogen betalen met reseriageeffekteu, en "vette jaren'" Tegea het bedrág 'Ian
de derde plaate wordl de macht ge· £7,600 Yoor twee Dieowe yaurtoreaa, uit

om zekere BIlrpiUIen aM!) te niN in te breapD;, ale se werkelik aocfjg ·!dtp~ruk,
Yoor andere werken, en zeken zijn om de kUilt Yoor de _Yun YeiH, te

men, welke 'I'oor apecifieke werken ge- makea; doch dit geldt Diet voor het bednIC
ZIJD, Voor aDeere doeleinden te VaD '£1,000 'lOOf ... rbeteriogea bij de
ken, Lerwijl de werlt~n waarvoor beetaande toreaa. £92,000 Wordt genae,d

bedoeld wareo wordeD uitgetIteid. yoor epoorwegeD,. de K_lbaai.George.
/n de eerste afdeling Iaebben wij dil Zeepunt eo Cape Collieries Iijoeh •. Voor

te de en met uieuwe leuicgen, maar leningea aan achoolaatoriteiteo wordt
Ul~t wiJ.igingen vaa bet doel, waarvoor de eeD bedrag van £90,ÓOO ge'tTllAgd eo
rejrering macht kroog zekere sommee te Yoor vcerscbotten uu brandewija.
II"en. Do re~eriilg heeft een kleine 80m boeree, onder eektie fO 'lUI Akte
v~n £306 17s. in handen, welke beepaard 36 aan 19J4, .£50,000. Tegea d_ be-
w~rd op de tulefoon- e~ telegraaf.koD' dragen nit nietl te !lOggeD, !lY8Dmia ale
.t!U~tl" onder zeK"8 akten vá.n bet parle- tegen de pori nn £10,000 '1oor de be-
m~nl. Ouder akte 43 'laG 1905 werd 8proeiioglwerkeD te Bachoberg. Due
o~Jracht gegeven voor bet nitvoeren ....n dingen zijn nodig woor de oDtwikkeliag
telefooo werttlo te Mafeking, Vrijbnrg, PQft vaa het land en Zijll zelf betalend. De
Ehabeth an een achttal aDdere plaateeo. De landecbald wordt due niet permanent
"";werlteu blijven nv~ onuitgevoerd. De re erdoor t>ezw.. rd, De !roeten YIUI de
,~'Ol( wenst IlU deze werken verder ou be- lening nn £371,500 wordeu be(loot op
p.ld urt te Htell"n eo h~t durvoor gI' £22,500 of ietl meer dan 6 perceat. op
a4ori..rerde l>'Ylr~, £12,995 88., .. men deze bUla zal hilt aaogaan ,vaa de glIhele
m.t d. rtJeJ. genoemde £366 1la , te ge· lening oyer de £60,700 bedragea. Daar-
iJrjlllt~n Ofll meer noodzakelika tele£oo'b- eo roor krijgt men aiet! terag.
t~~ó(r ... f werken Uit te voeren te Kaap Da regering komt gewooulik met zulke
.t~j, Kllnhorl~y eo andere plaateen. Op gewichtige bill. over de tioaocieen oerat
d,,~elf I•• 'J" wil de r."ering de macht aan bot einde der _ie voor de dag, WaD.

iJul>IJ"" 0'" wi<cre .UrplulI8eD oDder ver· Deer er niet meer gelegenheid ia Yoor 'n
.c~,II"ode "'et~" ID verb:lod met de Kaap breedvoerige be8preltiojr. Wij vertrouwen
.t.do. havell rv",'uen'£ 1~7,4'H-te ge· echter, dat bet parlement ervoor zaJ zor.
br~dl:~fJ '00r ,I~ nitvn -rin,( van andere geo, ,jat de bedragen, die l>ahoren beetre.

Z.te~alDiddag had in
Ad<terleyitraet, hier ter
ioz1IfiainJ plaatl VMJ,1wM'·h,... oIilr
ad•. H. 8. vaa Zijl, L.W.V, ....,"DII"'...lIc·IrJeltll'lingt~.n
Dorothy CoaItautia, oodete dn.'llit. .. , ....
ed. heer J. W. !koer. L.W, V.' 'D!1-4iolO.U:'V'"
irre~d bijge1l0llnd door eeD *,oot
pallemeo~ wefte~lIOwOOJ'llig«li eo
\'an de bahe 011. J. P •.'111:D'Hemleo,
geataan door pto,f_ Mataie. Hgelld."
hu.-.nlik io, en na Illloop 'li"erd een rH''eyJlllll''h_
gehouden in hel Moaot N~lljn hotel.
tooet op bruid en bruidegófn _Nr
llte'ld door de ed. J. X ~hJ;r,hIlan eD
woord door de beer V&Il ZiJ1,
l1Ji<j~agvertrok: btlt gulukkige paar ptlr 11I1~
mobiel Qaar 'dJ, plaalll "an d", hu.,r OUff';}'
te Hugenoot, lil(a.&I' dj buo witt'.A.rl1()'~8.
dagen lIDIlen doorbrengeu.

JUIST ONTVANGEN
4de DRDK,

" BETIEEI TIE C81111,"
'. aam" Dan.,

000.

MARIA
2/1 POll'l'V1lIl.

DART ER , ZOOIS,
UITGJl:VJl:RS.

Onder Koninklike .. ach .. mlna).

STADS,ZAAL,

24, 25 ID 28 RPTEIIEI,
•• UR Jr"".

Muzikale,en Voordraoht ~om.
petities. Kunst en Handwerk

Tentoonstelling.
POPULA.IR. PaUZE.:

Enke le Kaartj88 3/-,(gereserveerd)
2/·, 1/-.

" Season " Kaartjes (Gereserveerde
Zitplaats voor de 3 avonden) 7{6.

OpvoJ.aoer van wijlen de beer
P. Mo Rou.on.

l. J. OBUIFF, 8lZic11ttundig.,
IIDEILEJmul ,' .. UAPITU.
( .IU •• n£IIUTIS l£IfIa

VUBNIGD MB

op de ·V.ii........ ",IJ!~O(J-s.,D- :;;..,ftd....
ri~ YaD het
wera een IC!hrijftl! !.cM!Fsell!!_
e8kret.m nil' d.'
handel, mëJd_de, dat de
Der 'ale vertegealroorcljpr
lidlaam QP,het ~1ll' wis
De '100nritter __ kfe '-«lP, '

met" pen betere, bOl 'had ~~ï:~l.~;~i~t~~ti!'~=:;dOllll, 'waarop de 'bEl!M' WieDer· I
kort anHoordde.

Zaterdlll middag had Ilt
vetgadmllg plaate van de K.,"PII,ta,d
diatriJJt Vak en Arbeide uaaa •.'QD;~r
&idiom' van de heer' ~lgÏlrniJl·teir.bel!llfe
kiDg 'Ian de Fahriebll en
bill. Na een laage dillkullie
.ezallreoJike deputatie 'I.-a do
Arbeid. Baa.f eo bet arbeilf:.~'ert<e".w,ÓOI'-I.
digebd lromi~ benoemd om het
Maandaffa~ond te ~kllll en ~.'Ig uit te br.engen lDet 't oog' op.,JJtIt
men van .treogo maatre~ltn ioaMn
yoor,lat 'bet ParlemeDt uitéén N£. . ,

DINSDAG, 10 BBPTBHBER, 1907.

De Pub}.ieke Lenings-
bill. (Van L·HiroDdellll).

aangeschreven

boven de
dat die laadbaak
&&IImeuM
Waltno woo dit
oudenteaa"';
I_Ill-- eo

doel WaD
die hele ~ WOII

andere 'STEIJ,ENBOSCR. '
" (Vu .... korTllllpoodeat.)

wpgens haar

ENIG~_._-_.~---

ge'"t "i."ccde werken iD verul\od met d~o le worden nit de jaarlilu!e inkoWtlten,
1"1 ,lCd,· "" '0. ,,0 voor de opri"hting "ILO oillt op de lenlOgabiJl zulleo .blijven. ED

daaronder i. natuurlik hegrep~o het be
drag \'~ir he! tekort van hst verstreken

:"~ r."'I· r .-.' VV0rra1.'f. Uader aodl'l:re il" er

·t·t "d,ll "a', :':90,5:!~ vo()r ,le \'erootering-
,,~ ,JL I",,'n l!d hel oog op de finse
Hil t " "~UI,1 I, ~,t. tI 1 haveDh!!stB~r ~U dl'

'li,,~t, \':1 ",eneD wij. dath~tg"
u,"'n 'I '''JC lIel tegenwoordige aJl..

.&en '\·e(g.dering \ tLfl ,I."

A.c.V.-V. werd *l.,·,r '.,
bo ha:i" 9aD W"V. J' I;. j

gllWtlO 'k geopend L I' •

l:.ht t.oWoo \'." ie T .,

werden li,!tle.'&!<) ef! !;'
~llI.8een bri ..f \, ... "

vt.pbht W.U "

jaar,

ALL K'R LEI ..
,,,"'I, ct' ", .~,.r "I' ,je k..pital .. r"',euje.: De toestand in Namakwaland
v,'t(.lr dt v'''r 'dt:rf'·g- t.O uithret liu;; der

!J.\Io ~I..'a tI' t<L)P030 Ut~ Lt-'titaa.o,jt) werk>!u

d,o~~u 1:0,,1 tu ",,'r,160 ouderh<)l1ian. lDaar

,1 ·:!"t~t\:.4f 'llve! uit dl' ge\_v\.lR~ir.k:ornatt'ln

,." ,; i,-~ ·,--<treIco WIJ WautiKln J,,. Illeer
Il ! t!'lIl/\: lu te hfjhl'en om ons ut overtuigeo,

Ja; 1""" "LI h" ,~ raDti nog £9u,50J te
h.·,~" j,-o uu d.) vórl>etering 'all de Kaap
81.4 ~~ h. <en, aangezieD de schuld van de
h....t" reed. bijna ondragelik ZW&a.r is ge.

en de heer W,rslR pas io over.
beeft g-egeven, dat bet parlement

nn bel havenbestonr met
OL1."""',."", aterliDi diea' te VllrlDiDdenG

WIj wellll6n de aandacht, onzer le-
zers te f:,opa.len bij het e1den! verschij-
nende korte, doch veelzeggende ver-
slag vaa een .vergadering op 26 Aug.
LI. to Garies gehouden. Da.aruit blijkt
Jat de toest.and, weg.!lQa de aanhou-
dende droogte, aldaar steeds hacheli-
k{\f wordt. Er werd besloten de rege.
n ng te vragow genoogzaam kOnln
naar het gef.eliaterde diatrikt te sea.
den. De magiatrut ~ de verdeliJIg
ornn onder zijD toMicht oemea. Al.
leen aan de behoohig_1nIdUW'U
WeIeJI,IlIllI ••-m.oet het pt • .....,.
worden. ..wei anCIeta 1DOM&1l.r.t.e;
8ryoor b.éalell.' 00It~. !le

I

WAARDE.
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Een kou gMt licht in do u.ogpijJ:-.
en gij bcbt bronchit is .<!i~ mogei!jk
in lODgont.s~eking of ten.lg ontaardt,
Maak de kou wcg, vcjr. ~ij i!l de borst
gaat. Als gij eeue Ilesl'h Ayer'. ~0l'S~1l
BorstmidJel in uw huia brengt, Drongt
gij er-daarm~tle ol'guruimdheid, hoop
en I:onneschijn. Fen zeker en ongeev-
enaard geneesmiddel Ulgen kon en
hoesten.
Wacht u voor een namaaksel, zoog.

_md .. Echt Kersen J:orstmiddel."
Overtuig u, dat gij .• Ayer's Kerse.u
Bo:ratmiddel " krijgt.

(Ayer'. Cherry Pectora!)
Oepn_", 400r

Dr. J. c.. A~ &< c.. .. LoweII, ,'I!_. V. 5. A.

Ayer'. PUlee ,ClltlCa Skell!e SpijsverterI.,.

-A",,,rib, hot land Tan &86Ïmi!atie, is m.i.It~,"Jlllciltt
op bet OO!!"'n~lik . Let ~eest luterefl8rulte II'1IOOCll.O. JlQllI .... _:'":~~ .. , ~'J'V'

land op ao<.l.sdieniltl( gebied.. ~Fu:~~~1~~~~I;:fl::S.=:;::t!ii~~eBm=In de bodere EoroPe-:he landen is ~t
terrein van godsdienst, wetenschap, poh~
t.iek en cwtuur ill den regel ult~~maakt .en.
afgtluler~ en hoewui .ct. va~. tijd tot hjd
verandering plaat. ,:~ndt ID biJzonderheden,
blijven de hoofdliJneu toch doorgallllll
vast. '. ..

Het kiUTaktorvao den PraUfK:hman 18 be-
kend teg600ver dat 1'&n dm! Ru.., <!- ~
trekking Villi religiens tot lleCulóu.r In
Dnitschlaod of Engehmd VOOteeI'Bt afge-
rond. Kiet alsoo Amerika!
De gisting ill dat beue,kkelijkjonge land

~ DOg ZOQgroot, de I!<nuell.8teUende eie.
urenten zoo verscheiden, dude nadere toe-
k"lU~t alleen uI kunnen openbaren wat
nu t'igenlijk typisch AmerikMJlJlch is, Die
denkt dat Amerika in één woord kan
83rnellge\'ut worden als " nieuwigheid" of
"al.lnl\chtige doUa(' ~egt zieh d~Jijk.
Weliswaar de vrijheids- en ouderneuungs_
geest door de .. alu~chtigo dollar ': o.a,
wogelijll !,"Il\jJwt, Le.ldtY8nzelf tot ~leuwe
dingeII, doch Iller ZIt nog lang Diet het
hart '1'311dit groot en werkzaam volk.

UQIr willen wij toestemmen met een
zek!llen IlChrij.er dat ~ngelalld gev~r
loopt tt' lijden aan slaapzlekte en Amenka
anl! slapdoosheld.-(en misschien lUogen
wij hijv",,~elJ Zuid·Afrika aun eeu droon,I),
doch .lapeJOOIIlteid kan toch voorwaar Diet
het geheim wezen van grootheid, eveuuiin

de d"ww het jl:eheim is "Uil nuchter.
eid CD vooruitgang. . .
Neen, er zijn wortelen die veel dieper
iken in bet Amenkaso8Ch "olk~taan

Ilaaruiate die worteie .. groei,," is de
1~",k,I)III,.t voor het land schoon.

is J.et goed dat wij ons go-
zuiveren van een zeer a4remeen Toor.

Il'el. uig~nljjk eeu bijgeloof ~it den tijd
'r AS<.,eti81l..e, da~ nl. Ju remste gous-

uurijmbaar is met overvloed. riik.
pracht. Dit is 111.1 eenmaal Diet

ill alK de nog rueer algemeene
dat AIIlf:rika in de eel;l!te plaata

bekead.
denkeN een
tenen autlcl'
tocb niet
heels 11001APofot~iQII!.éJDpcJletJl1*ibe
ter..lntnde in ""'ft".,.. I .~.... ,•.••
punten Tan de Jiiall an".
matU uitgm-oepen. Inw.clten·"~
Campbell geyraagd aich 't'OOl' '~ Parlemeut
veriaeebaar te &tellen. ROOd. heeft hij
gezegd dat naar z:ljoo meooing .ac bétite prakt.:isebc openbaring ÏA no 't
Christendom. .Mogelijk ui het L.:\gerh:ni&
eerlang mjn welsprekendheid ~niet..n, de
kansel is hem toch te Deden".
Te Keswick heb ik één dag seer geno-

ten. 't 18 een inspiratie voor 't heele
leven 4ie duizenden gelooYigen bij elkaar
te zien.

Bij de zendlllgvergad4!ring spraken. Kcs.
wick-werkers uit Egvpte, Japan, Dtllt&ch.
land (J.Qpdsche Zeodlng) en Zuid.Afr~
(Harringtoo Lees, .een un de Keswlck
der.utatie van verleden jilar in Z.A.)

t lo mogelijk reeds bekeod dat Dr. F.
B. Meyer annstaande jaar zei maanden
in Z. A. doorbrengt. Hij kJ)ll).t eiade
April te Kaapetad aan eli bezoefrt JIOOwat
Ii hoofdsteden.
Thans mt ik in de hoofdstad van Zwe-

deu. waar 't Protestaotjslne misschien zoo
zuiver leeft als ergens. .'oe Luthencbe
Staatskerk heeft hier een EpiJlCOpaalachen
"onll,_en neentde mlxtuur,-nochtan8
heeft de Kerk veel invloed en doet in ZlIid.
en 0>st Afrika, de Oong.~, Indië, ~hina en
Perziê een alUJmerkeliJk, Z6ndlDgwerk,
Voormiddag heb ik hun Zcoding Museum
bezocht, zeker de beste inrichting TIID
dieu nard ill de wertJId. Wij hebben ion
ietl<zeer noodig. hoewel 't natuurlijk ook
weer geld kORt.

Met dank voor opname van deze on.
8Illl1enbangelidc gedachten en artikelen eo
ill de hoop tegen midden &p~elllber 'IVeer
thuis te zijn.

...
Uit lIdere Ludo.-(Dvi'Jr. Pf'f1P.G. B. d. G~r.)

(Y.)
A1U!JUI[J. E.'f D.uB.~.A. '

:zen hoest IJ een I ignaal, dat er ,.
-..ar la. Gij moet van die wurseha.
WiJl« tersto.nd nota nemen. Begin da.-
"-UJk. rece1matig

AlJer!§
Kersen Borstmiddel
III te nemen. AUe emstige loopando-
enIncen beginnen met een gewone kou;

BESTE HAGEL PATRONEN,
13'·,
13/6,
1,./6,
16/6.

is geen schande, rijkdom geen
De ann" dient verzekerd te wor-

Jat .. Arbeid adelt" en oe rijke moe'
jff'\\'l'zen worden op Matth. 2f>. want de
Iball met de £> talenten (geM zondaar), isd.a. de millionnire.

! ~u is het \~llJlr o·at er·ill A?,erika _e('O

ojI'en'loed Vfl,J1 geld ,s, en oot I" het "aar
,r.t de Illall di!' dio,g-en teweeg brenf..,-t met
zijn f..,reIJ, of een ding il percent beter kali
dl}en dail "ClI lUld.,r, snel erkend eli I~l.
1'~lOd wordt in .~Tllerika, doch IJlen lallt
h~t toch Il fhangen, niét zoo 1.~er \'lIJI wat
alUlnr,,1 hp~tt. als van wat hl) doet, De
AiIncrikannsche gt'C>iti. in elk gevnl pra.k-
tilK-ll. 't Pragmatisrue hoort daar thUIS.
,,·teu ziet Jl~t kleine voorhij en. rekent ~et
";'veT""I.". Maar Jlt alles IS Ilog lang
fiJ~ verkeerd, hoe gevwu-lijk ook." .
tz<'ker il; het dat men ID Amenk" teU

kljcar krijgt, eo ru.i. is er geen land ter
wéreld waar het Christendom zich. meer
Je~gdig eli IIlBollelijlt openbaart als lIl,dnt
land. De uitersten van ModerDisme en OOIl.
se~YAtism. zijn, de uitzonder!ng. Het volk,
d. IF.z, het inheerusch deel 18 oog meeren.
detl. kerb-lUIt. De Kerken gij,rt bezield
mtit een hewonderings wMrdigeu zending-
~.8t. zo"dat Amerika thans moor ~ft
"Bil ri" Huitenl:lndsche Ze!lding dan Bnt-
tal(re. ell die twoe ge\'_e~~tezamen negentig
pereent. l.l6 twee moolll)ltste. vraag8~ukk~n
lIJ *Illerika zijn op 'toogeu~)hk: Immigratie
eli 'd" Nl·ger. Belde ZIJIl \'nor Oill' 1,001
bel.ll!r"ijk. Efln ....illioell vr.ecl~dct;l werpt
zic~ )'lIlrlijka np de gastvrijheid :run de
Htallen, Allp landen van Europa ZlJIl ver.
t"g~"'oo .. li>rd, op 't oogenblik \'oor,,1 011-
~~'llsc!Jte Ital iall6l'>l. Over 't algemeen
edlj"r is eie Republiek pllUJtio;chlo"C'.loeg ze
te otlt\'an1:I'''1 en iD eeu hijna ongelootlijk
""'le" tijd te S8l<imilee~n. HUil patn~.
t.i~IIll' i. oj.l'·alJelld, te wijten aan hel feit
Jat i j,atriotislOe in Amerika haast (lE-D
/!()(~ ;CII"I iR. En t'?Ch men voelt al dad~.
lijk Ik groote Illoolh Jkhcden ,·~o deze I)(~"
li£<. : \'errt'wcg de mee,te IJnmlgrauten ZIJD
"olsiagen ,,,,opgevoed, vlUJdaar dat de ele-
"Icoj..,ire opvoeding betrekkelijk Opper.
vlakkig lIlwt zijn. - RlIiD1 (~e helft der 90
ruiJIil:>e1lin de Stnten ZIJIl llIet- An~l'elsak.
RCn < of zij lIiet """ invloed op d(: lallds.
toek~ulst ztlllen hebben? Een heele pcr.
centrlge Ï1I RoomRCh ; of dit niet du reillere
Puriteij,sehe elementen zal bc7..oedelen?
DoclÏ het Amerikaan.ch Optimisme over.
seha"ll wt alles. ook de· nog,zoover-vall_
oP<'\llo$!e-neger,kwest.ie.

Hdel gname zou men ons die :J millioen
n..w'r.. lemggeven, d<x'i, biertl.l\lI valt niet
te debltcu en voor zeudittgwerk onder alJn
blo"rlverwantcn i.. de EngelscbstlTekcnde
Árue~ihau&'he uegtlr ongeschikt.. Hoewel
er iu j,onlln ige kringen het;1 veel t~~nge-
"ocl i> tegen BookPr \V.llShmgtOD,lijkt ht't
tod. 'pf zjjn methoJe het naagst>lk rl~r
~~"et'lllllanciratie heMt "plost. WIJ
ku;'lldll onmogelijk hierover uitweid,,! ..

Kol. IlJcerneh~6d tot 58~, ~t
magazijD, Lap.tad. ; " .

Kol. ha.1'I'\~booi, .ta.- 3d tot ... ~,
hoofdlijn.iatl9nl; 4. tot .ta Id, Moor'
r-burg en Mal_bury. .
Kol. YoM8I:, &t 6d tot lie 9d~'

lIlagasijn, Kaapstad. '.
Kol. gape'" bl, la 9d ,tot 1.

hoofdlijnatatioua_; 1. Bd tot h
Iloorre.burg en ~eeb~ .. r.

Burg Straat 16, Kaapstad.

j ...

III !AmerikA. l'MI ik het genot eelJige
dag"ulollder de Holltul(lcn< door te hrenKen
pn hef, daM ''Cllige Afrika.n.usche sporen
!(evonilt'lI. De Hervormde eo deOhriBtelijke
Ilernirmde K'erK6n arheiden met veel zegen
~n tm&IJ )twcr ,Ian een h..lf luillioeu leden.
E{'....t~JI)""Ill.!e is hijna geheel t~ngelgc'h,
iet~ d:it d"or d.. me!'r orthodoxo (n!lar men
zc~'i) l.z".terkcrk zeer kwalijk geduid
wordtj ouch ook deze moet hoe langer l'lOe
moor !le IHoedertaal laten, daar bet op-
1,'T,,..ie~dge"lllch~ door dell iuvloed vall ric
te .t..r~e ElJgelschc omgevlIlg en gebrek
a,," lJollanID.che !!Cholen, ha.aet geen
Hollal~"dl Uleer spreekt. Dneh men vcr.
zekerd!! mij dat hij dit al.lCll het Calvinist:t;'(.
in .lenJjnngslen tijd fliuk toegenomen Irl,

vooral: dallkt lJJen veel aan dell illvloed
vao Dri Knijper. VrCt'rurl dat de Christd.ijke
f.ren:·f"flllPerrlel. hoog('n~allld geen zcnomg-
.. erk o4lell, wijl de H~rvol'rllde Ke"'~ eeu
zeer g~egend Wetk. ..loot in Arabië, I.n~jë,
Chinll. ~'",'rrl ell Zuid Japan. De zen~lDg
vergn.ddnIJg bij l;un Synodt', die ik nl~"bt
hij "·Oll<jll. gpluigde van ijvcr en '"oon.};t.
Pllg. I

! •
lIieuwigbeUIlU. ,. in den laatsten

ootJ.t&an mogen I\'ij Il iel
v')(lrbijgaao, uI.: De,
&we~ug en JOlige
Beweglllg. (Lav"!'-,,'~

:U, .... ··'mJl·1"¥ en Ymtn!} Pe"p/~'. Mu.swww!I
E.>rat.genoetllde bestaat nit

llllerlei J.er~en. die ovenu.igd
zcDdingwer.i: het hoofdwerk

"811 tijo tot tijd l:.oDlP'1 al
afdeeliDg cf stad uit al de
; er wordt gC3yrokeo over

gebeden, en alZOQ
MngE'wakbrd. Ook

•

DE SOEDAN ZENDING.
Naar aanleiding bierno beEft de

.Algemene Zendiog Kommillllie ool.ogl
bet volgende besluit gnomen. Tea
opzichte V8n Itet werk van andere Zending.
genootschappen diq,bij oos 0111 bulp aan.
kloppen, ItURI de verg,~eritlg het yol~ende
besluit: "tiaar llanleldmg V3n ~lt ID Ik
K""kbode dienaangaande ioi \·cl1iChe)Jen,.
ook llaAr aanleiding "ao, oitn~igingen
Mn eeni~e leden dezer COlli. geneht om
op het Bestuur nn de '8,tda. Uflited
.ilfj'lIim' te dienen, wenllCht deu Yer-
gaderillg uitdrukking te geven Mn haar
hartelijke hehlngBte!Iing in, en christelijk
medegevoel met, de S.U.M. en andere
dergelijke zendin.~be",:~giDge~~. .Terwijl
zij het aan de chnstehJke vrijbeid OTer.
laat Uit I naar de leiding des Geestes te
handelen, raoet de COOl. herinneren aan
de IJelangrijkheid en uitgebreidheid VILlI
hot werk onder haar op2icht, co aaa het
grooto lo"llbrok ouder ~ns asll ItUUlJleo e~
middelvn; eli wil ZIJ dWlalve de gu-
mOOlltell ill 't algemeen Cl1 zendiligniellden
ill het bijzouder erop wijzen dat bet w~rk
door on8 recd~ ondemolOcn elj, behartigd
de iuspallning 'Foreiscbt "su al de 1II0lfe-
Iijke kraohtfll.l der N.G. Kork ,'811 ZlIld-
Mrika."
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MERKWAARDIGE GE,""EZfNQ
DOOR &000.

or Jl'OfIUUIRr arW[f;RIIAKERS

Treffende gutuigenie 1'lUl de wond&.
ren door dit wel"eld 'beroemd gen_
middel voor TeriDg en 'Benauwd&-
bonri bewerbtelligd, kQ,ot ier "Dd
\'an een dame wt MorpelJt, wier hart
eo H>DKen beide aangetut waren, e.
Mevr. AmJ.stroog moet geprellOn _
d(>l1, omdat iJj haar gOlu.ing _qat
b.tIcend te DUl.ken ten voordele ftn ..
Jijdem. Wij gevon bet. verhul tall
ha...r llCfstolliDg in haar eig811 W'U(W.
d.n :--

MARTINI,
MAUSER,
ENFIELD,

TENDERS zullen ontvangen
worden door de Voorzitter van de
Tender Raad, Kaapstad, tot I 2 uur
des midd.r..gs op :\faandag, dê l6de
September 1907, 'Voor het levereD
ftD Provi"it8 ~an El}1p!oye~s ge-
durende het jaar 190K

Monsters kunnen geins_pekteerJ
eo Tender-biljetten verlrreg~n wor-
dm! aan de Spoon ..eg 'Magazijnen,
Kaapstad, Port Elizabeth en Vest
Lowlen.

De laagste of enige tender behOt ft
llÏet noodzakelik aangenomen te
worden.

•

M'ljneheren,_

Gij zult u ongetwijfeld.. kerinoorell
dat ik lJOWat tw_If maandeo' gelede.
I.... &coo begon in te nemell. Wel,
mijn geval was OOD zeer be.-ig aan""
van .iln.r~. en 1o:0gont6teking. Ik bed
twee dokteTS, ,die ....ij bezoChten, eo
oold<ln ve~den mij d&t mj niets meer
&an mij konden d06D.' Ik dacht.
er goon hoop. Jneer roor mi; waa, maar
uw advertentie r..ie.ude, bMI00\. Bi:' <ml
&ecu eens te proberen. N. twee bot-
tels gebruikt te hebben, vond ik dat
het mij goeq deed ze in te: nemen, dtla
giog ik -roort 7.., te gebruiken, eo 1111
~""oel ik lDi~ gelijJr. een aDder!!. vrou!'.
Ik ben 66 jaren oud en kan mIJn hu.
werk even good doen ale toen ik, ~
jaar ond ,ra.,. Ik: zal &coo ..aaD al mIJn
vrie-nd.én _nooveJen, eo IPJ hebt de
vrijheid om dit F.ietn~.ft· te gebrui-
ken lIlO a.18 gij WIlt.

Hoog.ch.tend de uwe,
JSABE:LL..o\ A.RHSTRONO.

Boren geDoemde is Aleclilta een Uit lW
hondWden VlI.o b:n.,.ven V8ft danJrbare
lijder.; rl'ie h11.11 verliohting alleen ~.
Raceo geyonden ,hebbêo, het ,eni-
ge echte St»loesmiddel in. lie ".éreld .
Schrijft diNkt aan dé e;nlge ~
ron, inJil'Uitende post~l. Kle'De
flM 48, 6d. ; grote f1~
grootte) 78. Gd. postvrij ..m-

Oo" P08tbull lost, Kaapa.d,

Mn'tle Stnat 13,
New Hint, Morpeth,

2 Mei 1907.Hllfsdon & Hillsdon,
r.U!Rllt4.NTL" VAN DE

WElE1DBEBDEMOE m·O!IASEAOE lEWE.
au EI BIFELS, -

LONDEN en BIR.,INGHAM.
Zuid-Afr • .Depót;-

II The Armouries,"

-.Kol. bO~r, beste, Is 4$1. '«~haD.
del; Is 9d, klei.nban~I, in Vr .... ,
CaDlembert) !la per dozijJl; , ~~.: .
tionale roomkaas, ~ _~. per ,d,,!,ll.D..,

--------.:... . --';.

hiII .. t,...nI.
Ka..... lIntvnlop "-tl gez.adw

IIAPSE GOEYE~NEIE~TS
SPOORWEGEN.

Tenden voor Provisies aan
EmployeeS-1908.

•

TENDERS gevraagd :yoor bonw:eo. ~_
yen eru:. door de Over He~ KOOper.tiil'1"8
Wijnmakerij, beperkt.
MALMESBURy Bxebteul'ilbmer

voogdij eD bl:a,ndaacnrant.ie mut&chappi j.
BES'l'lBRpBR l'OOJ' em ,paagazijo iD

het binneu!aDd biedt ziQ h An.

VDKOPING (Publitb) "11 a_i
erYlD en 1_ ~ertD, te ~
)(OOITeftIbarg, op Doodl!niq. If Sept. .,' .
ONDERWIJZERES i"!fUBd ..

volbchool ~ :U6idêlberi. 'l'~:;-; .
h , • '•• ~ rr~,""";,1'\'" .~..: . ~;~::~:J~. ,

CHAS. COCK,
Hood Bpoonreg Mlo!>(uijt:m8El!lt'lr.

XanfioG? "&:I de
Hoofd Bpoonyeg Mag:uijnmeesIieT.
~, 1~ Aug. 111:>1.
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