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KOOPT NIET VAN RBIZIGDS.

fir SchriJft om onze Katalogus van
LEDIIAIITEI, ;.ZWIEDI' ITOVU·.

MEUBELEN.
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OIiGELI. LAMPIEN. -0-

DEllE BoUnder lIUIIE Stoles ..... kkllik
Waano Hout, Kolen en alle tIOOrlen braodatof gebrand kan worden. .. ¥WY ....

G~oopa&e en meeat ekooomiese.

LEDIKANTEN" ........................ It.......

1010HEID, PLIIT , CO., ItNnd~'::t"TAD. _VE_R_KR_IJ_Q_BAA~R _ _,_~_--+-p_ ...............
RALEIGH RIJWIEL AGENTSCHAP C;OD8O::''!:~.. e~-

....

RHEEBUCK
£6 10 0

Bezoek ons ot
solu1jf

om Katalogus. •••
Sy.teem van GemakkelIke Afbetaling.

20 BURG STRAAT, K.A APSTAD. RIF.BEJ:K STRAAT 7,

BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOPING
-VAN- Petrolene .Gii. '

Yaste Goederen en HDisleDbelel.
DE ondergetekenden, met iDstru1tties beguolltigd door de beer DAVID

F. [JE VILLIER", zullen publiek verkopen, fODdseD

Op MAANDAG, 30 DEZER, om 10.30 nre precies,
lijn Verkieslike E.f met de daaropstaande Gebouw,

Buitengebouwen •. Stal en Wagenhui8, gelegen aan de
Main Straat, luider Paarl, annex de Oefening in de onmid-
dellike nabijheid van de luider Paarl Kerk, met een prachtig
Stuk Tuin Grond, beplant met Wijn~aard en enige Vruchtbomen,
waarlik een zeldzame kans veor iemand die een "til en gezond SAMEN GEST
leven wil genieten. Yorige verdeling in 1904,

HUISMEUBELEN :
Het g-ewone assortiment Huismeubelen, bestaande uit 1

Prachtige Klavier, Tafels, Sto-len, Ledikanten, Matrassen,
Spiegels, Schilderijen, .. Kamer Setten, Glas· en Aardewerk, en ;========;::;===~==.::;Keukengereedschap, 1 Stove, enz., enz.

Alle klassen
Gmlatigde

DRIE-JI!RLIISE

'II._, seBIFSCREtI· I.Ba~ KOMT, EN ZIET VOOR UZELVEN. __

A. B. DE VILLIERS cl Co.,
Afslagers en Waardeerdera.

LooP8TBAA.T 57, KAA I i_ ~ AD.
AGENTEN GEVRAAGD

ST9CI(.; ..;t:~1tft.~.rE ,
'. . . " '. '"ABAl' CLANWILLWI,

.,;"~~tJI7,• I.UIIEUWE IAI~SE CEITRILE SPOORIEl,
BIEPERKT.

Trein Dienst op en YlLnaf Donderdag, 28 SeptelQber 1907. a"lIIIl: .... _- ..
I ATLAS· WORKS," IBIDID .'

Verkoelings Machinerie;:
DAGELIKS. 81••••• , lltInq.

DAGELIKS. £13 IOltrlttemD om Joor liter te bona, older IIftnMIIM
- - moa IlbsldIe. - •

.. ATLAS" PATENT.

EETIIIEB SET,

Robertson,
20 September 190i. ARDER " 'Baker' DInoI·Strok. "

OTTO "LANDSBERG & Co:. f:"!iI
Di.~!:!!?n~~':!.~bru~~i.~!!de ~~==~~=========~:lBEIt~

[lfttla" ......
LAND8BERO'S Roze Snuif voor Waterende Ogen.
LllD8BJ:RG'S Zinken8 Snuif voor Zinken8 ~ het hoofd.

Honderden ran G4tv.igsclariftm MI Dankbetuigingen.

Waaneer gij uw lIlIIftIIII op prijs stelt, :IOrg dan dat gij an..
~'I Iu" gebruikt. Overal te koop.

FAB8lI:JI: : K.A.APST AD.

d. WOOD)U(EA~D
EN ZO".",

Loole.. , Lede. Handelaars. en ~en FallM'lll811•• f!i!
VOOP «le Groot H.~,

BIEBE~K STRAAT 19, i
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ST ADHUIS te WORCESTER, _
'I morfeDl om 1030 ure, TWEEDE ASSISTENTE voor
. .' . AJbeniDia AS School, "aDaften einde de weDIIe!ikheld te be- Januarte aanstaande. 8aIaria £80

spreken en de ~ etappen.te p.a. Logiel verkrijgbaar
nemen om. voor de W'~n-Ind';lltrie, .£32 pa.
de beRe Tertegen~,:chgen IDhet A .plikaties, met Kopieën van
Parlement te. Ye,:kriJgen, en Voor Certf1ikaten,enz.,dadelik te worden
algemene bezigheid. ingediend bij Ds. J. A. ·.KOCH,

caas, HEATLIE, Albertinia, K.K.
Voorzitter, Worcester Talt. LEON GORDON,

8ekretaria.A. P. N. DU TOIT,
V oomtter, Overhex Tak.

P. C. BURGER,
Voorzitter, De Dooma Tak..

P. D. DU TQIT,
Voorzit~, Goudini Tak.

APPLIlrATIES met Getuig-
IChriften voor de betrekking van
Repirateur en Thesaurier vaD dit
College, sullen door de onderge-
tekende ontvangen worden tot op
de 3bte Oktober e.k.

Salarie £350 per jaar.
Werk te worden begonnen op de

late Januarie 190S.
Iemand met een Graad van een

erkende Universiteit, die Engela en
Hellands goed kent, zal, ala hij
in ander opzichten met anderen
gelijk staat de voorkeur hebben.

De ondergetekende zal op &aD-
D. DURAND, vraag informatie aangaande het
Opnek, Zastron, werk dat gedaan moet worden

O. R. K. geven.

AANGEHOUDEN in bet Schut
te Kanonfonteio, afdeling Laiogs..
lmrg, een Zwart-bnIioe MerrielorI'S. ster·. School Raad. Donkey, acht jaar oud, gemerb

~~ halfmaantje recbteroor van achter
met eeo oogemerkte memeveulen,

BENODIGD 1 jaar oud. Alaook eeD Zwane
Merrie. Donkey, • 1 jaarl oud, po

- merb halfmaentje rechteroor YaDEEN Ouderwij&erea TOOr de acha:ir.
Private Boeren School ~ Stetiyn, \Terkol)ÏDg op Zaterdag, 26 Ob.
Dist. Worcester. 8alaria '"0 per 1907, iDclieD. niet vroeger ,geloá.
jaar. PAUL DU T9IT,

Ireon.ia van Hollanda een ver- , 8chutmeeater.
eiste.. bi'Plichten te worden &aDvaard DIJ
het~ van het volgend kwartaaL

Ap ·katies moeten de oederg.
lek e bereiken VOOI' de 80Ite
dezer.

(,,,,,Je Hoop, .
,,' "<lt U,,.kellst.elD .

- ...

- DOOD BERICHTEN

-STEYN.-A&1l bloedverwut.ell en
menden wordt hiermede bekend.,!h

kL.dat het de B eer ~
ID" -b te nemen heden middag, a.n.
:.0' lJ' , boren Le Roux&sann" M.nai'teyn, ge ,
ode.' 'Vl' en DullW G. Steyn, 't'1'Oe1V

~ Rlelfo~t"ln, in de ouder:om ftID ~
. r I lep belreurd. et ~ e
Jare.. de overledenealle vnoden
.0Il' ':" bedanllen voor de liefde '!ln
barteh Le hwr beloond gedurende
de<>lnel mlndlilurw en smanvol lijden "an
hl>Ar lOL" ~
enure mllADden.

('.l.duo. _
2:; ~ept.ember l~·),. WORCESTER.
' .. ..,. ['ER Wl-:HTHCIZEN.-Op de
I "". . ber ...erd on. onrukt door

'~~tC ;;o.·;'tam , Hefd
He"""I<oortB onze ou ·st.e 00 ge e

I 1·.nn68 Fr ..ncois, 10 de oud-U.nlt'l 0...... . Z'. .
de, iorn 'all blJoa 1 ï Jaren. IJO 100 la
ct.I-c~e~:>An LerwlJI hel.nog dag W&8.

l.ep ift'lreurd.

LI., ·t'JrodJe ouders,

,d]'Bf:RT \' ". WESTHUYZElf,
ll.l.KlA I u. WltlTHOILJCN,

née HQ88ouw.

KENNISGEVING
KENNISGEVING geachiedt

hiermede, dat een Vergadering Y&D

leden van bo"eogenoelllde Vereni-
ging en alle belangstellenden zal
gehouden worden op

ZATERDAG, 28 dezer,

BENODIGD
F. Onderwijzeres voor een

PI~~ ~c[,oolouder de Sc~ool~
'abn, !-4U per jaar en VriJ logies,
Muel lILJaWlj:!gtvelI In de gewone

I ;et'li::>,bnfteo zullen ingewacht
,""rJ,u 'tot Jc :lUste September
l~;.

J. F. DE IrLERK,
Stry kloof,

P. K. Henning,
Distrikt Molteno.

BENODIGD
EE~ Gekwalificeerde Blanke

. . res voor de P. B. School
Roode.iam, gelegeu 5 mijlen nm

,.;ud Station, dist, Hope To~.
Slllwl' .£60 per IlllIDUD met vnJe

~ applikant een degelike ~ennis
H,,jb.od -, Eozels en MUZIek te

en b-reid te zijn om aan
n der';c holi-ren gratis onderwijs
Yuziek te geven. ..
A pylikatie. vergezeld te ZIJnvan
"P;':' n van Certifi katen eo G:e-

i,dtRn. tHen8 PbotoJn'aphie.
Va.ll ,>I"iertom eo lidmaat.-

"t'l nllO<lzaaklikbeid. Werk-
h~J~nte worden aaD"aard in

Illluarir I ~()1S.
Applikatie, io te zijn tegen de
We U~tobn a&Dst. en geadree-

aan Je undergetekende.

W.,]. \'A~ DER WALT,
Roojedam,

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

BENODIGD
Een Gecertificeerde Onderwijzer

of Onderwijzeres voor de PriYaat
Plaa ts School te "Opnek," om
twaalf kinderen te onderwijzen.

Salaris £48 per jaar met nij
logies. Kennis van Engels, Hollaads
en MUliek nodig,

Appliunt moet aan de Gerefoe-
meerde Kerk hehoren.

Applikaties met Getuigschriften
te worden gesonden aan de oader-
getekende v66r de 20ste Oktober.
1907.

Raad SekNtari.
Thesaurier.

Stoekenstrom School Raad.
GEVRAAGD

Voor de Armeschool lushington,
Distrikt Stockenstrom,

EEN Gecertificeerde Onderwijzer
(dame of heer) tegen eeD Salaria
nm .£120 per jaar:. Wer~
hed8D~indien mogelik, te begtDnen
met de heropening van de Beholen.

Bevoegdheid om Hollands te
ondenrijHD vereist.

Koet en inwoniBg kunnen ver-
kregen worden tegen £36 per jaar.

A pplikaties, met opgav:e van leef-
tijd en ondervioding, vergezeld
vao Kopieën van CertUikaten en
Getuigschriften, zullen door de
ondergetekende ontnmgen worden
tot en met de 25ste September 1907.

V •.G. FENNER-SOLOMON,
Sekretvia,

School Raad. Stockenatrom.
Seymour, StockenBtrom,

5 Sept. 1907.

en

~ai1n' ~! ~O p.a. W l'r~zaamJae-
te hegInnen 1 .TlUluane 1908.

"w·"IPn lJ roodige kennis Tan
H,·I:anJ,~en Eng-el8e TaleD en

" kh"'I,Jrn:hnrg'~elJin!! van £500
I·r~ (C i.)r~en te worden goedge-
r,1 ,j',(,r de }{aadj.

Apphkat),. mpt atsc~riften. van
trtlflkat"ll en Gl:'tlllgscbriften
iouvert ~elllerkt "A pplicatie Se-

"il"hap ! (Ien waarnemenden
h·w.n., :e b{'relken niet later
I. 11 ,sovember 1907.

iy"l I{aa'i Kantoor,
:\1,.jd,·II'lIr~. K.K.•

c, Sqltetnlwr l!:l07.

Raad, PR.arl. Stockenstrom School Raad.
GEVRAAGD

Voorde Buxton A3 PubliekeSchool,
Distrikt Stockenstrom.

EEN Gecertificeerde ODdenrijz~
(dame of heer) .tegen Bea SawlS
vaD £120 per laar: Wer~-
heden, indien mogelik:, te begmnen
met de heropening Vloll de Scholen
in Oktober 1907.

Bevoegdheid om Hollanda te
onderwijzen vereun-

Logies eo inwoaing kunnen ver-
kregen worden tegen £36 per jaar.

Applikaties .m~t opgave "loIlleef·
tijd en onderVlodina', e~ vergeseld
van Kopieën van Cel'tUikaten en
Getuigschriften, zullen door de
ondergetekende ontnmgen worden
k>t en met de 25ste September 1907.

V. G. FEN .riER-80LOMON,
Selrretan.,

School Raad, 8tockeoairom.
Seymour, Stockenatrom,

5 Sept. 1907.

()r.,I· r"'lIll'rNll":llUdi)(d voor de
III :',h'l()l tI:' Lang Vlei.

~'I) per Bonum. Kost en
! ""'rkr!j~Laar t('grn £30

.Iocum. Werkzaamheden te
'\'3~: lcn. in I,rn lU,,'.:'elik, &an-
.i K ....artaal. A pplikatiee

.1. \'.-\.~ DER SPUT,
:-;~kretBri~,
Paarl School Raad.

GEVRAAGD
(i,·, ..,~,ri,e('rde Ooderwijleres-

IC \ ~~ erv:lrilj~aan de lf u~enoten
ce :-"h,,,,1 '-"ur '\l('ii'je". Pa.arl,
lo- ;'"lll,'odc l,..trekkingen:

I loolrr'''Jlcrr , ,"p(,r de .',1atbesis
~ H I!!h S"h,x,l Standards"

tO D; h I UIlderwijzeres voor
I pn I I, met kennis van

,j,. T('leukllll"t, Handwerk,
l>r.il' ~"I· fa. Salaris £ 100 en

I :"'~>€ktlcfllk.md vrije kost eo
'!li!J!! ~J.n het Ko.tllllis. ge-
.tt' htt ",·hllol temlijn. Werk.
,.,I,·nLe &anvaarden in J IUIU-

.i~'t;hK:'tlf"" te WI)rt.1en ingezon-
.I.I!J J,. l'rlol'll'ale v(>ór (Jf op 8

~LAIf'r.

\'A" OEH. SPUY,
Sekretaris,

:-;,h,OOlRaaci, PaarL

E~~ISG EVING.
DAAI{ ,le het'r JHIES HA.t:PT-
Il" II ~"·Jan kt h.-eft als Agent
onzehladen te Prieska, wor-
onzeInv>kenaren vel'7.ocht bij
beEr S. G!i() V E te betalen.

C. P. SCHULTZ,
Sekretaris.

de Sandl de Villien en ce.,
Kaapstad.

!!'PaID. 1to1.

8choo1 Raad,
C61'Es,7 S.pt. 1907.

P." .
• .. CL ... '""~ a:.~ 16 0 0 n 10 0 0 , .

... wlU. ... 11 0 0 ,,16 0,: Oe lIiw .phouden, he-
TneCIe n ••• 7 0 0 n 10 0 0 ftoÏt(!Jik alechta uit zomer
Derde n ... J 10 0 " • 0' 0 Eersten, bedn~en 6,000 WO 'laD ~
Wijfje. p&./pijl 11 0 0 ,,1. 0 0 onpt. "&II dit Jut. )!Ir J!ÏjR &aII~

.. -- ••• 8 9 0 .. 10 0. 0 &i.n. nin' fINI lIP08Ctib ' ...... 'fOOI'" tw........ t lO. 0 " a lO. 0 dit ..mbl, en ....lj ftrWol2W'eIa dat

: :;:: : 19 g : : : g ;:r~'!:- ~~IA! d~·':d':!
'aDtIJ I lO. 0 " too aijde ~ ..~Ding Y&D eie' .pnnen ..
8harhere.. .... ~:.........._.. -.... .... 11witte ••• 1 10 0 " • 16 0 .. If __ ._

8ta ar her .. , ~ '!IJIWIja . _. ••• I't ~ 1.
Iioh.. ••• 1 I 0. .. I 0 0. ~..,_.. ••• _. --I' • 17

8taartnn. PkI. Bokjte;....... ... ... 14 • 14
ea ~ ••• 0 I 0 " It' .. iDfwiear ••• ••• li " U,

Zwarte!ani ... • lO 0 .. 6 lO. 0 "Ir:ort ••• ••• Itt" ltj
".micldilbn.... I 6 0 " t lO 0 LUC bl. OJLJt. haar, .apertn 14 " I"
II kon ••• 0 lO. 0 " I 0 0 Geaa. .. hur. pmid. -.rt 11 to 11.
"daraal ••• 0. I 0 .. 0 1 0 Gem. hur ••• _ ••• 10 " l~
II ,,101 ••• 0 6 0 .. I 6 0 Tweede lil pij. li " lOf

Vale, lang ,_ 1 lO. 0. " • 0 0 Derde' ... M. ••• 61" lt
middelm •••• 0 lt a " I 0 0 Wlatwbokjee(""""blp) 131 .. It
kon 0 ta" 0 a 0 "(,_t. ordiuainl) ••• lt,.. 11
echraal 0 0 , " 0 1 0 \ViD&erbiar ••. ••• JOl.. 11
viOl 0 6 0 .. 1 & 8 "(Ba.eto) 11, " .12

8,..t_.lioht... 1 16 0. It 6 0 0 Veil.. -Wij "",och_ 1Obape".n ..
'!. doabl' ••• 0 10 0 " lt 10 0 tipe 7c1 ...."Ib. In blllldtM j palb., Id..

ltataatjee ~ 0. 0 • al' 0 lt a KAaP., is. 9d. i ~d. elk:
De "olgeade buutea • de beDe- bObeIlea, 0.. I Id..' .. Id. .

~e I~:acleprlj- ::d~ '__r- ~_ ~ i ~. 7,d.: _ '=~.: Witte tlO tot .... 6fd.,,.~l::;;p;i.a1bu. 8CI.
£12' Wijfjee £1 tot £9. JkiCIea.- Wil verkoohtea _ PIrOO;dr
totGi;ctu:,:Uid~~I£tl!nk.Wltte £t fd.~~.=: ,~~j::::::::::

Geriage pnldde1de pvtiju: £7 10..*per lb.' HacI.,_ hliidea,GlcL:be.
tot £8 10..; Wij~ £4 10.., wt £& 10.. 1CJIadicde. W. per Ib.; _ lIerde -n Ifd

OrdiDlÏre partijen. ._plaohti«e eD IL.,.,. -Wij " ... ochtea perdj .. tee-
ongekleurde: . WItte ft to& £7j WijtJ. qCI .lk.
£S lo.. tot £, 10.. lP

Goede: SI&U1ea t6L tot MI.; Zwar-
tea 26e. tot 8IiL; V_ 161. tot 2&1.
BpadODU tOL tot 70..
Gemiddelde: 8taartea, 17.. 6CI. tot

22a. 6CI.. Z..artea 161. to& 201.' Vale
12&.tot i6t-: 8p..tonu, so.. tot to..

Geringe: &aar1ea 121. Gd. tot 17..
6d.; Z..arten Ik 6CI. tot uSa.; Valea
7.. Gd. tot U .. ; 8pac1onu 2oa. tot so..

WoI.-Oruse p1aat.eelike IllMkt is _r
vost en er bestaat acherpe mededin-
ging 'VOOrscheersels bij aankomst; ge..en red ..like ",rkoop tegen buitengewoon
hoge prtjeen, fie hoeveelbeid aa:ngebo- Eeue koude op de barst ia eeu .er
deo is niet groot, daar het nieuwe ernsti. r.aak, doch in het bijlJonder
scheer ....1 niet voor bet midden TaD de op dit oogeablilt bij de V9ra.lldering
volgende Dlaand iD hoeveelhedeD .. I van het j....-pt.ijcie. en behoort. altija
beginnen &an t.. .komen. De meest. behandeld M __ met eeD nUm ge-
beIángrijke ver!ropingen hier dese bruik '1'&11 Pep!-
week tot IIUlnd gekomen "~lfen di.. De oDg'BQeldheid lI'III'dt. ft>I'OCIraakt
\'Iln onszelf en bestonden uit 54() ba- door _DG ~ ia de luohtpij-
len. pen, die op ~ natopt

De firma Cbaa. Balme en co. drij- worden ale de a_ en luchtdoorpia-
v..n op de 28ste Augu.&tU!l: "Sedert de geo, ..an_ gij eeae Jumae koude
datum TaD onze laatste uitgave i8 de in het hoofd "'ebt. Maar -.. herip
toon VJUI de markt beslist opgewekter veriroudheid op de bont, is ...,. nog
geweest dAn 'VOOrenige tijd ~leden. gevurlijker en kweIleader. Indietn
AaDvoer van fraaie Merinoa is -- men de verstopping aiet epoacig ~
verminderd door het groot gebruik in raakt, wordt er ernstig kWaad 't'VOOI'-
geheel Europa, tijdens de laatste. 12 Mai:t in de teedere ad_""liagaorp_
maanden, en' de waarden hebbeo '''dH!fl- nen. Een eohle ve.rIr.oudheid sooata
wngevolge een neiging om te >!tijgen'. dece, kan den groDdslag 'vali .lepeade
De grootste vraag bestaat tans voor luchtpijponutelring of VBn' Aaduna
goede gekamde Vetwol en Ltapo;e leggen. Er is ook eel1 erll.8tig gen ... ,
Aneeuwwitten, d~ de ~hik~ dat de v~piug, iD~ 'I'tIrW_-
partijen van zodaDlge ~!' .Zlln looed, eindi«t In onta~ der Ion-
110 beperkt, dat slechts eDlge .elnlgen gen of n.n lJ~ borstvlies.
verhandeld "WOOD." Wanaeer ook, pij~ ~ de

V"" de 18,839 bnle... Kaa.- ..ol, borst, beDauwdheid en mbeilijkheid in
welke te LondeD aankwamen, werden .het ademhaUln of BADhoudende pijn
14 000 balen naar bun verschillende onder ~ borstbeen, u begiát te ~
~temmingen in Yorkahire en het gen, gebruikt Peps in ruilDen ma.te
VI1lIt.ela.nd vermuden, na opgekocht te lIOnder uitstel.
Itljn &aD de kuatplaatsen allUer door de _U...e ongesteldheid ml dadelijk wor-
Terteg8Dwuordigers der fabrikanten den tegengegaan, en de lléhrapeuite,
en firma's, aan wie de wol "118 geadJ'etI. 1_lijke 'boe8t zal verbannen worden.
_rd, rOOat slecht. oogeveer 2,000 ba. Indien gij 'VIlU dese UIl1'allen lij-
leD overbleven OlD op de publieke 1'8i- dend~ zijt, zal eene pn!lg8lde behaJi-
tingen voor spekulateurs rekening M <Wing m~ Peps, de V6ntertende ea
worden sangeboden. . krachtg.&vende deullelucht tabletten,

De Ant1ll'erpae Tllilinge ..., deu ..eek mve aO'emingHOl'g&ll9Q veraterbn en
gehoude~, bejIIonn~n met ~ besliste Il helpen de hevlge' a&n"a1 V&JI CJ.-
"..rbetenng vergeleken bIJ VJ'DES'8re gevaarliike_ siekte .. eerstand te bi&-
"eiling. ..prijleD, hetgeen dus d. ver- d..n.. Prijzen l&. 6d. of Ss. 6d. per
klaring der Londense makelaal'll beft. doos 1'8n alle apothekera eD wink ...
tigt. De Londense "eilingeD> au1len •
DiJllldag a.~ aanvangen, met zoah "....-e
..acht word.t, 'l'erbete~d .. prijzen, .en· . . ep.~.
er moet eeD> zeer lM>shste verh.t..rUlg ~
&Ijn om de prij&en die DtI hier bet.aald - . 'l..'. .' '.
.. orden, te waarborgt>n. "lA PIllE fOUIT IN l!YQf IIO.E."
op de monicq,aIe mvkt va~ gillteren .... PiJMeOaa .... i. lUet Ittil..

.... rd eeD tam ..hke hoeveelheIdaange- . ,
boden, kolDJl't't'itifl was goed en lopende
prijzen wenle" betaald.
Wij notIereD de ..olgeod. uurll:të-:-' .

W'WkU, atrá .uper.... tO "tl,
.. lllperiear ••• 18 ,,20
" gOM to& lIDJI8l' 181 " 1' •

int en .. echt le .. I.,.
VetwoC IDP. Ianp goede
oonditi. Jl'UVeld, lPeOiaIebi.,.. ...

Dito, dito, dito
Dito, KarOo •••DIto'anl~ ...Vetwo licht., -lier fout,
mi ~e1d •.•

Dito, Karoo... .~. ...
Dito, kort, lt&rOQ. .~. •..
VetweI, Uche, ~.~
Karoo ••• .~. •••

Vetwol, grof eD ge~eard •••a..._, grof ea kl. '"
Buoeto ".woL III ...
Vrijltu& gruveJd i "etw~
, lane en la pide. 1000cIkH 7' ". 8'Dito, ~. I dito.. 7j

Dito, miclcI. lang, U~t .....
WIildg f01IteIi •• ••• st" 7

Dito, middeba. kon foatief
III elecht __ J. _ lj • a

DIto, llliddelm Kuoo, Iaac
III coede OOndltH ••• tt.. 71

Ditto, .middeIm. Iaq, liGht
- ..... .miD ~ ••• I' .. ejDito, miCICWm. ~foadd
- .Ieoht "'. ..:. _ I... 6t
Mohair.-Er &ip.l::r bestellingen

iu de markt ~ Eerat.e:n, en
~n vwbpiagen lbadden phet.. geel1l-
rende de __~h 8!IID tamelike boo-
'Veelheid il iD Winterhaar t&-
,en lid., eD iD~jee tegen l~,
en &all puttjen tegen PrI)-
leD de kwaliteit
haar. t.lelton.
Eea

School Raa~ RiyersdaL

Riversdal,
23 Sept. 1907.

VICTORIA COLLEGE,
STELLENBOSCH.

Die Verkoudheid op de
Bom.

Wor~ter, ;
21 ~eptem;er 1907.

~ -,

D. S. BOTHA,
Sekretaria.

}'EPS VERZ.ACHTEN DE OPEEN-
HOOPING EN ONTSTEKING EN
GEVEN SPOEDIGE EN ZEKE.
RB VERLICH'fING.Berlc~t aa, Ireditelf!8n

i~ Debiteuren. i !
";, I

lei~es School "ORANJE."
APPLIliTIES, vergezeld VaD

Certifikaten en Getuigschriften,
zullen door d. ondergetekende on'-
v~n worden tot op de IOde
Oktober 1907, voor:

1. Een Gecertificeerde Onder-
wijzeres voor het Normaal Departe-
ment in de Christelik Nationaal
Nonnaal en Meisjes School 'Orafl;e'
te Bloemfontein.

Een groDdige kennis van de
Nie1,lwe8yllabll8 tu ~ekeneD een
vereiste. Behaamheid om onder-
wijs te geven in Handwerk en Tonic
Bol-fa eeD &aDbe"eling.

Salaria £ 120 per jaar met vrije
inwoning.

Werkzaamheden te beginnen na
Januarie vakantie 1908.-2. EeD Gecertificeerde Onder-
wijzeres om het Hoge Scho_ol w17k
op zich te nemen door Mamkulatie.
Een B.A., Interm. B.A., of
" Graduate" zal de voorkeur hebben.

Salaris £ 120 per jaar met vrije
inwoning.

Werkzaamheden te beginneD na
de JaDuarie vakantie 1908.

CHA.RLESD. MURR.n,·V.D.M.,
Hon. Sekretaris,

10, HospiW Road,
Bloemfontein.

begon OIlJle reil, en Brono'" moeder
IIOf'gde voor alleR voo!' de in .. endige
mens, en .zo rijklik, dat de ,,_beide-
ne HOOrten wont, lI&n elkaar gebeelit,
vier tredea lang 7JOU~n zijn geweest.
Ook _ren er nog versr.beidene klei-
nigheden, IlOtIls "'n pAling en jellie,
~ &Oewmel:lue ka... , tW't!e doI!.Ïjn fZe-
kookte eieren, eus. .Aldus badden wij
geen gevaar van honger om te komoo..
De 1DOPilikheid lag veel _r daariD,
dn.t OM IJOhip m~ detu.> lading zou ba!-
lanseren ..n onze mage.. zou b.derven!

BRANlIFSBt'KG

KENNISGEVINGEN •.
De .....

--eie ~ '•• __
..... aclwwteatie ,-'
KBNNI8GEVING MD kreditenren ••

debiteurea iD sekere boedel t. Tnlbagb.
REG ISTBA TRUB en theeearier ge.

"&lid "oor bet Victoria Kollege' ~ Stel-
leaboecb. "

GIIOBGII FINDLAY & CO., lta&pltacJ,
7, Ittocal wiDdIllOlene, "o.borll8" nJfbinden,
8 " CoIambia" OOP&erI, Incerae III......,
7 en.. , enlt.

HEPFJNG 1"&11 beluting QP "ute
eigendomDItm van de dorpe bestuun.
raad van Glen Lily, Fa:iriield en .Pa-
row. EEN SCHOOLllEJ!'.S1'E'R IN' DE

KOI!ILIK.HEID.

bereikten 'lrij nog dieeJfde da~, ..n
ctaar OIUe boot "00 l~ Iwl mOf!!'t."TI
..ij enige om bij _n owru..,p8-timmer-
n&:an vertoey ..n 0Dl. haar in or~ te
m.n, e.n roeideD .wij tn 'VOile mana-
ach.i]D tot 10 uur. Het .. aa do eent.t>
maaI in Bruno's lev..... dat hij lmite1I
sliep, en do ouder, ftl'ZO('hten OM, de
_!geode morgen dadelik te tA!legnl&-
ren of hem ook tet8 in de IlaCJbt weder-
"aren "'u, cbdl wij dreven een
kaan.je: "Al1eo!'_ 8IfJ8Dg8ft I" daar
Bruno bet voor p~ hield de 150
pfelNlig aan cllokoJade te 8J'&'!~t1.

De Ba"e! is een ririer di.. door ftr-
schetdene meren noeit, eD dau zij bie-
lIOnder boog water had, kondeD wij
met de stnJom tame!ik SIK'I Yoonr&llJ'tot
.komen., heftaJ"e bij dl!> sluitlen, wau
wij, ",an_ .. ij alleen 'CkJOr ...._
w:ildetl, 25. moesten betalen en _&11_
wij met _ &Ddt!i' "blstt" ol eehip
doorpan het IIkdltl! 6d. Ilvstte.

){et de ~de PtMt zal ik ODZé
reis verder be8oSrijn!n.

CaJbe, aId SUJe,
22 .Aa,. Ul07.

, MUNNIK n. ROSSOUW.
Aeh-, D. Bum-an, namen. de heM-

.J. A. W. MnDnik, T1'Cl8!l om TOom._r de -. ....11 £U1, w~ ~l'e" Terk:neI!t en fJ!'Ie'I'erd aan ,.. J.
~, een ondenrijRr te Heidel-
berg, ea 'I"I'Oeg dat bet _lari~ van d..
Yei'IIreerdier in t-Iag _ worden fI:&-
DomeD.
liet bléek uit de petitie, dat de Mera..-- kenm. ~ bad in de

''GuI-tte'' dat hi1 ,.ijlt boedel _
cmwptw.
Bet bof gP&I uinpraalt _I" ae-

1'J'Bag.d, m.r putte, lIa.t de ~
tis ,,_ [bot II!JiooJbestlllU' het eaJari8
dat ~ toekwam, nlolt _ uit-
betalen, totdat W hof een nmt.er.
order gaf. De 'l'enreerder .-erd gelaat
om' op ~ 0Ir:taber ..... reden op te
P'fen 11'~ ~ ~ .-
.. 1I'OIda geWuil:t. ter 'I'eftII ...
... de ea. ' .
Durop sloot. ct.- hoflitotmg.

OrgeUst of OrgeUste Benodigd
Ned. Geref. Kerk,

Smithfield.

,..

at ..
7 "6' "APPLIK.A.TIES met Certifi-

uteD Y&D bekwaamheid eD goed
gedrag, meldende salaris vereist,
r;ullen door de ondergetekende OD to
vangen worden tot 3 Oktober

EeD ~hikt penoun zal ook
Onderwijl in Muiek kunnen geven

:0.. P. T. RETIEF.

SCHUTBERICHT.



II,.... " ....

KEATING'S
LOZE ES

SCHUTBERICHT.

Tan
klein sneetje v

Get. R. C. FRYER,
Schotmee ier.

GEVRAAGD
D.·z

me-t (
r.ullpn

H.·t

EE A!l.~iten voor de A3
School te r is ivi r We , di t.
Oudtshoorn. Salari. DlO per jaar.

applik te m t in be it zijn
Tan het T3 certifikaat, en kennis
van Hollands, Tekenen (N .. ), en
}f ziek w t v reist, Kopieën
Tan Ce ifikat.en t n Getl . hrif-
ten word n ingedi bij de heer
J. H. Stryd ,Voorátt r, Sch.
I. Krui. Rivi r We dist,
o 00, op of v' r de de
Nov he 1907.

Onderwij eres nodigde
van ge-

P. F. DILLIERS,
Prokur ur, em: ,

P.K. RU8 :,9.
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ZOU!' beIa~ ,

.~. ~ getraeh'
.~. Th,Ig ~. beaat.GOr-

: '\Vat h~ gij, ~.
" THE UIICIT" na " ... .,. ... : _ "O~ Pdaan p 0DPl~ 4!ChM.r

, '1If,P,l abt ..C)Ord geheel oo.benedlpnd, lE~~5=~~5'£:~Dv l>epaalde ....rbondia, nn pho.pbat.ea la C.B9EiSOSZOUT. blijft het Dog bij mij een .
"..egt bMtanddeletatoe nB • 11111... .......... eeli behoorlik ant ..óOtdt ......'D ... 'u ...
VERKOCHT DOOR KRUIDJrIlJaR •• ".IIIIM)l~aull_. ik het .tuk 'Yan de heer

;~~~~~~~~~~;=~!=!;~a~~HI... k.-I ik de gedlMlht.e •
• lIIOIl8Iik, da' mijn. nieD;d tin .ik

. 110 _ llunoen venchlJlen ID ~

1Iie1mri.... , wat aangaat het yoorbre ....
pn van een motie r~ stutaaublidie
UIl vr~ IICholen in &et lAg.rh ..ie:
;want, zegt hij, de aa.ak .. I er
bij lijden dan winnen. Boe de
Y lUI Rooy 110 kiln rede-neren, je
waarlik eeu r.adsf.I, "'ant bet is
aelter, .la enig "oorstel bij de ene __
aie uiei aangenome.D wordt, ka n het
bij de volgende weder voorgebracht
worden. ZO iete is dan nog lang niet
voor altijd verloren, daarom ill mïjJl
aienswijse juist hier de ugenoverge-
ateldt., hoe .. ,,1 de kan. swak staat om
eell meerderheid te bebalen (zoals de
heer Van Rooy liegt) IIOU toch de be-
..peeking oab.gelik goed ge4a1W heb-
ben; w.nt wdoeodt, wordt. do niet-
overtuigde (.oals de heer Van Hooy
ze llllf'mde) mN onze iusiehten be-
kend. Ziet maar eens "'at de bespre-
king ged n h''Elft op de laat8te syuode
"all de :\: 1. (k·ref. kerk. :\ 11 vraag
ik doo h •-er Yau Rooy of wij dau niet
geroepen zijn om voor onze beginlM'h'n
maullf'lik UIt tt, komen. Torecht wijst
wij ..rop. uamehk, bouwt \'811 oud ..r
op; ja, dat zeggen wij ook PU ,.·ij de-
den h..t ook, M wij bouwoo hier in
onze omgeving ..n I.ugs all.. matige
Hjnel! eli onze ,·.'rLegerufoordigerH lw-
horeu ill het parlpmellt tI' bouwen op
vote fondament. ,Juist daarvoor JUe-
sen wij '\e.n, namelik. om OUIIe belan-
gen te behartigen pn ni.,t om aaden-
deukenden te I~hagell. Ook is d" heer
V,lO Rooy so ll8vreesd, dat het aantal
overt1ligden 1I0g te gering it! en dat
Oil di .. wijze d .. Nt ..... tsubsid! .. ui ..u zal
baten, ......nt , zegt bij, ~lf8 mpt sub-
sidif> ...nl <1<' nijp 8t'hool k,~ijllen en
", ..nicht weer v..rd ....ijnen, Ook noemt
hij 0.3. Burgersdorp, Mol"""n pn
8teyn8burg, en d81ll'moot' geeft bij er
precies Peil kleur aan, alsof het slechts
maar dat kl .. ill.. klom pj" ouëevred ..nen
is, dat zodaniK hegiIIspi voont.at.

Hi ..r toch slaat mij" vriend de hal
gehee'l mill, want. als tPgtlllbewijs, ne-
men wij ""rst h"t \"erslaR vs n d e
Isautgehond .. n synfwlo run d" Sed.
o..r ..formeer-de kerk "U <I.. synod..
van de G.. r ..i . kerk en sein. de vPle
".nkbPtlligingen, die de f>d't.le heer
Prp!.oriu8 "8n In-inde "n VPH .. ontvan-
geil heeft. Ja, waarlik een verbasend
unntul is hr-t niie hegins ..1 toegedn"'n.
Daarom hond ik staand .. , h..t volk is
p;el...el rijp "oor rI"t l...gin se I, manr
<l.. roorm ..nn ..n VBn het r 0111. 1".hbPn
II~ "i.,t h n n ge,·,.,.·leus ..'.I·Hlld .. rd PIl
dut is d., I:elwl .. hillcl.'qll\ltl. di .. "(lg
in elo wt'Jl; st aa t. .

Wat .(""t <I.. heer ~all 'Rooy nog
,·"r<l .. r owl. ..ijn ""hrij- ...." ~ 'fIij no-mt
.... '·.·11 punre-n. di.. hij mf-entl,,· 1... " ...·.. -
ron "un .It, tpS{"npartij t.. "ijn 1"11;""
h..t I'rijp I>pRi",...l; nu, wat I>ptok,,"t
rlit .. nd ....s al. "ell vprdp<liging van
rfiEl'geonf>n. dip mank gaan aan ~n trpu-
riR I""",'f vau plich~~ Daarbij eegt
hij, die f,·it..n zijn ni .. t· on,,'ed,'rle~-
baar , nu ds u. waarom we.ler'legd ..
OIl7.e n·rtpgp"woorrlig ..rs da n nipt di..
I>"Z\\'3""" in Iwt parlement: daarvoor
kiesen wij ·h..n, om on ... bel8n~n te
hebartiRE'n. nraltr l1i.,t om de t"'lI:9n-
partij ....11 Fondamen t onder d.> voeteu
bp schui"pn, Wat tlOt-t hij nog m....r •
.Ja, .1.. tPRpnplJrtij v.... hlijd .. " "" d ..
g..m•....-t .. rpn """ zijn pi~e" p..rtij kwpt-
len.

1>., I.....r Villi Hooy \'I'allgt. Wilt i. de
]'olliti., vau ~n Rond.. p8r1pmpnteli<l
in ,I ..ze· )fij d uuk t .1.. h"",t. ..... 'R i~
rli .. : tli., doOI' d,· ... Iir,I.· I"'er Pr ..u.riuH
i. inl(e!tI"l(pn "" ik geloof mijll nie"d
zal hpI mij .....k..r t.......t"lom .. lI. wHnt
hij IIPlf vprllPlI!(t '"idl ovP'r rI" kllapl.e
daarl, dip door d" I"",r Pr.·u.ri 110 ge_
daan i... \'11. r.o zit ,ko get ... I., zaak'
wij I...hben op 011.., "ertPR,mwoodig"""
11:""'8,'101 "') nllz ... v••rw8,'htilll( iH he-
""l;al1l11p; 1111 SlIchte" wij lUf'1 .oen
Il('(]p Pil •• wht: Oei, , . l,..w8l1r mij tod.
voor mijnp vrif:'nd':'IL

Ann .t. ~Int ran 's IWft"lI \'BIJ Rnoys
"',hri,;. n haalt hij .. nkplt, r..gel. van
dt. 1 1' Jo~II"I)IS '''"1. Ik b..n ..ol. zo
geilIkkiR i.,UI Van geflOf'.md., "'1'ien,1
Vltll I, .. t nncl.. r,,·ijl in .\frik .. t... kllllll ..11
,lJ.llh81 .. n ollmidd .. rlik op d.. "nor mij".
II<'8r '·8 n flvq\' 88111(..ha ..ld., r"gpl.
I'olgpn ""zp, lIanu.lik:
""ij Iwi.jf .. I.·n .,..ht", ni.·t •.. f d ... 11it.

kom.ot 7.al 1'·Cf'Il. dat tlok in Transvaal
.-ell mKtip; Hllh~idip"t,·ISf·1. dllt <I.. vri;'
""hnol kon .1.....11 "phloeif''', oll .. n ge-
."dlikt w ... nm ''('11 blij'·..nd .. pa ..ifikatil'
(bPvrPdigingl op ()1I.I .. rwi~~ehied t..
t:..." .'rk .. n. Di..... hool <lpr .. rv"riaR zal
nH'11 1111in TrKn!il.nud ook mBar mOPtt.n
,Ioor!ol)('fl. I':u ill f'l'n allu..r nllmm ..r

[n <lp mogelikhpid ran 8ubsidif> ..oor
pri'·at.. hol .. n ligt daarf'lItplCen .... n
Rrnt.· .... II ,'en"llM.ardip;hei<l d"r m,t-
wnCJWU t: r.ij hrenl(t ..r h...._r
ook .....""rkt .... n heginlWl in, dat
laUor st .. llijt om rui", ..r toep ......in~ fOP-

pt·lI zal. 0 .. praktijk ,..al o""lIhar .. ",
dat 't bij rllim •.,· t<"'''''lI8ing opkomend ..
mOf·iliktwdf'n zal o",,.,rwi IIItpn. ")Pn
goe .... r.>Pm .. utA ",'h ..ol iu .ulk .'{'n nit-
Restr ..kt la lid i. zu dUllr, dat de gP_
sl1h.idi""rrl.. pdrat.. ""hool .... 11 nit-
knm.1 !.lijkell "al. . . . . . . .
...·h rijft ,lp h"",r ~:nI"'I8:

Of' ....'t ....r<1l"'1 t 1I000h <I.. holt .. · lof
d.. r P~~rf'Mi",· ..n, noeh d .. tf' strenge
ofk .. "r"'l1; <lpr .....iIl .. I'atrintten. mite
m..n ill I",t oog hOllu ... d .. t zij ~1""hU!
,"onr ...." ""prR" ngRti ;op ..rk dieo ..n
m..g .·n mits helangh ..bbencl .. hij' ....11
vllllrtr"ff .. lik .. ,,·g .. ling nil hun rOf'ping
V .. ",talUt, om <loor propaganda en or-
jtani8ati .. ,t.- I"t .. .., in ..nting Villi het
p;8wpn"",· ""I...i<li.. hPginlH'l voor lf' be-
l'pidPD.

Waarlik, hpt hPf'ft in Trallsvaal Zl'f'r
kpnnf'lik onthrokell 8llJ1 mannen van
<I.... rnKt, .x. ""'lQI;ing"kral'bt, hpt la.l .. nt
.. n d.. hesli"th ..id, om II,. "Bltk tot Pen
,·ollui"aD.k tE' mak.n.
Tat ~nv<'r ,I.. iI....,. F.mOIl8. Wij ha~

,I..n jteda ..ht ....n mnti" VRn d.. h....r
"'In Rooy \"oorRel,racht t.. lliAn in b ..t
parlf,'mellt .'n in h"m zulk ....n man Le
vlndt!n. moar in plaats van Pt~n 1I10tip
kri~ell .. ij .... 11 gemat,igd lI<'hrijv..n,
r..itf'l·ik tpll I!:",,,t ...VlIlI de tegellpartij,

Voor ik _Illit.. 1101'1.... n opmerking,
nllm .. lik dib: Dat ..r 1"n'eS bestaat,
rI.t mI'll nog m..tt..rtiid millllehien ook
rH" d.. ,\frikll8nder Boad mOPt 1Ieg_
!Z.. n ...,.t door do> "-r A. S. du PI_iR
t.WT., van 't parlement g.. Ï8:'
vr.jP Rtf'mming Pil ",ijl- diakoasi .. be-
st..at lIi .. t mf'E'r in ~t parlement, V..r.
anrlprt cl\! nipt, dan .. ordt het parle-
ment .... n."I" ..ht ..1181. Maar wij hopen
h..t I,,·.t.> voor ti.. Bond. ~1I, t.>rwijJ
ik ",'hriif. kr_I!: ik de blijde of tr .... -
rig .. li.;di'I(!. dat 't pltr1"mf!nt untbon-
d..n. is, Wilt ui hPt toPkom.~tijle
mlnlst-f"rw voor on8 in '''E'lftn" Van (Jp
vrije achool doen P Zond .. r mjf..r f'E'a
Bonda-minisr ..ri.. zal het "'''II...n.

TlRnkpn<l .. voor ornam .. ,

M.. t hoogaehtill~,

VOOR UW GEZONDHEID ·EN· WELZUIl.

aangeum.
wllze

AANGENAAM PURGEERMIDDEL DER
NATUUR.

E..n uitstekend vloeibaar purgeenniddel, en het enige ware ge-
neesmiddel voor verouderde verstopping en de vele zieben
...elk.> ontstaan uit een zwftkke en langzaam werkende toestand

Ir an de nieren, lever en ingewanden, Aangenaam van smaak;
en stipt, zacht en 7eker in haar werking.

CALIfORNIA FI. I'IUP CO., II .... H" U.I_
Yerkrijg baar doer geheel ZUID AFRIKA. in twee grootten.

Wilgeldoof, P.K. B~room.
11 September 19q7,

"KT

DUDI,OOi8PiOJKELIII
eD WlilLDlIEllOlllDI TliSTIB.

KIJDI IIDDIL Toor de LOJ& la dat
UD OWBiII81 ,oor

HOESTEN en VERKOUDHEID.
Yoor het eerst in Engeland vervaardigd en
verkocht in 't jaar 1874, beeft zijn verkoo:>
gaandewt'g toegenomen, ten spijte, kompetitie
en namaaksels, totdat bet 't meest bekende en

treJtleIl<1Blte middel in de wereld geworden it
voor keel- en bol"8taanooeningen.

Z8Dding en
... de AfschafftDr.rtrbridge·

(yngTonlc

h..t
dingen ]
,,<,hikt
'-'ft
oorden Iter'ooiir>ell
..rb.-id.
....akt
deZf'lv., .:
Oil' stil
on,

'~UI'8K'll&8le nog
korrespondent,

noemt, :herhaalt, in
17 d_r, d.. "erb.zende IIiIlEI~inJIl,
de afachalling onbijbels is.
slechts hNinllPr ..n alUl de
(aum. 6) ..n d .. JteChJlbiete'lf\1 aaupllDo
3ó: 6) en vragea, _ren aij on- N"w ............. r-~.".. .•...".,.... ."..!,~ ... ~.
? \:erdf!r. indien iomand, "01-
Hom. 1-&: 21 baauett waar. het
"bet Ï8 goed geen , . , . wijn U
, noch iete, ",aaria uw brut'-

.... swak is;' je hij onbijbels P
ala lera.I'II, gevoelende d.. heilig-
van hUil .~mbt. L.wit. lG: 9 (1I"&8.r

"'1]Jl en 8t ..rke drank "er-
urwijl hij iJl dierllIt is)

vlln toep88Sell, sijn sij dan

W JlllDeer 0 een geo ........ idd"J WeJlst te he-bbea "oor ziekten
oDt.;lAAn door klamheid of koude, vraag dan Din" OW.... .;
en ,&Al n niet te ",eden .tellen wet eai~6 plaalIrV4IrV8Dger er.
\ an. DlI 18 de bl!et.e, goedkoopste, vellig1lte eu ze.ltente weg

tot hentel.

Het Muk~8 en de BIIel toenE'meDde vraag yerboD-
den aan het gebruik daarvan iD Zuid-Afrika en
andere werelddelen veel aan veranderiDg onder.
htVlg klImaat, levereD het beste bewijs van ZijD

groot DUt.

,.rtrtIIWr "III ft ........... "......" II
1IQIzIJI ..

PRIJS lY 91LOOT BRt,",l ~.I1 :_
111'. f '0, t/6 OIl 11.'- pw bot<Je.

Ben!dJ_W.T.Ow •• ,oaa, 11.......
.""-. Hull, a........ 4-

OPUJI.KOB r. KOMITEE L
21 _PT. 1807•.

There is no other COCoa with
such. an exquisite flavour, highly

. nutritIve ,qualities and absolute
punt\'o Berng of Double Strength,
you Uae oftly t as much aa of other
Cocoaa. That mean, Economy.
Your grocer can supply you.
Ask tor the Cocoa with the
yellow wrapper-that's 8easdor,'.

"'0'" S A A(""5'

Lensvelt. Wisdom ti Co.,
CapeTow". P. O. Hos 8, j.

Joban_&burll, P. 0 80% >6$1.'

lti..rmede~";1 ik ~rnfl'
dot>n: Is het Wa.." dat> ....

dan ~D ernlltjge wijnboer ia, die
ge"'et.embe ....... n 0"1"8" het maken
tilraok h~ wijnpluteea verkocht

P terwijl ·anderen Yan harte
dat aij dit kond ..n doen, ol

t..te and .. rtI hun 29Id kond,," ma.
da-n \lit drank? Als dit sn ill, Yaa-
komt-dese onrustighoid ~ •
een "'oord. Ik hemerlt, dat de

bal~ch,h.ii_ .... n de wijnboeren bij de
alJfjlhJdBlngs vergaeferinl[ te Wellilljtton

W'elen goedpkeord ...... dt. Maar
d. wijnboeren eea ye~ering

&n laat. de afschaff"n! 10 grote
opko_a ..n de vergaderiq

!(tl_Id ftl'ijdelen,-dan antlen wij
de .n,de"" aij _0 de saak boren!

Roopcbtcmd,

T()F8CHOUWEIt.
PL~KPAPIER

:W1'l'll ~

/

BENSDORP1 ..... t
4s. 6d~
7•. lid.;
Postbns

~8:r~COCOA
J. P. COE'J'Z}~.

Rnltfont6m.
~t.'."n8hlll'l!:.

l~ Sept ..mher 1007.



Johaonesburg, 24 SepL-De be. Theo.
K.a.uer, ontdekldDpr:ei&iger, i8 taM te
Johao_burg, en maakt sicb gereed OlD
eeD ontginninptocht door CentrUI Afrib
te doeo. ZijD pUIlt nil uitpq i8 de ~
ken HiJI mijD, "Ulwaar CM ma nnIer te
~ gedaan sal wordm. Hij l'IfW'ICht

Kimberley, 23 Sept.-Alfred Wooda, binneD twee jaar te bereibo en sal
pen toneelspeler, stond heden "oor het ':oIDdenrt~ eeJI ood..-k ilUltelleD DUr de
magistraatabof terechs, beechuldigd YaII ruwe metaIeD en polo.
van minachting' van het hof en nD gieIe, en .oalocï- ~ la
het t<x>brengen van een klap in 't tegell8teDinj( met aoderi onqillDll'l lIten
aangesicht aan >:,ekere George Thorne, hi) sich toor de 1Itrek8ll ten ..... "an de
f'en toneelspeler in dienst vaD Wooda. Ny_ én Tangaoyib, WUi de broaDeIJ
0.. ....ak waa reeds op 13 September Villi de grute KonSO ajn, te 0IIdenciebó.
voor geweest. doch Wooda wu .iet ,VUl TIDJauyt1t. i. hij "an plan - 1IitP-
verscht'nen, tengeTolge waarnn sijD atlekte ontdeWngatoch& Welt'liraarte te
borgtocht van £5 rerbeurd verltl •• rd ~eu. ID 1893 éiI lOO! deed hij tochteD
..n een bevelschrift tot in hechtenis- ID,CeDtrul Afrika, en bracht ~hllJeDde
noming werd uitgereikt. WoodI! werd lMj).ngrijke "oOI'WeJpeiI mede, welke dch
nu v..roordeeld tot een boete Tan II taba in het Britee mWleUm~. ID
vooi' Mt t<x>hrengen van de kl.p aan onderhood met - ~D~
Ooorge Tbor ne, ~rwij1 de borgtocht T'n de "&ar" tfet.1de de hW ~
van £.5 verbeurdverklaard bleef. mede, d.t de tocht geheel YOOr eIPD re-

Iteni.g onderuomen wordt, doch dat ht&
pabliek kouee.i. YDD hem nrkrijgen
un, iDdien hij ieta goed. yin4t. '

KONGRl!B DER Z ..!.. VlWUWEN
FEDERATIE.

IURENOO'S Ellf DE.

.LoadeD, 2. Sept.-Uit BerlijD wordt
Iliad dat baron \'OIl Schuclr:mano, de

_yenlear lo D.z. W. Afrib, ill
";won op eeJI k~ Villi Sir

BeJy.Butchi-, beOdende de".ao 1'1_10, zijn lbeeIleatie bane-
dank betuigd beeft ,,_ be& kndt&ig

'·~"Ilea der Kupee aatoriMit-.

. - L~~ BRITI'D BERDE. BtTN
'Wl.JCHT HADDEN GBDAAN.
Londeu, 24 Sept.-Uit BerlijD wordt

'JOOIta ~ peinil, CIa& aU de ~
WOG der Dleu..t>ladea, trot8 de ..ti.fak&ie
OYer MarenlSo', dood, wuig wurderi..,
blijkt TOOr de dieD8CeDder Kaa.- polUie
ja deu uaIt.

DIl lO Taegliche .UIICbIohao .. bijYoor-
~ maakt de OpmerkiDI, dae, aI8 Brit-
... ieb hUDplicht.-der ta.riJUIerd bad-
deo, veel Duitt b!oed PlfUld bad ltIUUI4a
worden en tal '\'UI millioeneu iD prodGk.
tieve arbeid beeteêd haddea k~ .....
deo.

DUITSE OFFICIEBEN PRUZEN DE
KAAPSI POLmB.

LoodeA, 24 Sept.-ID _ llllder tele-
pm .it Berlijn wordt .-md, dat het
1I8BIi-oSciële ori&an, de .. Norddeatlcbe
Allpmeine ZeitUllg" op meodelibr toon
ClaD lIldere Duie. bladeo jepm BriUanje
Alllllloegn, uitweidde over de MareD,o
auk.

Hat blad deelt meel., dat ~ar
990 8obuckID&DD de Bri_ riJbNIWtDI
duk beeft betulad "oor bat op&nct. der
Bnu..
Bet artikel eiudigt met _ buldebe&ai-r:L.~ ewh. op&nd.a ... BriUu

Daita Dfficiera lIijJa "ol lof nw bet
be~waarcn. pin( nil de
._happee dv La.- politie, bij de
CIJI'ISlÏ-

». ;OORSPBONG VAN D. KBACBT
BENB VOLD.

Londeo, U 1Mpt.- De Duit. b_
lIWdh..... te .emel, bij de oa&lllaJliD,
... __ 1UD.. t ter pdaehtlDia IDD de
oaafh .. hlikheidaoorl., "D ""eode
~. Zijn Majeeteit WeidCIe ai' over
de lDdrme Toorui".... vUl laet V_IIied
.... _d, docb waanobuwcle aju ODd.. ·
dáM,D er"oor, om aiet 4e OOlIJmIIII te
"'JlI'eD na de kracht eeu vollra.

BUSSBN HEBBEN BLIJXBAAB Ga.
NOEG VAN HUN DOBIlA.

Loodea, 24 Sept.- De ..... 1It&diG.
elektiea yoor de a1ea_ il-'- Do.aa,
hebbeo lIiCb pbamerb door _ oa'_
diDg "l1li ~ .. _~ •

heid, al. teYOren IlOl Idet ".,.. ......
bUnL

HUIU.NlTIIT8IUNIVEBSrrBIT •
Londen, USept.-a-I Boo&b IItelde

te Nieuw Sruuwijk ... plu "oor tot
.tichtinc euer bUJDaDJteita uuiftlllitei&.
eeneillde de elleacle der meu8heid w. te
0_ .. OlD clroIIkaarcIa ea mt.CIatIiPra
__ tot a-chlkte Iedea ... amealrih.r
tt mak ...

IlCB8Z LORU IN HKT HO'.

Loadeu, 2. &pt.-B.' bof ti Water-
ford keude lord .&.htoD £300 eobedenr·
.-linIr toe, ten Iaett vanlde clilltrilr:terud,
Ja verbaod met de OOtploftiD' iD siju
_baiR" Ol.nahin Lod&a. n

De getuigeu VII.II de lord _rdeu op
wes DUr het hof, door bet aeP80pel met
..... pworpen.

.---
PORTUGESE OPERATIES IN AN-

OOLA.
Londea, 24 Sept.-De Po~ kolanDe

welke heilig ill te opereren tepD de atam
der Cnamatas iD Angola, Dam, na een mara
vaD twee dagec. waarbij se voorCdureod
onder hat vuor der vijaod giBg, bellit
van de kraal van het Kammea-
hoofd. Twee blanke ofticiereD eo een
IIOldaat werdeD hierbij gedood en 26 aude-
ren gewond .

DB VA..'\COUVBB tlCHADEVEa.
GOBDINGKN.

Leeden, 2. Sept. - 'Cit Ottawa wordt
oScieel medegedeeld, dat de eÏMD Ikr
.l.pallDen eo Cbinesen om acbadever·
JOediDg in ... rbaDd met de V.Dconer op'
IItootjee, Dadat ... wueD iD!;edind, met de
Ifoottte lIPOed ,eregeId ajD gewordeD.

NBWFOUNDLAND8E VIB8ERIJ·
KWElfi'IE seo VERBB VAN GERE-

GELD.
Londen, 25 Sept.-ID de "GueUe" te

St. JOhD·. i. een order ill rade gepubli-
ceerd. onder autoriteit van eeJI rijkswet
vu 1819. waarin de n-ijeo modue
vivendi met de V_pe staten weUi,
werd bekrachtigd.
Bir Robert Bonds orgaan zegt, dat het

koloniaal kabinet weigeNe OlD IDD de pu-
blikatie Villi de order deel te _eo, eo
dringt er bij het Ubi_ op ..... om de
beledigende handelwijse der rijltllre(f8ring
te Degffen en een beroep te doeu op de
zelfbesturende Itoloniein ter hlllldh.viDg
van de rechten YaII Newfouodlaod.

In eeD onderhoud "erklaarde de New-
loundlandse premier! dat hij vutbeeloWII
iA, om de _..ereimteit VUl de koloniale
_tten op te houdeD.

IIUB ANTI AZIATEN SJrrOOING&N
VERWACHT.

Loaden, 24 Sept-Uit VaDco"",r -.ordt
..... ud, dat de imperiale admiraliteit het
"lootatatiOD tt B.q ai_uit weder ral ber-
ll&ichttn, aI. pvolg ..au een wenk, dat
...a-AmaLieee moeilikheden wordeo ver·
_bt op de W.tknfi Villi bet Amm
__ kOD&inent.

Het gevolg biervan &al z;jo een aieo_
h'geliug TU BrittlUlje', vloot iD de GroLt
Oceeao.

TEGEN INSTROMING VAN CHINKZBN
BN 8YBI I!:ëRS.

Loaden, 24 Sept.-De ltadlfaad VUl
l:iDptoo (Jamaica) beeft een re.,latie
ppaeeeerd, om eeD beroep te doen op
de r.. mog, tot wijsiciDg der ...et b-
&relleode immigratie TIIII arme uitlaDden,
telleiDde lOdoeDde de iamomiDg VIII OD-
le...IIIIIIltD te Yerbillderea.

Dit beroep werd ,ed .... met bet oog op
de Cbi_ 811 Syrieën, die het land tIUI.~_. KAAPKOLONIE.

EL" TONEELSPELER EN mn' HOF.

DB IUROl:ltAANBE TROBBBLB8.

Dm STAlI1l.IN ONDBllWORP.N.
Lou.II, 24 Sept.-De Fran.. admiraal

Pbilib«i rapporteert, da& drie lItam_
hull onder-werpiog _ de r.._ t.tsD.
• III &ijalaan ~d bebbeo.

De Toorwaardell "ja .- volgt :-
AJJe utarellea bUIIleo eell aflltaDd Vin

deu lIIijlea "Ul Cuablauea mil.. bUD
".,..eu ~D 0_""'" _ de 8hen-
Il..- .utoriteiteo, door wie ~, die
de Baropeuea ......... .. tlDpvo1se
~ Cuabl_ door de F,__ ge-
bombardeerd werd, mil.. worden ail,t-
Ia?erd.

De Chamoaia atammea mll_ 1ft&ID8II.
lik _ 8Chadenrl'Oedio, ~D van twee
mIIlIoell dnroe.. :tIb Ram sal bijdrageo
DUr verhoadinc "Ul eie daur d. v_te
tapade F_D.

GEEX A.M.\LGAlIATIE.
Grahamatown. 23 Sept.-DI! t.uin-

bouwraad deu Oostelike PToviDcie be-
sloot beden sich niet te am.lgameren
m..t de Landbouw {"nie, doch ver·
klaarde geen objektie te hebben tegen
..en ""hema. waarbij venchilJeDde
arbeid8féren souden worden nstp.
mld.

GBIlBUIE BEWEG)NOEN VAN
MULAI lUrID.

LoadeD 24 Sept. -Abdul Am, de
H_ "'h.... i. a.t 'ea _."komen te
Rabat.

Beut ... korreepovdeot te Caablanca
rapporteert, dat Muw Hand uit Marrakesh
ill vertrokken met 6,000 man l'D Itanoonen.
Het la ou_er of de Fruee troepemaeht
ODderii' ,.aal Drude, bet doel van de
tocbt wel 'DltIUI AbdDI Asia, wieo.
lDeIIedia r bi' i..

AWal AlIi. beeft de beer Taai} mini ..
.. " .. 6Aancleëa, DUr Parij. aqevaar-
tfitId, OlD te onderbaJldalell oYer een Di,uwe
1I00r" leaia,.

FEESTELIKHEDEN TE RIVERS-
D.UJI!.

Riv ..radal ... 24 Sept. - Dr. Muir,
Huperlnt .. nd<>nt van ond ..rwijB, k .... m
hi ..r hMen midd.g &&D. Hij ui de
Jongens !Iehool openen en aanwezig
"iin bij de viering van bet 25-
ja rig be..taan vaD de meisjes
8<"boo1. H..den avond aal een
convPT"8a£ion.. plaats vinden, morgen
Pen luncb ..n morgen middag Aeu r&-
'""ptiP. t..rwijl Dr. Muir 's avonds met
d.. leden van de Onder ...ijr,en AMoci •.
tie een ond ..rhoud ... 1 hebben.

ANGLO· RUSSIESE KONVBNTIE
BEKRACHTIGD.

Londen, 24 Sept.-De AD~1o Ra_fie
ItoDnDtie w.rd giatermiddag bekrach~

BeDten lroneepondeDt te st. Peteraburg
eeiDt, dal hij eea afecbrift der kou'Yllltie
verkregen beeft. Het dokom_t beT.
litt datgue wa& vrCI8(pT rWdII OVfr de
koG ..... tte _rd medeaedeeld, Damelik. dat
BMrdelik Panie .erldaard lal wordeo 18
.lijD gelegeD biDDen de RasIIÏ_ deer VaD
"vloed, terwijl Brittaeje se-bcqd
word& tepa Rolli_ aitbreidUg IIMI ct.
bD' YIIII.de Perzi_ Golf.

, ' ook beJIaalt de ov_nkom.t de If'Ilijk
.Mid na baDdel.belaapa iD Atglwdatao,
, IIrwij1llua1Uld toeetemt em iD alle poli.
tieb Ml'gelegellbedeo met AtgbaDi,ttr,
ta h....... door bemiddaliag .... Grent
BrIUUje.

ZO~"1)ERI.D;GE VE1IDWIJ'!I.'1NO
V.\:-'- EF.X SCHOOLME'ES'rER..

Kimberl ..y. 24 Sept.-De hAer H. F.
li:. Ed..-.rds, vice-principaal, van de
Ho~hool, ging gistermiddag een
toPrtje ~r ri1"'iel maken en keerde
....rlert n iet terug. Het detektief-
o:("partement doet ijverig ondersoek.
d()("h tot nu tOo!, is Dog geen II]lOOr Tan
de verdwe,nen ~raoon gevonden .

DE '·A.UJUVIER DIAMANT EN
EXPLORATIE 00.

lGmberlt>y. 24 Sept.-De 5de alge-
m..ne vergadering van de Vaalrivier
diamant en exploratie maatachappij.
hepoorkt. werd beden te SydlM!y (rmer
del .... rijen) g"hollden. De heer Meu-
dfolSllOhn presideerde. rit het "4Inlag
bl<>ek, dat de ont;craugsten voor het
~.ar £22.283 en de WÏDsteu £12lrll

NlIU" WAARBORG VOO. bedroegen. terwijl een bal.IW ~
tWDnDVUDB. £9,821 getransportMrd _rd op de

LGeCIIa, 15 Sept.-De DiaawabIaIIID YDII winst- en ,",rl_rekeDing. Bet i8 eie
, 1 uit ov.- het .. _ poo& be- hedoe'ling 'OD het _tuur om eeD __

'-. ~ Aacto _~ welft .i,,?lilte. -!~iDg in de "royaJtf" 811
: ': word& ala bet cia ... ii_tiel &all te ,1Ie&

"- toe iMP I Dc .. ueb'-ril rappon eD de lJtaaiftIi.,. laai ....... __ de...w- wrifll! .... DomeD.
, .' _..... de r81dereDde
_" r. iOIIIl, dI& .. link- geb~ ,, .':-'Ca. 11 P.... re- .. rit ID de ,,.~j ~...._ .. da._ . -am.,
_. ..lit - ............ltateD er I ::". !:'Z~=~_ '., te ~, dat ••..:s:::.1:'::::-..::a.DdJt.,. ~nar. ~~_

TRANSV.liL.

.tu Ai "jJ.Af!"'~¥~..,....,''.:''~~-t_........ -

Pretoria, !li) September.-~ jaar-
lik. ""ngres van de Z.A. YTOU_ fe-
deratie "'erd heden geopend. Er Wy
_r ~ publiek tegenwoordig. Hen.J: V.ure zeide in haar opeliinprede.
ds,t de u.itelag van eie ,",rlriesinpn
aantoonde. dat God D"6 ateede een
dOt>I in 't oog had met d., Afrikaan-
der~. Zij hoopte. dat zij Diet aleebt~
voor 5 jar_ l'en meerderheid ill het
parlement zouden hebben, docb voor
5 maal 5 jaren.

r.
Bekt.

op
Ba .... ,

.... IIO'l.

H_\RD "ooR DE ''BOOKIES."

Pretoria, 25 8eptember.--Het VODIIi.
van de magillt:raat ten opmchte ftD
zekere ''bookm.fth,'' die ondu de
'door de mag;atraat genoemde "Ideuri-
ge titel" na eeD Itommiuie .... t-
scm.p _ huia voor weddi~
aanhielden. t-ft grote ODruat ~
onder degenen die betrokken lIijIl bij
de W1>df'llnnen, aangeaien het de \'OOr-
loper dreigt te sijn nn een politie
veldtocht tegen al de betroklteua. In
dit p"al werd eeu lICIDina.le Nete ~
gelegd omdat"de saak als een toe ...
zaak ...erd ~houw-d, doch de magi-
straat beloofde, dat hij and-. -rt..
gelijke .. bn met geRreDgheid _
~DdMeD. .
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......."hn.. I

DOOa

MnI.4. "'.4.7'EBMEY~B,
2/1 Poenu.

maar oak met eeu !gaai";" .
CJ. vn ~DeII ya __ , cu.
riodiug hebbéD iii up. .....P&Ii .... eat:n..-*,'doarj
hypodJeba op • .....,.... .. u;
danWt Irommi"" bijaellknm
rens leninpn op 1"8I'baDd ~
.trekt.. BoerepUat&-eig_~.
Den eie voorkeur tAl mibbeo, .. ;
lening dieAt meer dan £1,000 te
geil. In ;"ert..nd IIM& iedere
behoort _ 0Clk _ ~OaCIa:

aijn, 'It'IO&Id:JOr nnebrd wwdt,
kapitaal biooea eeu .bepuld
jarea .._. te~d .ill
Dese Mnbenliogell aijD uitnel_a.~~11
dienen letterlik te "onaa lIitlll8Y(leid
in belang 't'U de at.u.&.

Voorts •• eh ~o, dat,
penai08D8D iu .__ KOIOaie op 'n
liberal. SCIaU.l wonieta berekend,
peMioeDell 'ftC'DlÏDderd aIlea
in die ..,..un. "UI' pelNi~IIUII_aji
baiten Zuid-Afrika pall ,,_

W'Onh ook op lIaDgedroapu, dat.
£ Y'OOJ' £ begiDaeI stiPt sal
n~, WIIIII' atut.toelagm
korporatïea .11 lOIId8n publieke
mea wwden &flleYel1. .Beo Tan .
t.a.kkell VAa het departement·'f'aII pu~
blieb werku, a.l, die 1'&11 de ~
zijDen (aton.) l'W8iat
De kuditeur-ge---.l beTeelt aaD,
deze tak geheel geecheiclell UI
den VaB da ~ ,takken
het. publ. 1I'eIbn departement.
keurde Dei komitee oak pedo
andere MIl'beTeliog il dIJt de
TaG kiesenlijaten iD henieuáng
_n &UlJen'InIr'deD, IIodat het
&ct Jr.an verkrijpIG tepn Mo 110 lug: _._. en
magelike prija. Iadiea de veNiate eie-
.poen. toor ae st. JohJa' ...Kobtad eli

8$. JGIi.n' ...Umtata apoonFegen nW
biJuten 6 ma&Ildea patort "onIeu, lit-
veelt het komitM Mn, dat de JIIMi..
ten, door aJat.ea 48 ea 49 v_ l905 au
de bei roCken :ma&techappijen '~,
sulleD .worden herroepen.
Iá nrb&Dd ~ n~ed

zijD er oak enip .beIangri,JuJ ___

veling.... De aan_hi lI'Ordt 1Ie,.Jd tUl~"""_'
bij het .tebe1 tan iD'VOI'derea vu Jaa4. liiN_ileU
inkCllDlMn ill het. aaturelIeil pllied, ~",.naI~pJCliJd
en _ eeal"Dllliiger achema 'IrOI'dt .......
bevolen: Bet. Terir.opea aJl niet lupr
p~ .,.-_ MD' nataNIJea
wordt lIterk aIpbQnI.. ·~I1H .... __

a.- ui~ te 1nJIdeu .~ (£111114J1J),
einde te ~ dat lIUlte •• " ...... ja ·Jl'~I..ti~!J,

4e _deo 'NOU Il&WNUeIl,AlIea lID- 1a;J~,U"", 0!a>1l"'1CljDI~
men. De repriag Waocrn' lIOlB •tit
clrapn, dat 118tun11eD, ., iD np-
iinpinn.aiiDplr, .,. bOqiWta _
pstidateD YOOr kraabinai..,:~ 1&. .... t.~,'/,~""',Ii'~~•
Terpleegd, TU« de. TerpI .. ir~(~· (.ell8Jla6)J
beWea. ock ftl908I't:a ..........
door de u.tunllea ~ W'IIIdea ......,.a.
WUI' SWb _ ... bo ,..t.iedea.
Andan ia 'i te -a_ dat _&Dip
:inriohti.ngen buita.porig.u.. ua"'
peiee eD lW ca kaitea
&UlJeo "orden Y'OOr de eéhátkiat..~
. Uit. al ct.e ~. _...
ctuicIeIik, efat CIt kDmi~ s--. .af.
geSaIaeideD 'tU de ~.~
land __ ... ctilui ..,.., .....
w_.

, Vervolgena, deak UIl ..N.a-
TAR" welke de StaDdaard Tee
voor de wt8te 20 jarea geween ia,
~O welke hUI' hoge I'IUII aIleeD
0!,h()llrit door blijYeade Terdieoate.

~ De huis9'1'Ou", die ODderrin
din£; toc'il, un het o"era! zoeken,
maar zij di~ op oo1erriniiog acb,
~e\'e[J, koopt

GoedkopeExku,.~.
RETOUR BILJJ'TTKN tegen

eukele reie TQaf Worceater ea
Tak: Lijnen hierheen MD kopen
\'&Il Toept' gbanjea Tall 1/- TOOI'
de

EISTEDDFOD
0....., 1C000000lib ............. 1.

STADSZAA.L.

24, 25 n 21 IEnE.lD.
8 UUR •• x.-

E
J(UZ1kale ell VOordnoh~ EGa-
petities. ]tUDst 8a B&JlClwvk

TeD.tooD8telUDa' •
POPULA.llUI PRI.JZU:

Enkele Kaanj. 3/- (gere.erveerd)
2/-, 1/-.
Seasoo " Kaarijea (Gere.en-eerde
Zitplaata voor de 3 avoudea) 7/8.

c Op-roldr Tall wijlea de heer
P. M. Boa.. on.

NEG
L J. DIUlfFI ,

-- UANtAl. .
....... 11.... ,AR ....._--- ........... -

SOlUSB' IDf 8~1ID
IBIICIP.ILlfilf.-A TUISEN VALUATIE.

R

KEN NIS wonWtUenaede gege-
v~, dat de Tuuen Waardering.
LIJd TQ Belastbare ~0IIUIleII,
gelegen binneD deze .MUDicipaJiteit,
&er inage van het publiek MD dit
kantoor zal liggen op en 1'&11"
Doad~, de :la-te cJaer, ea dat
een Hof gehouden aJ wordeD, iD
het (l'eZflgde kantoor, op Douderd.g,
de lOde Oktober 1907, &e 11Ufn.m.,
t'OOr het doel 018 beswaru &egeD de
gesegde waardering te horea eD er
oYer te ~&eD.

op Ju&,
A. ZACH. DB BEER,

8tadaklerk.WELKE DE
Jlllllicipul Kantoor,

80menet Strand,
26 September 1907.

TOETS DE ZUID.AFRIKAAN
VI:RIINIGD KB

ONS LAND .
DEi -DO!I.-nERDAG, 26 SEPT. 1901.

Publieke rekeniDgen.

TIJDS Tegen het eindr l'1I1l ~ pMlement...
mtting, t_ de rapporten v.o de vet'-

dillende gelliln.ell> komitees het een
Aa ru.t aJlder werden uitgebracht, " ..
het ons onlll>Olpli1t iedereen dadelik te
beb.a.ndelen. Wij wllen dus nog V&ll

tijd lo~ tijd de &aDdacht ouer 1_1'11
bepalen bij de inhoud van meer dan
een belaJllrijk vel'lllag. De ~
..el'lllagen werden niet in hei pM_eM
Ix-hoorlik besproken. De reden hier-
YOOr is ann Allen goed bekend. Doch
<lit betebnt geenllZiina, dat het werk
van de ..e.....,hiller.de lDOm.i~ ijdel is
geweest. In genen dele. De goede aaa-
be....ungen .&UIleD wonlen uitgevoerd.
itid:ien ni~ot. door deze, dan toch door
de v~nd.e regering. Maar heelwat
van de praktie!M! weraen .wIen tJUOh
dadelik opgevat en uitge'f'oenJ wordell.
Het gelrosen knmitee van bet lapr-

buis, d:!.t de publieke rekeningen moet
nazien en onderzoek doen naar &&keD,
die in verband daarmEide stean, heelt
.Leeds ~n gewichtige ~ te vemal-
len. Dit jaar is ujn rapport niet bie-
zonder lang. Trouwens dit kÓlni.
,.at feitelik ook in een andere vorm,
e 0 .. el Ills bet! begroiiDp kGlllitM.
Het .. "rk van dit laat8te nam veel l'1I1l

de tijd der leden in beslag. Maar
loch sijn er enige n.it.t.ekende aaabe-
'f'elingen vervat in bet "erslag -..n
bet komitee VOOr publieke rekeningen.
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