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Caledou,
8 JIa.arl, I~.

't . j... . . ~ \:" :;. ," 0.1 '\! ."K"

Boeren diejvan 'plan zijn" VOOt'" 8êJi',
ga,t1e-80hema in! te g&a.n, zu»en , .
ze 'naar onze' [prijzen,' ,",.
vra,ge1

Duizenden voeten VlD P~'
, ,

r:

tIrOPta ..... ·,·fl..... :
Stadsraad van Moltano. zijn geJtooht door vODm1tBtrev~de Boeren.. 't,

tI,'
J

1

GEV~AA.GD
EENJONGE~FJUI[AubEB. OD·

genDwd om ala TJainler werks ... te
en "",er bebaJ,p.u. te sijn op
plast.. ,I

8alaria £2 10.; per lDUIId met mj
Ioriee eD iDWOIIÏIII·
Au_Il te dOen .. later dan 28

d_bij

BENOODIGD
~ GOUVKRNANn, op de PIeatI

Cbarlton, distriot Somenet Out, YOOr
drie kinderen. Zij moet iD ri.&at sija _
te geven in 'Mw;iek eD Bo1Iudach.

8&Iaris £36 per jau' m.t logj. mj.
Werkzaambeden te ~ 10 April.
Doe _k bij

P. D. S. ERASMU8.

UC. B08JU..N,
JoaetcbeIt·

P.I[. Dllrbanville,
)(un li, l~.

'1' J

"
CbarltoD, 8. O.

EEN gecerti1i.oeerde Onderwijzer
ol Onderwijserel (onpbnwd), om

, onderwijs te lf81'en aan 10 kinderen,
in het Holandseh en Engel8Cb, op
een BOlJrenpiaata, lt nllr 'fan Witmou
Statie.

Salaris £60 per jaar me~ vrij logiea.
AppliMtiee met getnigschrlften te

worden gezonde 1 a.an den onderge-
teekende, niet later dan 1 April.

A. H. VOSLOO,
Ondekraal,

P.K. WitmoN Station.

-GEVRAAGD. Itantoren:: G~" ,.a
KapmJnen: ~ .. ~.,-'.;

Poltbu 760. T ~Ac1ne: ..TU"". i'
\ I

'B~.&D.,
"

Ben oncJ_ijArll 'rOOI' Naaldwerk,
en Zingen, "oor !le afdeeling IritlderlM.
Salaris £150 pc jur.

.ApplioatiM (ftI'J(neld \'all bewijleD
't'aD. behraamh_ ID oopiiD 1'aII
ptuigachrifWn) WordID ni~
1'oor d. betrekkiDg 't'aD on~JMNI
in Naald-erken Zingen (Tollio80l-f.),
voor de kindllJ'8Il, in d. tweed .. klMH
p'nblieb sohool, op .. Jl .al,rI, 't'IIIl
.£150 pu jur. .

De geel•• applicSJl& al "olgaa
het Kindergarten ayateem moeten
onderrichten, ID narJdwerk era IlÏnlJen
(Tonic Bol·fa) 1'olgena de eiechID
van het gouvernement.

WerbaamhecJ,n te bqinnen na de
her- opening der liChool, na Juni ya.
O&Dtie.
. Applicaties te ont1'angenQp of 'rOOI'
Donderdag, 31 Haart.l~, door

J. C. DE KLERK.

, • ,1 a

HERGULAS PILL1Bf"
, ,1 .', -. .' . I .

In de. ll18tkt. ·L,
, I' , 't :1 :. ,!.....:,

EEN ONDERWIJZER voor ~ publie-
ka School te Ellolulakraal, ~

Werksaamhed8ll te beginnen .. de
April ncantie.
&lario tUl! en vrij ~.

. ,A.pplicatiea met getuiphrifteD te
word. gezouden aaq, den Olldqetee-
kende niet later dan 31 Maart, l~.

S. TERBLAN'CHE. PUBLIEKE VEllltOOp:IN<;,
-oP-

Vrijdag, 18 Maart, om 10: uur v
P.O!' &rrington,
Kn,-ma. ...

UN]: ONDERWIJ ZEREB YOOr_
~ivate ..,bool, op ei. plaat. ~oa-
-.ein, Diatriet Murra;ysburg, bi,ra8Jl h84N'
·If. L. Ensmlll, twee uur per kar 'raD
'tItree Sisten Stati., Voel' tw_ ~
(jongua).

Salaris eao per jaar met vrij logies.
Xennia van HoUandsch en EngelJch

..... vereischte.
WerUaa.mheden te worden aanvaard

.. de Aprilvac&Dti e,
Applicatiea met getuijpChriften sul-

len worden ingewacht door de ond.
t.eekenden tot op 1 April, 19O<i.

DE VlLLIEBS .I: lUlUIS.
1lmTayabnrg,
J9 Februari, 11104.

Stadhuia,
Molteno, 5 Mant, 1904,

ONDERWIJZER.EB, op de plaat. Lug.
MIg, diotr. Murn.ygburg, bij den heer
Johannes ..... der Merwe, Toor een Gou-
vernement. Plaats School, met 6 kinde-
r...., waarvau het vent gerordenl kind
in den Yden Standaard 1..

Kenni.. van muziek ...ordt veseiacht
en een goct'rtificeerd<! (3 F) applicante
zal de voorkeur hebben.
Salaris £6() met ",ij l!i:'es. '
Werkzaamheden te 'nnen met

April-Joni kwartaal. De p to ligt 41
Uur van Nelspoort Statie.

Doo aansoek niet la.ber d.... 81 Kaart,
lOOi,bij

Ds. S. J. PEROLD,
Murra."ct;:rg,

I) , 19<W.

APPLICATIES, worden gevrud _
de Christelijke National. BchoLeii la beril
distrikt Ficluburg, O.R.K., ala '!"OIat:

(1) Een &ecertilioeerde ONDEBWlJ.
ZEltE8 voor de Bniteuohool te Booda
Krau, pla&to 'raD dm heer Bernumua
Ora-i

(2) Med. een gecertificeerde ONDER-
wttZER.E8 voor d. Buiteaschool op de
pluto Moria, Y&U den b...B_
})adenhont.
Kenni. van muaiek en handwerk _

&&Ilbe~. De hand .... rk- _ m.uiek.
plden komen de ondenrij ...... b.

BaIaria in elk g..-al £120 JI8I' jau'.
WerbaamhedeD te bePmeA _ .,_

~ mogelijk. ,
lad afochrift.eu 'raD pt~

nlOlt later d.. 21! Kaart. ll104, MIl

G. OI..IVIICB,
S.nt.rIa.

Poatblll 21,
Fielulnu",. O.R,X.

BI1 de ondergeteekeDde il kOID8ll
MDloopen bJaaW·ft1e ruia -.el Olll.
trent 181 jaren oud,i alle Y,Ïer TOtteD
beslagen. beI_ desel1'.. .iet
binnen een IDMDcl~. ilmet
betaliDg 1'aIl loop· eD eD .dYer.
t.eDtie al dezelTe mij. 'eipldOli
worden beIubouwcL :

P.l.8CIJBBUl>Blt,
Var~ Vlei, JlopetieIcL

Il Peb., 1I()j. .

I,
I

. I
wordt ze.r veel In de keu"n .ebrulkt. Kok. ~
vinden het altijd even "ut.ll" Het beft' niet I
"leen .. n heerliJke,opwekkendepur aan' i'
hache's. soepen, .estoofden,.•nz;, mlJAr het, i
• ...rt.evenzoo"spler".n v~.el. Hulavrouwen~
die hun kookkunst nlet alleen aantrekkelijk·maar ook zulnll' willen h.bben~ mOeten.

BOVRIL·pbrulken.~ .', . ".

DADELPK: BENOODI6D

Bekwam ..RIJ TUIGSC HIL.
DIRS en LIJNTREKKERS.

Doe aanzoek bij

F. J, RETIEF & Co"
Paarl.

Onderwijzeres Gevraagd. IEIII18E~111
: i I

Aan ~. Dames van
i

•

APPLICATIES, vergezeld van
ptlligt!chriIten nn eeu of mellNnlHJ'
BoUandache predik&nt.n, "oor de
betrekking van Ondenrij let'8e 1'aoJ'
eeu print. School Of de plaate e....
rula Draai, Dist, JrfiddeJburr, Trane .
nal, aulieu door den oudergateek.nca
OtItvugen worden tot al Ma.t.rt e.k.
De pintA GeneraaD Draal ia aan den
I!pOOrwlllf statie "Wonderfontein" ge.
legen. Zingen en M~siek zijn vere.ieeh-
tG. Salaris £75 per jaar met eventn.
eel. verhooging tot £ 100. Logies vrij

B. N, 8WEHMER,
POIItbna 1049.

Pretoria.

DAIIE~
Wilt gij uw. nr... -4 lIOIda

goed.n amaahol .... Mkt' .ebba;
vra" _plee voordreMeD ftor
eenige ~id bj h.t TO.IpaM
ad,. .•

8 van 8IE.E,
Jla!meebury,

PJ[. Bus ae,
... ......

Malmesbury enOm.... k.n

umAAl
OIDBIWIJ~. 0IYI1.1.0D.

VOOR een b'l1ite'l School, distrikt,
PaalpiWJ'l!hD1"lS' Natal. Ongeyeer
3OIm:d_n .. ":

Onderwijnr -!moet in sta&t wezen
kinderen volJrtiÁII de eisehen van' het
Gou1'8J'Dement te oud!lrwij 'ell.

Salaris van :£10 to. £12 10.. per
lDUIld, me~ nil huis en tuingrond.
• _~pplicati08 .~waeht tot }iI .April
lw., met tvpi81l van getnigachrilteD
ut te lI8DdeD Aa'}: :

KYBURGH .ii WB8ULS,
"'_t.n.

-' .
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UN 'yolbi0e4 Afrihan,,6r~je be..ft
lijll ""rscbjl.ll!ll!l' ~"I te Dooka(lOMl.
op den 2den Maart. i "

J. M. BRL~[i.
B&ATBlX ti BBIN{(, .'

'leb. K<mI6

ClaDwilliam, 14 Maart. ]904.

DOOD BERICHTEN.
, <

VERD80NB.EN uit eeu lY-lOt in
de 7ee.' Il m,,! 'hem dris anderen, t.
Viecn Bo~k, Kalk&~ai. op Z .•terdag'
morgen, 12 Ma ..rt. l:<(J.!, mijn olld~te
en geliefde loon
CHRISTIAAN FREDERIK POOL

_____ w ~ I

EE..'i' ZW..utTE KOJC'; wit aQ lIe, a«il;t-
t.erpootcn (III uiers, k~ boótM f di~
b.aal: tt'n;lgWISO~> ZIlt 00100II& w~~:

Di~,+, die hur .l\ohtlll'hou~· na
datum UI?YMM, !lal \'~r"olgd w~deu: ". ,.

I . P. M. CBOHS, ;
Togoncm:lr :Stadllhuh<, •

PIUlJ'I., 1 •

geboren so Hei, 1878.
yo" dan .tli Alijo lie •• ObrisLi"a",
Ei&endom van's Vader'e liQOV,

EeD. aal ik u weet ollilDoe~V.
VOOJ Goda groo~eD, wi~~iI. TrooD.

. Tot wederaien8" wanneer Openb.
20 v. t3 ~1l1vervuhl w.J1·den: - .
.. Rn de Zee gaf de dooden die io

haar waren." .
De. bedroef Je Woduwe m09dlll"

MARTHA ..A.LLETTA POqL

, ... BUCKNALL
r ,,/1.-

&MIlVAAilJ
I' .'

868U
,l',:" .~,/ rl ïÓs .....:;,,.·,1

1''- ,..+ .,.-':":.~'..._' ,{.

VAIEIDE 'AI KAAPStADUAI E~E~ND.

LUMEN,

-------11' .'\ ~.',.'" OVERI,EDEN te ~o hof. O.R.K., op
deo lilden Maari, 1904; oaee irolg (e·
liefde IIÓOII

JOHAKNE8 PETRI,iS,
in tleo jeugdigeo ouderdom Tan 13 jarell
eo 101Duud6D ..

V... I daol[ ajo wij nrachaldi,d ~U
oouHeft Zost'lll' Me'IT. de Wed, VI W~
eli hur eum' ~ Bosbrf, al, QOIt.IWl dê
f&mnre Scll1fA.KZII:.II v.. R Dp"$ad .oor al
bOD liefde eo I~"I" tlOl'lJ AIlIIonsen g"
liefd..u IIOOD, ged1lreDde &ij!l i:rar.kbem,
bew_lI.

oe diep'l6droefde Oadlll'll,
A P W. IM\{~l.MAN.
A. C. IMMET,MA.N, .

~b S!('ll'I'~.

'VaiHIrde linte Klu Prijs. J2S 5a.. alle Juitenkánt Hutten.~ , . "

tJI'l'W'AAkft: PASSAGIQ8 eD VB40H.T DInST.
L Il"JO:A:.:!.8B~KG~-:~ .•~~,~~;~m~t

8.8. ")'Oft 1AL1~t1:Y::fW:;-r~:'t,ffJÏ..riJl.lII. yoor Kaap.
.... _ oen LOadeD. met ~- .....

1 •v:u.cmr; m.JiIsl!"
&.8. " M'010A " ..ua& B_ York Op' 19""'_bruari 'I yoonnid~ voor

~ . ~'~A..t", ,'<; ; •. '*'1" r-,

8.8. • B.lBóTSI " ftriIOk ftD LODdeD op m, 1I'ebnari,. op WtfJ Daar AlpJteai _ ~ 'I..OaIIen. . ., , r: ~'I'i •. -e r .' I •

SA "TIGBlB'" ...:"l'IW LODCJn cl.18"~~fpri ~Jt~ O~t, ~
15.8. ·'B.&lI'I'1:J" ....-liet .LaDrleU op an ~éa MjIarl! TOOr liatal,. DelIlp:s..i ft Beira. I ,., ,TA· .. ,. "

V........ ~.badeD wat ...... lIWIi.~ ~tbI;a. an.
.......... ·t· i.

,.
OVERLEDF.~ te Hact<lliee.-t.rimr, op
<km 1den MJl,art, !9O-l, onze geliefde
"uder, .....- ......~"""~ J.

lACOBI.'S DANIEl. WUW,
in dell gea&geDl1en oudlD:cJOQI. VW1 82 ja-
ren., .. ~

Uit naam .apt]' JPnderen:
J"';'P. ~fARAlB .

Caledon,
lij Maart,1004. '----------------------,-

t

i

De lIa1UJ voor een geheell&VeD Olll ru"t t beste !Wiel
iJL'Ae wereld rte krijgen, iS.m cUt ~be1ilokL""

. t I i

.,
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AUes voor '.rsoonlijkt Dracht
en Hu~houdelijk~Gebruik•

.HetKleed van den Dag:
Wij' DO ICllgeu uit ier besiob.,

nil OAS. trotech. Uitatalling, dié .J..oor .sich d. beete .... otlE.... sijl!
...... da

Modes van hel Seizoen.
GEZOCHTE
FABRIK toTC:N.

. MA. TE&I A.LEN V lUI ied.... boe04ig1:1.t
.t: lIOOI't .n ho8daDijlh.id .ijn ina-Jo-
ten en d. lerie nu prij... i.owr •
.... omatig d. dagelijlraoh. b.boeftea.

•••r, 'IJ III .Itn ....................

Drinkt Heerlijke

NECTAR
I

~~~e •
-

j

,I i
·f '

\ I

,
! ,(

ill...
_,.

.,
!

I

~.

••

BEPERKT ..
KAAPaTAD.

JUAPtlT A.D.

Aardappeln ••.
Appel.:aa.. r............_........
K.aI.Ueu.1I
&-.1 ._
peru
POlllpoe08D •••
eie...
Wll&ermeloeoeD

J' Kaan, J 104
1: • d ... d
04' 07.
040 6140
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018 0411
o 7' • 10 0
o '8 8 8 10
o J Il D I 10
e I; SOl. If
o 0 2 0 t 3
o 1 SOlO 0
006 0011
e!O .50
o 0 2t - 0 I 11

VERXOOPINGEN.-

.1

I .. J BKlUt.A.Ji'B, AFSLAGn"-
At_e Vukoopkamen, PJ.iJwtraat.

~.lJe4t'Q.
J. W. )loOaREES JR. ti CO \ A.FSL.
19 M.. ,I>-Malm.bary, I..... nde !la"..
18 .Brf .. rt-KenfoDtew (nabij :gd.buo<

Irraal Itl1j ..) IUIIQ<le haYe en '- loe-
cIereu.

21Hurt- .MoorJ'~.b!1rr, \'Ut BD lol
g!Wd, en•.

ti Muri-De Hoop (nabij Mabn~)
J..oreOOeb.... e .. "'_ ,oedereo.

23 Maarl-Malmeabury, ..ut Joed.
~ Jrlaart-Boode Klelpi (JrWmfJlblll'1)"ee, OOSW~, •••
31Maart- WoU~t (bij Moorr.aburr)

-~ ea Joe goed "a I.. eade haft.
DE VILLIEB8 .. HARA.l8, A.P8L.

30 Maan-Pbel&Ltlr, .. 1 (Kalm.bv,),
\'ut tn lee goed, leYend. ha ye, en ..
P. 8. D.8UU, .il'SLAGE&;-

2 A.priI-{!araanoll, "'Mi rOM.
PA.UL D. CLUVER, .AF8LAGER.

18 Murt-Goed !'locoes, bg Klap.ou,
.....i JOfId, I~YeDde b·a ...... enl.

21 Maart - Welle1'redell (Patrjj.llaJte
bij StAlJenboeeh) .. at goed, eo•.

IS Maart-Stelleabolrh, Joeae ea "utepeel_a. .

Hl L. SMITH cl 00., A.FSLA.GERS.
" Maart- WeJliagtou, Ioeae en "Mte
,oed.rea.

10 Murt-~ht (WellillgtoD), le.
"ende b••• , ...... eaL
lUl!ELMA.B ot CO., AFSLA.GEBS.

23 Maart-Diepn"ier (K.l.bukraall&l.
lioD), leveade bue, enz.

U Haarl>-Z •• rtfoatein (!doorreeabarr)
le1'ead More, eDI.

29 ~Droole.lei (Klipbeo .. 1 ItI-
tieJ, Yee ea boerderjjgereed.chsp.

lIOJCaart-Halmesblll'1, erYea ill boaw.
terreta.

5 April-Dri.foatei!1 (Mab .·lory) ..
"eDde M •• en los goed. .

6 April-Z ..artfOD!cio, Poroeleiabera
(1Wmealnuy) .... .a loe rOeCI en I.
YeDd. ba ...
1.L. DU PLESSIS, A.FSLAGER.

IS Haart-BlIhfollteia (MiddeJbnrr • .f[.
K.) hour Yla plut., I.. e~d. ha".,8IlL
J. -e. D. SMSO, AFSLAGER.

2 AprIJ-Carnaryoo, \'Ui goed.

DBHPEB8, MOORE cl KBIGE,
AFSLAGERS.

H Kur\-Boordelrloof (&til. OaJedoo)
'''.de ba .. , board.ru ,.reecllchap,
ana. .

7 A.priJ-BoIrIrraal (Oaledon) I... nd"
haft eD "- 1I*_n.
FA.URE VA.B BYK .. CO . .AFSL.

18 Maart-Hfllculu Pillar (t.;;u;ab),
.... peel, J."ende ha...., 801.
J. H. W. DITTMA.B, AFSLA.GER.

19 Jfaan-BoorfonteÏ4 (Bethalie) \'Ut
JOfId en leYende haYe.
ALBERT BRDA., A.FSLA.GER.

II Maan-Eliaaleegte (Williaioll) 1"80-
d. ban en 1011 ,oed.

s.«. VLOK. AFSLA.GER.
2s lIaan-" Moote Ubriaio," (Porter.

riJle) ..... t goed, .~e.enz.
, W. P. CRE83EY, AFSLA.GER.

30 Kaart - Potv- ... 1 (nabij Iliohaaoacl
Road) le"ende b.. e 8D '- goed_a.
UUTBlUE ti THEll_ON1 AFSL.

13 Jlaan-c.JedOD, ... t 1'*1.
I A.priJ-H_u'!1"l "U, en 1oI11OfJd •
• A.prtJ..- HoeeelriYler (OaJedOD), ... t
a-L
YBBD. ~LMOTI A.FSLA..GEL

I Aprii-Leillpbarl, .lOMe e!1... te ,oe-
cIeiu.

D. C,S. NA.UDI!I, A.FSLAGER.
IIApriJ-KIlJrpt, (Pri.b) baur yu
""aOeCI·

J. S. KARAI!!!, A.FSLA.GER.
26 Maart- WeJlin(ioD, Ieoreacle ha ... q
~roedenm.
J. J. HOFMEYR .. ZOON A..F8L.

Il Hurt-Drietooteia (Le~ ...diair.).
.. "ende h....e q Joe pN.
B. J. DE VrLU~ AP8LA..GER.

, April - Opperlll&Ukraal (Hano.er),
... ·aoed.
VA.N NIEKERK cl BOOS,IA.FSL.

II ÁfIri)-Doaa!aa, tut ,oed.
S. J. HOtFUERG, AFSLA.GER.

22 A.pri1-Cvaanoa, .ute ea '- pe-
deren eD lnend. h....
J, E. Di: VlLLIEBS, A.F8LA..GER.

lt Haart-Pearl, 1e"'.Dda ba",-
A. B. Dl: VlL!41&B8 " 00., AF8L.

13 Hun-Diemertakraal (Paul), 1e1'fJll.
d•• "'. 811 la.. aOedVeU.
P. J. P. JU.BUS, A..J'SLA.OBB.

U Maart - T.Jbach. Joe 1Oed.
. .J. Jl 8OBOEVEB8, A.JI'8LA.GD.
III Kun - WelliDttoa, ~,.............

P . .A. BLUrD, A.F8LA.GBB.
.. A.friI-~f (Ol&lnrillina) Joe..... cna............. .
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PRIVATE
~ wordt U. a.. ~ iD "~:'~1=~~~t:,tat~8~.Bes:!!. ..~~ 'b.. V_-..IJOIoi

iIIdieMD bij hel Parlem':"';- ID Printe
JCOIaaie naMD. VerMlliglDl{, te wordeD ~~~aoa~ 1.1aDdméten VaD u KOlODié
__ ... d. YOIpBde dotlebuleD' -

(0) Het ODderdeuneD en ~ YaD
'nG hei bero.p nil lancba" .. iD W, I:l~",.
ftII de GouTll'llementa IanlimeterJ, hu 1lill_.a_rII
KoIoai. de Kup d. Goede Hoop.

(Il) Bet _CrienD ftD ia.,!:~:4
.... lijb pnktijbn en bet ..
pbruibn til hdelijkbeid and. aoll"raeJ~'. ~apd:meltera.

(c) 9.. OeatroleeND _ Iliaciplill. uite,...,
~. '

(Ii) lW onrwepl! ....a kweatiea, ~de
en bet initiatief Demlll 8D wabn
tiODeertD bij deu Gouftl'll8'lll' of den A.dl~átr'tellt
hei Parlemeut ... Eolouie, of
of Pa'IOGIl. met betrekkiDg tot .~IDIIIDIm41.tre .. lA.
~ het YeJ'krij.-n Tall Terlr.D~jllfill_
oef8DiUl; ea het be'9'Ol"derenfttl , lad begiUaI' ea
d. admiDi .... ti. ftD U wet, 1OOal. !ID dieutig mop
wordeu geoordeeld. " i I .

(e) Het T8I'IIpreid8D Th kenaia, h.tsij mODul .. of d* middel.....n eie
drukpen, VaD weten,obappelijke OlltdekkiMeD .. toonitpq illde ... "Aer,motor"
mathematillChe en enote wvtnaohappeu, i~ 1oo-t'"1t ala de belulen
1"IIOD het beroep daardoor n1lD8ll wOl·dea bnwdeid. I

(l) Het hoaden 1"IIOD vergaderillga door:~ "*uden PeNOMn
die kenaU besitten _lb met voordeel het eigenpom Tall de YU...
gaaootea OD wordeD, ea het bePprebn VaD alle ÓDdlrr-rPen du.riu,
welke het mt_deel der leden raadsaam n,[len lIokt,en. I

(f) Het clnkklll, uitgeven en oirculeereniftD d. nntulenller.errichtingen
in sulb verpderingeJl en VaD all. qpatell. daIb- .... lesea of durioe

(,,~it:t:::ieD VaD de fooien, te heffeD '1'Cor okm~werk. '
(,1 Het .... kiijgaa door koop, gift of aqd_Wijze,~ ... eeu bibli~
.-JUki YOGI' de doeleinden van het ~Wltitn.t,CID he~ ria ~d tot ~CJ
......terken hiern.n. I i '

(j) Het ftl'ICbaffen ftU Dm8l'll 8D endan .-.uen! TOOl' hft hondeD
'RIl TergadJI'ÏDPD 1"IIOD bet la8titulI:t en ~dere J-noa-, Toor de
verkoop ván -mg eipclpm ervan. dat dóor de lellen bealotea ia te
worden 't'erlrooht, en and_ dergelijke _~. ~.

(a) Bet verkrij~n door,kOOJ!' hlU'8D O.fud.rui~, ft IrJ'ODden, ge-
bouwen ell .tIe tt.JUIere eigeadom, weDlUllilk lof 'jk, dat het
lD.tituut, voor de doeleindID ervan, 'Van tijd ~ tijd goed .al ach_
te Terb ijgen, ID die bet TO}«eDllwei !Dag bejdtten. i

(l) Het her-nr~ onderhunm, oyerp"'e*, in reklIDing bl'eD8'Jt of
op uadere wij lAl sich ~td08D ftn sulk eia'endom of _lg deel daarvau.

(III) Het opricbten op eenipn grond, voot lu doeieiDden van het
tJlmtuut Tan eenig gebonw of gebouwen, e~ het T~deren.n nr- lIVlIm. pmD of

~

ootea VaD emig gebouw, rJllua opgerioht. I .: , ' BOOR&.!m
(" Bet lJtiohtea ID oprichten Tall een f~ door "'iddel!yan jaar- •

bohe IJllbecriptiea, te betalell door .de led. V&ll ~t Ill8tituut, dat
bIBtemd aal worden tot de bevordering vail de dQ8leinUD Tall het
Institunt. .;

(0) Het IeeDen en vinden VaD ~den door de1uiigif~ ftD of op pand-
bri_ oblipti.., verbaDdbrieftD, • Jaeelb~ ....a. ptomee.... en &Il-
dere obligaties of aecuriteiien, of door T.nd of hypotheek op al
P emig deel nD het eigeDdom vaa bet IDsti4aul

En gezegde bill w verder voorzieaiagen beva.f4en:-
1. Voor het opstellen, veranderen, aDlea~eere~, bekend malcen en tee-

PUIen vaa huishoudelijke reglementen en repla~ee voor het ten uitvoer
braagen van de doeleinden en onderwerpen van het Instituut en de
Toonieaingen van de bill en het voorkomen VIUl 4et schenden van zulke
YOOnÏ8DÏngen. .

2. Voor de verklaring dat alle personen die: alreeds zijn of hierna
nllen wordea toejlelaten ale Gou vernemen ts LIl~dtlleter!l, leden zullen
lIijD VaD zulk een Instituut, en voorziening makendb voor .bet toelaten van
Eare-leden. '

3. Voor het vestigen' van de controle van het Ip8titullt in een Raad, en
'fOClnlieaiag makende voor de aanetelling van zQlk een Raad, de aan.
stelliag, verkiezing en aftreding VIUl zijn leden, voor de verklaring van de
bevoegdheden ea anthoriteit, uit te oefenen door ~n1ken ~aad, vool1lCbrij.
't'8ude het bouden V&Il Algemeene Vergaderingen "an h4lt Jnstitnut en het
.... men da.arop bij volmacht en voor de o.anstOlling en betaling nn
a.mbieD&ren.

,. Met beu"kking tot de qualificatie VIlO personen, begeerig om het
beroep VIUl Goavernemente L&ndmeter nit te oefellen en ~et regelen VlD
hUD toelating tot eulk beroep, • ' : '

~ Voor het beletten van de Tolgende dadea en praktijlten, het.&ijdoor
te doen of Da te laten tea aansien VaD eenig Gou .ernemen~ landmetar :

(II) De OT-.komst om fooien te doelen, of in tenuoot.ilobap te treden
voor eea'g _II: dat de epeoiale qaalifi~ v~ht Tau een
Gouvarnemeate Laadmeter, met eeuir ~. die n~et toegelaten UI
om het beroep 1'aIl GouveraemeDte LandmeteIl uit te. ~fenen.

(b) Het cmderteekeaeu Tall teehDingen, bedoel'nde..mg metingawerk
te ~woordigoD, ftrriOOt door hem 118~, welk ",erk niet onder
sijn opsiohi en bestier ill uitpvoerd. .

(c) Direct of indirect ua eeni.g per1!OOD te betl\len eel1 oommiaaie Toor
het uabrtmgen TU werk, ol oenig PerIIOOIP geldelijke of uW-
belocmi-g ftIl waarde te ge....n ale l'8IDunera.~ voqr h~ aanbrenpn
Tall 1Nrlr: of het onrbalen .....n andere pet80neu om hn werk te
T~en '

(Il) Bet Tolgens den Raa.d oDbehoorlijk .el'krijgen of trachteD te "'er-
krijgen 1'aIl Iandmetlml werk. '

(.) Het verriOOten nu Landmeters work voor ~ig ander penooa daD
een Gou 'NrII81beDts Landmeter Toor eeu relQunera4i.. genDger dan
TUt.fpeteld eD beatist door het wettelijk Tutgeitteldeitlu-ief.

(/) ~ ~ voor eeni« L&ndm,,~ werk TaO eenige IOOrt op
l8DlP Wl)1I8 die de rud tegeD de gebruiken nil het ~ II&)achtea.

<I) Het doeD VaD een opmeting in ..erbaud mn :reehtcUi die het onder-
werp uitmaken Val< een dÏlpUDt of prooee op vdorwunu, da • .ueen in
genl diapuat CJf ~ ID guuetig einde hf!eft TOOI',d. putij. Toor
wie U o!Jlll8tina la ""';eht, betaling 't'OO1' d.~meting: al reschieden.

("> Het uitvoeren Tall ID opmeting met groote, sorreJck.heid; en h.t
m.:t VOOf'IienVaD pronea, Toldoende v' or eeD~hoorJjj~e bepaliDg yu
de peten die moeten .orden gevonden, en voor het ~leiDu om d.
ninrlleid ftD berekeningen te bewi;isen, ~bijl ID onJ'uiJte
t.eebaing ter retrt.tratie il~ ; ,

(i) Het Die&_ken, regittreeren, en IIGrIlTDldig .,..,.,ani 'RIl een OTII'-
trioot VaD ~le w.. nUJlDingen, .... Id-werk, berekeningnien uekeoiDgeD
in "rbaacl met of .ls ge'o'g van _. werk, idbor hem nrTiobt .1.
_. Gou,ememeDte IaDdmeter. 'i

(JJ Het llllaken of ~D ftn eeDige oyemDhten «lf berebninpn
.die .~n sijD en onwaar in verband ~et ~P !op...mr doe.
hem ownebt of Toorgvwend door hem te sIJn vilrneh,.

(Ir) ZiebMlf on.. r,ol te ~ in yerbaud Djei de :uihOering VaQ
eenig weyk door bem ala een- Gou '8rDemAlnU L6nd:rneier.

(l) Het lfIi&era of ver1I'Ml"looaen ~de mT0er7q,e. Yol=gyaQ
.aip order of nIC_eot, wettelijk UI1PD~ eD i door
hat lDatitunt, in Tarpdering bijeen. ta opsichte ftIl l8Ilig pant van
1Ieroepepbnik, JeWOoDte of beleefdheid. i .(.lc!~WeiPnD of vtl"WWloosea ran bet PfOCIu ...... 1'u eenf~ "Id·:

. cmnicht, bere~eniog~ t"bning, ol ~ ~en'" In sijn, Produ ........n-,
beU' wanneer "'Plioht clit ~ .... 1 ftIl Qa .a..a te doen; A. IlO

(tt) Zioh te bepven in .. air praktijk of eenïr 1uIadl!l~ te nniclaten,
~ijk lI&Il, of strekkende om te eindigen In een nia¥r ~ijboortig
__ die prUt.ijba én handelingeJl, in de vOontaande IIllbNoti ..
'Nl'bodc. '

8. Voor het YCICII'ko:rnendat ongeallthori.earde peLWonen ,het beroep ",au
LIDdmet .. uitoefen.n ,

7. Hn Ope~ID, 'V&D de betaling TU d. ~rlijbehe I~,becriptiee VaD
M leden. en TOOnteIlllIg makende TDqr de betaling daarv&n ID de boeten in
W ~ ftIl Diet betrJiag. •

8. ..u.r lid. in goede trouw handelende, het Nah, t te ~ geprid-
'n,..cte ...Iecleeliagen, te doen aan deD .Raa.d tM opsJc~te ... bet cedn«
ft1l lillig lid ftD t:.e' laetitIInt. en hem en den Raa.d te m, 'j~ ftIl 18DÏ1"
....-H·b actie. : J

9. ~0CIien op ta lsgpn iD TerbaD.d met uui~ T&Il' taoupe
~ en TOOl' andere doeleinden. '

10 Hei Inatituut ia .*' te Terklaren om eenig, • te bopen
_ te hebben, te verkt'opea, verpandea, overjnpn, T.haNa of and-m.
_" __ te OIltdoeD, en MD het ID8ti~llat .len1rÏpJl Our een GeJlUlelf
zepl te verachalfen. i ."

Il. Voor bet. anthorilMt'ell Tall deu Landl1Ulter ~ of ~
*-w _ A.Dten om ta weigerea de renltateD TU OPllletincu=te DeIIlIIlt
.... j W h~ be~ag ill beWHell dat zalke reeultak,' nw en YII'k:regwD
.... opmetinpn, gedaan door een Gou.ernementa Ilandm' ftD dae
K01cmi1- • 1

Ul. Den Raa.d de macht te geven om eeaige ~~1suJdiriDf
.. beroepe gednIt of wangedrag t8fr8u leden te 0Ilatr- n.n de be-
't'OeI'llheid ta ftrleeaea W het nemen -vatl wettelfJb ~ md stappen ~
...... daannee voor het Hoog Gereohtehof of eazug.ua- hof.' De heeren:I. en J. HBRMANN, ~ en WIIAI.. ,Ji(b~

13. Voor het oplegwn na boeten TDOrIDige aehliuding 1"IIOD de huie- hebben iutrnotiel ftD eeD 'pla&ttelijke Bak 'GD1taH'f!la
beaAWijke rerJemens-n of regulati.. of "Dige .~ ....... in d. een beSeD~ Huiarad, 'ftI:l'de '/1 óoo te
BiD ... 1'001' het Aut~ tot IOboning in de nitoefe~ ~U het bII'OeP ItaaDd ·t..l_ I.._L_...lI_ a ........ ~ :"'_.!d .....",,,..• Jfi~I*.Jn
ftIl &oUT_ente Landmeter ftll de lIOOdanipn die! eeh~ sijD __ ti Dl .!IID ~wt OW'IMIIIIIIIII8)'81' \ll'rIW
.... CIaad of uJatirheid dool' u Bil,l verboden. i,: tD BechsteiD PiaIio's, 116 8Jaap- eli Bet:-bmer b611OO~IlWliD.

M.cluiften Tall ra-mde Bill. ,n.lJ8Il ~ ~ bU deIi 0118 .Koperen en 'udve JJeCId.eA ·(iD elk forDaaM) ". .~::n":"W~et!t~ermg, op of voordIN! 81~,lfaart, l*t ~ Standaards, t9 Buffetten, eli hond~ '1IlCII_"
FAiB.BBIOOK, ABDERNE " LA

Pr.rJemeIltaiN Agentan voor : I Lijst iD. HollaD.d80h .. Eaplach op
•• "II!!'.!!'. ;.1111lOa. PA.. _ .......... , ' .

.. ~. UITV""••• ,~VDZ""D.

Uoyds'
Windmolen

ti ...

Jl"

De II.' ......
,~ l ,", '. '

; baMtPte 'éH.... IIdI.. of .. Tldn:
HII Drenken- VIII Vee,

Of ............... ""lgI8[~£1 __ UIj)lDll'&

en,' 'T..pewriler, ·8pkt., . \ l
........ ':." I

.,'IOB" ••
I

.lJupatadllll .AdnI: ... ·1788.,
.,.

':0£, 'HYGElA
~""",-y, .......
...... 1IiIIiII' ... ,

or,Ui*"nlr.r 8A1U1'OIl1JII,......_. IN DI )[.UK'!'.

EEJlVOUDla,
STERI. ' ,

VERTROUWBAAR' ~~~~~~ ....... ....................
"Olivier" Ploegen, "Planet JRn Eggen. .
"Deering" Binders, Snijmachines, ... ;aa:lel~8en Harken.
Lloyds' houden In voorraad alle soorten vainGereecischappen

benoodlgd voor de Boerderij.

L1010' MDde. haD
ei&'eD eI'VIU'eJlOpzetten
Daar &Ile deeleD der
Kolonie om "A.ermotor
WiJldmoleu op te rieb.
ten·

i• .JL' & i

'ID :.i~b~~ ,J(AI',PlTïla

!WlIIr' lUID,I (~ .. ClMh~~ ,....... .............
. '_ .•.lIl',"'" J.lJ'DlDVUI, ~

, ' 'MISBRUIKWatermolen en • YAIr

,STERKINDRANK
TOUCHER,

Waterwerken Kontrateur en Boren I
n-86, BREESTRAAT,

o. -

-........... UI II lUlL
G. TOVORD heeft de potate 0Il~ m 7AIII1-AlItIrI

oprichten ftIl W~I811.1 Stea POIIlpeW..'
Bepuatie woidt plu.a. An.. word. ~ ...... BbftDtt.

, . , '

.-
MELLET, OCHSE ."

• - DB RAIfD. •
YAad- en Oommissie

., Jl .

POSTBUS 1620.

Dade1l1ke .A..fN~.n1D1' l'tIGh1edt op dell _ ../u .. itqcrJ!b~
met JhJ'ktbrleveD. '

T.......... I .... LLIlTOCIII .....

Aan. Koopers 'van Bui
Pr&ohtige,kans om uw HUI8RA AD en

50 per cent goedkooper dan ,gewOlle .
zen, te Koopen.

-
~~~.rf~~:4.M".r,._-word-=fHIIA 'lleotr!o D'tilit,00.'.

Burpt.iaat: •• ,
~~.OPSLA. RUIMTE

TE HUUR.

lIr Lowry Weg
.... , ... Vreere·
......... kt.
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