
DEEL 81-No. 7,867.

Plein Straat,

•

n en Reids
SterkeFrame Ledikanten, 2 daim Pilaren Zl

en Yoet Stukken, Grootte 6 ~oet 6 duiu,

Prijs £2 f7a.
Kerstmis Geschenken

£5 19s. 3d.'
Eetkamer Seta, 9 Stuks, w/J.&f £10 lOs. Od.

1lles prachtig in de mees~ .stijl afgewertt.

VRIJ.

J.

ZIE ONZE KALABASH PIJPEN.
[ e "'Twttrte Keuze in AfrUa, vanaf SIG tot &0(- met g ud gemonteerd, ill étnies.

RODCEN, tegen
: ROkba, \egeD 4111,LET OP DE ADRES,

Het' maken van alle
altijd voorraad- in

Laarzen en
Leders.

ElT, O.R.I.
GEVRAA

.. ..-------- .............. ;.;;....,
H. R~--HÉ~R~-,,-_,'ltIlDIVU 1I.u.. uu.·ld11~Ii~y&~l AAN BOEREN.

t:EX Principaal voor de
kraal. cl ist.r iH Hoopstad. Kandidaten
tee, \,f die eraan geljk staaD, bezitten. Zij ook een kursus van
pr(!:r"iollele opleiding doorlopen hebben, of, indien niet, moeten ten
mID -u- tWf'e jaren suksesvolle ondervindit;g in bet onderwijs gebad heb-
ben Salaris £120 tot £150 volgen!! bun Werkzaarn-
hedl n te beginnen op de 2 l ste J anuarie 1 ,01 zo spoedig mogelik
daar i.a.

'\l'plikatie biljetten kUIlDen van het
RLwrnf"otcin, verkrijgen worden, en deze" U>7:RmlF!YI

1&.9>t.' ~etuigschriften (oorsprookelike en
Dl, ..r t. ment bereiken niet later dan de 26s~ ~cem,t>er

. . Dellartement)
certlfikaten en

het

gaan hoeeten gedurende
dit seisoen wordt opga-
wij&te wat gij kunt doen

. LEON H. COBEN, Produk~, -
V ruchtea en Groenten Handelaar. ~
Postb!18 5933, president StraAt~,
tegenove~ de 1tIUDÏcipQle Markt:, "
Johannesburg, ontvang' ProdukteD,
V~~hten en Groenten oP.Kom-
mUlste. Prompte veretrenmgelt.~
Ook ('m fie kopen. - -,.-

Drs,
ent,
en

levo1en
-k.

:s:0Els 'J:'.:' IET .
:A) , TUIN GEREEDSCHAPPEl BD AAIVERIAITE

oft ART I KEL" .. . ~1.---~'":"-~~~~~~=!!~~
o E GROOTSTE Eli IUTI KEUtE III ol

R.ol1Ell'1!,Laan Maaiers Scharen T'P1nffj~T!A. xaffta om te binden.
"XLAll" Insekteolde.QuassiA EXtrakt ziekten in Planten.
Clays Bemesten of Voedsel voor anten. Agent voor

Sutton's :' F
T & CO••

.....I,_PSTAD.

Delen,
Pitch " kanten van Schri il

, I
Lithografise en

de eerste

INTERNATIONAAL ~ VOOR HAVE ,-HUlLEN~'

lULVEB8;,"

- I:!e~randeerd om uw Levende Have te ~ll"beteren.
of uw geld zal teruggegeven "IIPr'\lMIPlft

QIJ moot de beoordeJaar zijn.
'v l'Iaq' uw Yoe:rhandelaar cl. ec;brijf laD



DOODBERICHTEN.

:ONDEBWIJqR of Onder-
_I".a_'<1 voor de ~en School te
: distrikt tmenet .~t:
; £80 ,.....r. V r1J logies,
i Pli~hten te beJIi*aea:na Januarie

Vlabritie.
iApplikatie8 met ~achriften

~ worden geadreMeerd ...

J. C. VOSLOO,
8ekmari.,
School Raad.j

Spmerset Oost,
~ Dec.I906;

qniv'ersit81t van de Kaap
de Goede Hoop.

iDE Universiteits Raad nodigt
a~plikaties uit YQOrde betrekking
V4D Awstent RegiBtrateur, tegen
een Salarie, aanvangende met £350
~r jaar en dat vermeerderd zal
wprdep. met £25 per jaar tot £400
~r jaar.
:A pplikaties, in eigen handschrift

v.n de Kandidaten, met getuig-
B<jhriften ell. referenties, moeten
iqgeleverd worden bij de ouderge-
Wkende, niet later dan de 3hte
Decem ber, en van de geslaagde
applikant zal verwacht wordt, dat
hb zijn werlaaamheden beginnen
zal niet later dan de l ste Februarie
1907.
i W. THOMSON,

Registrateur.
I

Universiteits Kantoren,
I Kaapstad,

11 Dee. 1906.

ilSSISTENTE BENODIGD

E. Oc1ob.>r ~J T:dr,ar<1 Bn<Ll>.dorp.
F. Wigg-H. G. W."", r,._:hl lit""

hage.
B. PrinM!·-- .J. H W Jl "'" P.,., Eh...

beth.
G. W. E. RbPld ra.kp E \ T". n~d

- -K1l8pAe afddin..:
J. A. ~-a.n E..den. JllIL " , .\lÏnMlT·

Somerset ()o...t
J. E. Filmer-G. H ~1Il1,h fJllOt.:.
C. F. de Lo.ng.. J .1 ,~I,,"P"r--.I~··

senvill(\
P . .T. du Pl{',si~ Mllld,·rJ [1, ". B.

V .• '11 W, L ])on,'h""rt, \I'odt-
. hou.8<'.

L. J. J. van der n. r~ \I RllbJdg~,
borg)- C. W 1","~If' \1..er~D.

Á. N. Hobkirk ('"I.~I","C tak ""
Standard &nk ('"I< ....),.>rI!

P. S. Marx-A. :' RI..k.· ~~~.
ville.

p, S. Man - E. H .J 11.. 1I.;i" ~t·-yt·

le.mlk>
J. A. Klt>inh-11J' F: Il 1 "iNl"'-

SteytJervill~.
J. Á. Kk>inhnll'- \ c.; HL,,"· Sten·

lerviUe.
J. O. pey...,l

Steytleni:lJp
A. J. M. Joul>er 'l r. I\r : .. q,pf1.

. tamIII'.
R. P. du Toit.. P, 0 n ;." \{.".......-

Montagu.
H.. S. Lomh:trd (' J. \l.",r .•rnJI-"

A:f.bany. bPth
H. Wiocb-H. F\n ... Y~r I' _. f]l£1,
L. J. Ca.wen-..J. T' <';t", 0 fn""'dslt
J. Clark-F. "nn ,kr ~ I ~ ,<,m"-

XaaJl"lbd 1 C C~Dr·B. Moham.at -' r. ,..". '..'
,U'VTe5'- K.'l.n Jl"'1 • d .. '

.Jl. A I'3lllilrt~1 n T.. ' 1 ,·.>n~
Noord Eind" o'"V'kbrl' ~ P"";,o&"

sChooI, Panrl- )\r>I,' .', r.,.....,-r·
De "FElD' ED.l T " • nementr- Paarl. ,I t,

. .IW1.U 18 een U~l--41I1ruEaIQ]_ I rt htin Riebeek '\\""<1 nn-' ~.".' ,.~' f""''''!
die haar Hobfd Kantoor in '\A.aJ:NItád neg, l!ChooJ-Koloni.1"' r: • C"rT'pll),n

- Malmesbul""
. C. B. O. rn.n iJ,...I" .T \ 'c' 11,..0.

-KaaJ>"(' afd"l ill: \lldIleI-
M. W. Di tin-- \ F n ,'c"

burg. ' ,
O. J. Botha- W \1 fi,. r c·"",eo·

stroom.
A. A. Main -·R W r. T

house. ...••n.
C. Da,·ids-Bo<'d"l.J n n·:nk-"_'·

~ aldeli~. gll-
F. "I. GUIY _. Simmon' en CO-

manaqorp. . ~
H. D. lIala.n-''T"'nitRd PrDVl~~!_
, _ rK South A.fr;('A,

SpeeI.le

School Raad Kantoor,
Lsdiemith, K. K.,

3iDeeember 1906.

! VOOR de Regcrings-Onder-
84ellnde School ten dorpe Vrijheid.
~enniR van Hollands en Engels,
Tonic-Solfa en Drill vereist.
~lariB £ 144 per &DnUlD. Werk-
zaamheden te aanvaarden op late
Februarie 1907. Doe onmiddellik
~nzoek: met certifilat.en en getuig-
sehriften bij

Ds. E. C. A.NDER8SEN.
Vrijheid,
. 6 Dec. 1906.

Normaal Kollege,

wordt oewlJd
Post.

Komplete Katalogu.,
,6\P,. ...... ,eNChenen) ·~~o,e. de duizend lIIu.straties

en pPijsopga,en' wordt YRIJ OP AAlVIAIE
toegezon!olen.

BURlVIESTER._-- .. 1

Hopefield School- Bestnnr.
BENODIGD

Hapover School Raad.
I ---

GEVRAAGD
VOOR de A3 Publieke School

te Burgerville, Afdeling Hanover:
(.~H Principaal (heer) tegen een

salarif; van £150 per jaar. .
(B)~ Assistent tegen een salaris

van .£i84per jaar.
Applikaties door gecertificeerde

Ondetwijzers alleen, vergezeld van
afschriften van alle certifikaten en
get.hiften, en ouderdom mel-
dendë, zullen ontvangen worden
door ae Sekretaris van de Publieke
School Kommissie, Burgerville, ViA
Taaibosch Siding, tot en insluiten-
de del 26ste December 1906, voor
bo\-erjgenoemde betrekkingen.

Kehnis van Hollands vereist.
Wenaamheden moeten een aan-

vang nemen op de 21ste Ja.nuarie
1907.
E. H. VAN DI> !:;A.NDT DE VILLIERS,

Sekretaris.

KAAPSTAD_

i Ile Kuratoreu "<an het Xormaal
~ollegf', l1?digen ap,plikaties uit
van Kaudidaten, die als onder-
wij sers wensen opgeleid te worden,
d~e zich zullen verbinden om min-
stens twee jaren na de voltooiïng
van hun kursus onderwijs, te
gBven.

1. Gematriculeerdc Studenten
k~nnen voor een jaar, ter oplei-
ding voor het T ;) Examen aange-
i 'npmen worden. Het is tans over-

g;rlaten aan de keuze van zodanige
~udeDtf'n, nm voor een tweede
jClar voor de T 2 kursus te blijven.
Betalillgen: Entree fooi £3 .
llogi68. enz., £12; Rek~ninge~
vbor Boeken en Bewassing extra.

i 2. Intermediaire en B.A. Kan-
didateJl, of Gematriculelerde Kan-
cijdateil , die het T 3 Certifikaat
behaald hebben, worden voor ef'n
jFr ter opleiding VOOI' de T 2
hxanlen. aangenometl. Betalin·
grn: Entree fooi, £2; Logies,
enz., £8; Rekeningen voor Boeken
"r Bewassing extra.
; Speciale schikkingen worden

g',ema.akt voor zowel de akkommo-
(lntjf1als de opleiding van zodanige
::ltudcliten Applikatie8 moeten
~adre'!8eel'd wordf'u aan dr onder-
gdekend.

J. R. WHITTON

BENODIGD.
, APPLIKA.TLES voor de betrek-

k~llgP.J1 hieronder genoemd worden
ultgen.<>dJgd en moeten zo spoedig
11l0gellk aan de ondergetekende
iQ.gezondeu word€'n, van wie alle
biP'londprheJRu verkregen kunnen
,~.ordell.
.Witkop Arm.en School. Prinei

PJlal, loet T;) Cert.ifikaat, te be·
glnnen aanstaande termijn. Hol-
IllD.dsen EngelB vereist, boven en
b(l_halv., het .gewone Standaard
"pk. Salaris met n;je woning
.±:UO per Jaar.

Paai:devlei.s Plaats School. Gp
c~rti~~ceerde Onderwijzer om on·
del"Wl)S te geven aan oln.Btreeks 10
Kinderen in het gewone Standaard
~rk als door het Ond€II"WijsDe·
p:).rtement vereist. Werkzaam-
heden te beginnen aanstaande tel"
niijn. :Engels tin Hollands vereist
~uzi~k l'en ~bév~ling (extra):
Salarls met HIJe kost Nl in\\-oning
.£~5 ~r jaar.

W. A.. SHAW,
Sf.'kretan lj,

"an Je Albert (Aldeling)
School Raad,

, ' Burghel'ldorp.
8('hoolraad Kantoor .

iBllrghersdorp, '
11 Dee.ember, 1906.

: TE KOOP
~rt Natal Pata... Ran-
k,",.

G. J. RETIEF,
Kerk -Straat,

WelliDgtoo.

BENODIGD.

Co:.,.

BBINK.-Aan familie en vriendeo
wonh hiermede bekend gem-I., dat
het de AllDAOhtijle God bi,haagd heeft
door de onverbiddelike dood weg Le
nemen, op de 2Sete November 1g06, te
(Loadea), mijn dierb~ en nel gehefde
oudste I.OOn, Arend JlIOObua, In de
ouderdom VUl 30 jaren en 3 maan-
den. Boe ..wur en bitter deze
beker mij ook valt te dr-inken, wil ik
echte" .'Wi~gen, wetende, dat bet door
een Vaier 5 hand is ing8llChonken.

De diepbedroefde moeder,
Wed. J. n. BRI~".

Hollitbaai,
15 De;: 1906.-------------- ----------
DE VRIE9.-ZacbL de eeuwige rost

io~aaQ op de 13de December 1906,
aan de wODlng van ha.u Oom, W. D.
A(.,kermano.'tellenbosch, Me'j. Gi rt ie de
Vriee (dochter v-.n wijleQ Ds. J. C. de
Vrids), in de ouderdom VUl 33 jaren,
na ~o lijden van bijna vier jaren.

" bie in mij geloofL &&1leven al ware
hij <lok gestorven."

IIJ,B H8.--Opgenomen uit de tijd in
de _'euwigheid, op Z&terd'jl. 29 8e.p-
iem~r, 19,)6, mijn tedergehefd soontje,
Carlil JohaDDeII .Dilarais, in de ouderdom
'fan 11 jaJ't>n. 11 maanden en 18 da~en.
t ij overleed tengev0!4Je van Jnfl&m-
matte en Muelen.. Bij wae bereid te
IlteT1en, en !leide dat hij naar "ij u
m~er ging (in lOOi! overleden) en om
.ijn. Beer lol! verheerliken. Zijn laatste
woorden ~aren gedurig" Mijn Koning."

M1it.8 dese weDS ill:mijn bartelike dank
te ht!t uigen aan sijn broeder en echtge-
note, de beer en mevr. W. S. Marais en
al de andere vrienden die mij zo ge·
trouw bijgestaan hebben.

De bedroefde Va.der,
H. B. MARAi.'

Ui&t!i -bt, Distrikt Prieska,
6 December, I9Od.

BBAYS RIJTUIG ··108DST8CI. ., .. . ... .~ ~. - .

Gill College Hoge School,
Somerset Oost

----
BENODIGD

EEN Assistent Onderwijzer, ge-
gradueerd en gecertificeerd, on-
derwijs te geven, meer bepaald in
En~ls, Latijn, Cijferkunde en
MlltJlematiese onderwerpen in
Standaards B en C.

Salaris £250 per annum.
Plichten te beginnen op 28

Januarie 1907, indien mogelik.
Applikaties met getuigschriften

t€ worden gezonden aan de onder-
getekende voor 8 Januarie 1907.

J. C. VOSLOO,
Sekretaris.

VICE-PRINCIPAAL, als Science
OnderwiJzer, in de Richmond A.I.
Publieke S~hool, £230 p.a.

Hollands en Houtwerk een aan-
beveling. Werkzaamheden te be-
ginnen in April e.k.

Doe aanzoek, vóór 19de Januarie
bij

(Opvolg.. van Coope ..
~aapee Karren, "Buggies" (rij-
~uigen voor een paard) en Wagens
no alle beschrijvingen gemaakt op

bestelling.

Voo. de A2 P\lbUek. Ichool
te Darling, Di.t. Malmesbu.y.

R" Y NE KE.-Overleden op Vrij dag,
de 7de dez.er, aan han woning. mijn ge-
liefde echtgenote. En~ela Reyneke, ge·
boren S,ebreda, in de onderdom van 46
jaar :2 maanden en r dagen, die mij na-
l"te~de met 8 kinderen, maar ik zal mijn
mond DIet open doen want de liere
heeft het gedaan.

Hiermede bren@!: ik mijn h&rlelilre
unk toe aan de vele vrienden on
"rieudinnen, die mij 110 trouw behulp-
.Men waren in haar lijden, vooral aan
MeVT :-;mit", Koerlande I 'riit, en Mej.
Orobbelaar, Batsmans l rift. Diep be-
treurd.

.. ·Kom ~ berWaa.rtb tot mi j, allen, die
...er moc id en bel ......t z ijt., en I k zal
u, rust geven."

School Raad,
Somerset Oost.

Opvoedings Departement tan
de; Oranje Rivier Kolonie.

iGEVRAAGD
E*N A8si~tent Onderwijzere

voor pe Goeverncments School te
Heilbron.

K~ndidaten moeten Matrikulatie
Certifikaat bezitten of een die daar-
mee igelijkstaat. Zij moeten ook
een ~rsus van professionele op-
leiding doorlopen hebben, of, indien
niet, i moeten minstens twee jaren
suksésvolle ervaring hebben in het
onderwijs.

D~ voorkeur zal gegeven worden
aan Itandidaten die in staat zijn om
ondei-wijs in Zang te geven.

Salaris £150 tot £175, volgens
kwall fika ties.

\V1erkzaamheden te beginnen op
de 2 I ste Januarie 1907, indien
mogE11ik. .

A~plik.atie biljetwn kunnen ver-
kreg~n worden van het Onderwijs
Dcp*,tement en deze, tezamen met
Cert~katen en laatste Getuig-
8chr4teu (originele cn afschriften),
moettn niet later dan de 20ste
Decelnber, aan het Departement
inge~nden zijn.

EEN Onderwijzeres voor S1an-
daard I en de Sub-St.mdaards.

Salaris £100 per jaar.
Kennis V&DHollands vereist, en

kennis van Kindergarten een aan-
be"eling. .

Werk te beginneri met de opening
van de School in April 1907.

Applikaties met afschriften van
certifikaten en getuigachriften moe-
ten de ondergetekende bereiken
voor of op de l ê de Januarie 1907.

F. P. HUOD,
Sf.'k. School Kommissie,

Richmond, K.K.

Darling,
1" Dec. 1906.

BENODIGD

Mat.Lhell.'! II vers zg.

1'. N. RF YNEKE,
Koorenlands,

P.K. !:Jermon Station.

SCHiERH'JTIT.-Ontsle.pen- in de
Hoor, te Hopefield, (distrikt Malmes·
bury /, op de l rde dezer. in de oud"r·
dom va.n iii jaren en 4 maanden,
Wililiam Henry ~chi"rhout, Koster der
Ne J. Geref Kerk te Hopefield, vroeger
poatm"e!!ter en zendeling schoolmeester,
(Datecbist ), van de Engelse Kerk.

Zijn Weduwe en Zoons nemen de ge-
le~nbeid om hnn dank aan de menige
vrienden ..an de overledenen te betuig-
en voor hun innige deelneming met
hen in de urc van beproeving.

Spreuken ,I. v. IH.

TflO ., .-()verleden aan r.ijn woning,
te ae~s. op de 12de December 1906, in
de ouderdom van iP jaren, mijn teder-
ben:rinde echtgenoot., David Thorn,
Yl"OOger van de plaats RO<'ilands, in het
Distrikt Ceres. V iep hetreurd.

ELIZ 1BI!.TR B. TROM,
ne<' Conradie.

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

ALLERLEI.
DE BERO KMOE Zaai-, Vee- en Wijn.

Plaa,'g I. l'rijven \'lei," nabij Hermon,
le tei koop. Water in overvloed. Doe
aaDllOek bij de heer C. C. Dg VIL!.l.~S,

Xaapetaad.

GEVRAAGD
EEN Onderwijzer (heer) voor de

Priv~te Boere School., Langbaken,
Fra8~rburg. Salaris £60 en logies
per tr. G. D. van Schallrwijk,
Lan~ aken, Fra.serburj?

j

Toegekend Goevemements Eer-
s~ Prijs voor Kaapse Karren aan
de: Kaapstadse lDdustriële Ten-
toonstelling, 1904-5.

Richmond,
10 Dre, lOO&,.

BENODIGD.

PATAT3 R-\NKE~ te Koop bij de
ondargetekende, H C THEB.O'll, !:lain·
1Jtra.át, Wellington.

Schut Verkoping, Hanover,

TE worden verkocht uit het
Middelwater Schut, op de 26ste
Januarie 1907.

2 Rode Afrikaander Koeien,
~ebrand D.C.V. op rechter heup,

I Rode Afrikaander Kalf.

.J. H. VISSER,
Sch utmeester.

IBENODIGD
GE(.:EH.TIFICEERDE Onder-

wijzetes, voor Pri vate Plaats School,
te Pportje, Di!!trikt Fa.uresmith,
c.R.J(., Engels. Hollands en
Muziek.

Werkzaamheden te beginnen Da
J anu~rie Vauntie. Salaris £36
per jaar met vrije k<Jst en inwoning.

Doe aanzoek met getuigschriften
bij de heer S. W. KACHELIlOFFltR,
te Kqffyfontein, O.R.K.

Gelllustre.PCIe Katalogussen en ..loris Lijst op aanv ... e.

RAMMEN.
TE KOOP bij Je ondergetekende,
j \1 ehno Rammen, van 18 maanden
tot 2 Jaar oud.

! J. H. BUXMANN.
WelUngton,

15 Pee. 1906.

APPLIKATIES worden ge-
(Dr.) G. NIEUWOUDT, vraagd voor een gecertificeerde

Sek., Seh. Kom. Ondlerwijzeref! (alGoevernante) 8
mij en van Senek . Onderwijs te
geven aan 3 Kinderen in Hollands
en Engels, Muziek en Handwerk.

Salaris, £48 per jaar met vrij

Hopefield School Raad. ~!~:f~i::~:ti~ beginnen na
. 'App1ik¥lte moet tot de Protes-

9NDKRWIJZEDS GEVDIIGD tantse Kerk behoren.
"" W. F. VAN COLLER,

Roodepoort,
P.K. Senekal, O.R.K.

KAAPSE

GOEYERNEMENTS SPOORWEGEN.

TENDERS VOOR
PARAFFIN OLIE.

J3ENODIGD.

Maaiers en Lucerne Harken.

TItNDERS worden gevra.agd voor
het le,eren van:-

307,200 Gallons Paraffin Olie,
Benodi~ voor de dienst "an het

Spootwe~ Departement gedurende bet
jaar 19vi.

Tender biljetten on alle bi ez mder·
hedell kunnen verkregen worden van
de ondergetekende of van de Spoorweg
M~azijom~6J;ters Pon Elizabeth en
008t Londen.

Verzegelde Tenders, g'€&d~sseerd
11&0 de 'oorzitter van de Tenderraad,
Kontrole en Auditeurs Kantoor, Par~-
ment ~t!'11&t, Kaa.pstad, linllen ontvan-
!len worden toL DiDsd~, de 12de
Febnlarie 1907, om 12 nur des middags.

De laagste of enige tend~ niet Dood·
~akeli'k &!llIgenomen.

O.H&B.OOCK,
BooM Spoorweg Maguijnmeeater.

Kant.QOT van de Hoofd Spoorweft Yap-
~ ..... 11 Deoember 1906.

CqUPONS van Prijsraaclsels,
verschenen in "Ons Land" Kerst-
mis :r;ummer. Inzenders gelieven
op tAj geven welke betaling zij
voor ~lke coupon verlan.gen, a18-
mede!hun adressen. Zend CoupOns
voor de 31ste Dec. aa.n

.. ! H. P. RETIEF,
private Post Bag,

Publieke Sehool,
Groot Vlakte,
Somerset oost.

KOlT ICIIOOL

R. M. Rlass

j

•oo
,

HEER of Dame voor de Private
Pluts School te Kleinberg en
Arme School te Langebaan, om
onderwij8 te geven in Engels en
Hollsada, ~~.

Sal.ri8 £60 per jaar, indien I?~-
certificeerd en £48 per jaar, indien
ongecertificeerd. met vrije kost en
inwoning. •

Werkzaamheden te beginnen met
het Januarie Kwartaal 1907.

A'pplikatie., met gecertificeerd.e
afschriften van certifi.katen en ge-
tuigschriften, moeten geadresseerd
worden aan de heer E. de Jongh,
Kleinberg, Hopefield, en aan de
heer W. E. 'Moir, Langebaan, en
lIMIeten hen bereiken op of voor de
5de Januarie 1907.

BENODIGD
EEN Gekwalificeerde Blanke

Onderwijzeres voor de P. B. School
te Welgevonden, Dist, Hope Town,
om onderwijs te geven aan 6 kin-
deren. .

Kennis van Hollands, Engels,
Muziek en Naaldwerk een vereiste.

Salari8 £60 per jaar, met vrije
inwoning,

Doe aanzoek met kopieën van
Originele getuigschriften bij de
ondergetekende.

J. J. SNIJMAN,
Welgevonden,
P.K. Nieuwberg,
Di8t. Hope Town.
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STRAND STRAAT, KAAPSTAD.
! ..

J. P. YEATS,
Sekretaris

Hopefield,
14 Dee. 1906.

O~DERWUZER of OnderwiJ-
zer6l!lvoor de Private Boeren SchOCT!
te Estherville,. distrikt Beaufort
We8t.

Salaris, £50 per jaar, met vrij
logie8.

Applikaties te worden ingediend
vóór of op de 15 Januarie 1907, bij
de Ondergetekende.

A. P. THERON,
...Ag. RekrE'taris,

School Raad, Beaufort W csl,

Meisjes Hoge School, Paarl.-GE'IRAAGD
EEN inwonend Assistent Onder

wijzeres voor Standaards II. en
III.

Sal8J'i~ £5q per jaar en vrij
logies.

Werkzaamheden te beginnen na
de Maart vakantie 1907.

Applikaties met kopieên vam
Getuigschriften zullen door de on-
dergetekende ontvangen worden
niet lat.er dan de 26ste dezer.

'fELT J. VAN DER SPUY,
Sekretaris, Schoolraad.

Paarl 13 Decem \)('1', 1906.

BENODIGD
W.RI,OMT· ~£ ·e:· #; ~ 0••

ADDERLEY STRAAT ~7, KAAPSTAD.
I

BLANKE Gecertificeerde On-
derwijzer voor vijf kinderen aan de
Uoeverncments Private Plaats
School, Hart.ebeestfontein, 6 mijlen
van het dorp.

Hollands en Engels een vereiste.
Salaris £40 p.a. met vrij logies.
Applikatie!! moeten in zijn voor

lO Jlln. 1907.
A. M. MEYER,

P.K. Burgersdorp.

Handelaars in Ooste~se Goede.ren~
BENODIGD

EEN Gecert.ificeerd Ondm'wijze!'
voor A3 School te Uitkijk, Dist,
Kimberley. Onderwijs te geven in
Hollands en Engel8. Salaris £120
p.a. en vrij inwoning.

Applikatie8 met Getuigschriften
aan onderstaand adres te zenden.

Plichten te beginnen met Janu·
arie kwartaal e.k. -

Tonic-Solfa en Mnziek een aan-
beveling.

GEVRAAGD
EEN Principale voor d.ePrivate

Boeren SeDooI, te Oatlands. Moet
gematrikuleerd ;sijn en bekwaam
om Eo~el., Hollands en Muzielr te
onder,,:~zen. Sal.ari8 ~60 per.jaar
met vnJe kost en lDwomng. j

Werkzaamheden te beginnen met
het Januarie kwartaal. Applihtie8
met afschriften van getuigachri£t.en
zulleJl door de ondergetekende ont-
vangen worden tot de 20ate Decem-
ber 1906.

I

The Federal Insnran~ CorporatiOD
van· Zuid Beperkt,

SLUIT

A. J. BOTHA,
Uitkijk,

P.K. Schmidts Drift,
Di8t. Kimberley.

BEN'ODIGD R. STARKE.
TWEE Onderwijzeressen voor

Private Boeren Scholen, beiden
omtrent 18 mijlen ver van het dorp.

Salarissen £50 en £ 60 respek-
tievelik. Reiskosten VIJJ) naaste
Statie worden vergoed.

Muziek (Piano) noodl8kelik.
Werkzaamheden te beginnen na

Kerstmis Vakantie.
M. S. DANEEL, V.D.M.

Fra8e'rburg,
3 Dee. 1906.

Oatlanda,
P.K. Durbanville.

_
LEVENS
ONGEVAWN
WERKUEDEN KOMPEN
VERZEKERINGEN _ •

School Raad, Pearston. • •
._

- _
•

ONDERWIJZERES BENODIGD
VOOR een Private Boeren

School te Vredenburg, 6 mijl van
Pearston, distrikt Somer"et Oost,
voor 5 of 6 Kinderen.

Te beginnen met Januarie 1907.
Kennis van Hollands een aanbe-
veling. 'Salaris £36 per jaar en
vrij logi~ bij de beer J. F. BOTHA.

Applikaties met getuigaéhriften
(KOpleë~ alleen), zullen door de
ondergei!lkende ontvangen worden
tot de derde (3rd) Januarie 1907.

F. M,ARTIN.
. . Sekretaris,

. School Raad, Pearston.

BENODIGD.
EEN gecertifieeerde Onderwij-

zeres voo.r vier kinderen op Private
Plaata School, twaalf mijlen "anaf
Nijbt.room. Werkzaamheden te
be2innen hte Februarie 1907.

lrIuziek en " Fancy" N&a.ldwerk
een "ereiBte.

8alaris £120 per .
mj. ,Doe aanzoek
STBnrBlutG, BW! 23,
metafachrift.eD TU.UeI~_~~

lGUrD BIIODIGD.IJ
-- 1

A.NOLIJSrEN-11 D.I!XJEM:DEa .

. HYPOTHEKE..\
K. lV. ~llIlisseo - A B, Jl.irc!tdal. . .
E. ~il}(ercantile M.utu.tl :

mg &Ild Sa. VlO"" Socin. " ~.
- te afdeling. .,.. ....Y -__,.
0_ Si~W. F. lt.aIlO('h _ r

~
' .rt-!ll

I
J .. i.~L. B. Fick PiqUe\.Qe
W. W\ Smart -- P K "b 19." BI>ed~orp '\1 <;t fn _

P:, lt. Bdthell--Queen'~ Towu Oncl.rl
. Bouw Ver.-Qu~n, T01i'1 •
B W. T!lrbl.ans -- C. Jl .'J.George. .. ., n r~

P. J.'TAn Antwerp. J. H so:
_"""'OUdtshoorn. . . -

J:. II&neIl-H. J. Steyu H R -. &i,,«sdaJ ' . .UlOI!_

lÁ.: .8ermaII""":A. Gold.'tt>in - oudti.
. .hoorn.
O. ~uizen - E. A.

H. J. P. N. van W'ijk ~J
~ae..ufort West

.G. R..~dley....,J R;_minlt-Grahl&.......
, J'.' 'E. Ped<He-<lrad<X'k Onderl Bou.

Ver .-i-{jradeck. .
aan E. Nichol.;_W. V. Roldt"n-Pon Elia.

beth.
W. 8. ~Uew-T. Tr"gidgll-~'

afdeling.
'., P. L. H. Reynh&rdl---C. J. F Thero.

...--Cleledon. .
C. A B. iMorton-F. Midd!p!on4»>

don. ,
J. 8. CIa IIIm-lnd""

Vel:.-WodehouSf'
.J. W. W<IIl'e--J. Bell Pon Elizabeth.

KrSTr~GS
C. J. Smith en W. Q ~th-Smttlt

en Koch-K.aapse aldelilljZ,
H. J. Buaon-N. G. Kpork.. \l<>und

-.'-.leu.nPN.. . 1'1&

KINDER BEWLJS.

J. L. Kr'Ui!el (G. G. en .\. H. K~
boJogen) - Mindt'rJ K;nde~~
CarnaT\"(}Q .

A.LG F'MEE" .
T. S. Dork.inJ., M. Y. lIolJJl<l.o.\hAad6.

lend als Dorkin PU HoIn"'''i-~.
oomess I'D Co, Bpt. . Y.rnat
~tcller.

II. S. Huoort-Rake-T, Baker en 0,._
Tl!IQ1Il() . .

B. R. Pevel"ett-...{J Wbit"kPT--El!t
oobo.

KONTR.\.KTE\'.
C. P. Ha.rtley-R. M. Hooper-Kf'l.

, gersdorp.
, R. D. Kidd--E. C. Seal" -Komgha.
H. C. !Lutman - M. ... 'Llst~1't(>1I-

Port 1<..1iu.beth

12 DECE..\lBER

HYPOTHEKE..".
T. W, 'Dbompson-W. Gl'I'en&h.ield.-

KAapstaA
. T. lliles--{;ra.han",t..ad Bouw Ver_

Graha.m.stAd. .
T. de Oroot-Pa.arl Afnk.

Bpt..-Paarl.
G. J. Hugo=C. G.

Paa.z1.
J. A. van der MI)rW&- G D. o,nra.dit

':"'_Victoria West ..
K. Thielr---Expcut.eu.n; Kamer, Kup-

Btad--Kaapse asfdeliug.
E. O. F. W, Sshroder--W. E Kobu-

Kaapee afdeling
lt J. dq Toit-Paarl E:lP!.'ut<'llTiJU.

mer .Bpt.-Paarl
~_ Onllekt&ri~ publieke SebaaI

-,JtGIoni:aaJ GOPvt"rDPJll<>nt-Kup.
.. &$deIin~_bra~Oneektari('St' pu bliek. school
-KqlOlliaai goe"erDP.ment-~
_ afdeling.

H. A. J'\(lDon, O. J. Molt,'DO-:Boe<W
J. lV. Attwell-B..aufor1 U' est

A. A.dler!---De .AAr tak van Rundari
B.&u-Brit.rlmvn .:

G. J. Olivier-W. H C()gili-Moltuo.
1. ~. de Klerk-J. E Daridson=Bed-

ford
A. Jl.. A; Wilhelm (I'ru'-t- onderde

huwe1. ''''OOTW. kontrakt 1':J.1l A. It.
A. Wilhelm on S, R nin Aardt,

bOrgen)--8. HiII-Bnrkly Oost,
G. O. 01l'ies-.o\. lt Col« ...·-Kaap."* :li.

delin~.
T. R. JaCobs---C.

afdeling.
J. P. Jabols - li! G Gr""n

AfdeIln~ . .
J. Á. le Roex=-Eerw R ,J, YOrU>D-

Roberb.on. .
KlSTI~G~

L. Rifk:in-F. Orlanrl,ni KaAp" Af·
deling.

J. J,. Arend5&- F. T. \·nl1".-r pn C F.
W, Bt>cker--Maln",~bu"

A LG Df F.f~.

P. M. C. Calib;
Oudtsh()()rn .

KO?\TRAKTF,\
E.. Conz.-R. H. ('oet",<, P,qn~Lborg.
P. J. OJivier--Á. E. J \,eul<'oodl-

Clan william
E. H. Howes- K.

.a fdeliin.!!i.
W. F. K.enn--.\ .E. F:llJOil-·Ifa.nover.
O. Vatl R. van Ollc!t-h,.orn - A. C'. T.

MeCalhun --Ka"p"" iiTrl,·hlll:.

1;j DECDH1FJ{

HYPOTlfKKt:\
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DOIDERDAG, 20 DECEMBER t 106,
I. i .

OM tO ~UR '. MORGIN~: Gedurende deze maand lijn: i

. Daoles Voile I en Stoften Koatumee, LinDen Koetumn Bokk'eo, grensende lABRIl IIIRAH
IIIIERI"f' SOHAPEfI I lapoDne~, Zwart L~kense en Alpaca Koatuum Bokken, JapoDoen Toor beltUndc uit: •.. -¥. . •

1,200 Eek-ste Klusc Merino Hamels nn 4 tot 6 tand, Meisjee Kinderjtirkjes, Dames undergoed, Konetten, BlolUleA, eo Keuken ; :

1,400 :" " Ooi enJL'mSceIL~ammOoe~ 'L H I !=eet(.~=~~..re:,'~=~8::d~:::W:le~,In;'._ Dulen,la," n:;:; K,~:'~ in All U I:':":: '::1:'::- ....
700 ' " " Zwart-"" op nspen, ren, ammen en ame S, e.... f. I'" -,,- Mohamed.500 Ooien van 2 te . 4 tand, Mate~, Mousl~ins, Chitz, (PriDta) NaiDlOOks, Calicoes, ,Lakens, . aaose ~.
400 j" " Slacht Hamel:.., Handdo+cn, Kanten Gordijnea, Tafellakens, Flaonellettea Toor Blouaee, met *r kleine JU.rrab.Karq.h heeft aHit ge-
200 : :: :: OU Ooien, Linole~s, Karpe~ten, Raamblinden, Gordijoatokk'en, enz. uitgaaf~ . 'k ba worden in teild~''''~ geo~ te

50 '" ". Jonge .Bok Ooien. . ~lIe telen Verhul .. UltYePkoop .... Jzen.. eeB~~i .. Kostbaar bewerkea ~ ~ TU leN be-
EN N~. 400 EERSTE KLASSE SLACHT HAMELS. I I .~ __ __. '. EC··· '. erDieuwd, en DeD, nrgilticde.. .! woaden, nld

I Hit zaliw.. rllk ~ £. v. __ _ ..-_.... .. .. II T .. , zweren, gebu'IteD liandea, brandeD,
; "A~R~E" Eli £ZE~S : ..apiq., ltdu ..... du ""... ba..... lit al ~ ge~weD' onder gepl- bnndwoDdea. brOPebitit, .kmep,

1 .Eetste klasse Kolomale Hengst. 1 Pedigree Zwart RoadiIter ~rdt III" .q IJ ...... vn.,... T~ =ni~~~fei d kiDkboeat., eD all. [bel- en ~
Hengst, 1 ~ruin Cleveland Hengit, 6 Cleveland ~n Roacbter Hengsten, I 1 ' II er J "w~ ~ .TaO d'~ kwalen, 1OIl~, jeuking, eu.,
2 paar jo.e Kar Paarden, 10 Aanteel Merrie" 10 Kar Paan!en, 6 1 Np OF NOOIT. =baafl~2L~teI cl IRet i. eD i.~iTOOr de baoden
Ezels, 1 eElJ"8teklasse Ingevoerde Hollandse Bul, 3 Melk Koelen, 2 I _, , i~~' ~-,~ Tall en bet g.icbt.: -
Veer Wagtns, 6 Vel Bok Karren, 2 Kap Karren, ~ Scotsch Karren, enl., liDBIBIseII& CJ c!Ttrand.. '. bn '. ....~.8. traDd. .. 1Il.1} R II ....' - VI •
enz. En tat verder zal aang~boden ,,·orden. . I,. ': '0 De "0 ' --" " "d'D altijd peel ~~.~ t ••••• III 471,

: I ., nrbuurd. ~ '-
L£T WIL t De gewone Te.men van Krediet zull.n I 'KI t d Iedenen. di~i uitliet DUI' een WE'·GGE. L' OPE"N

geg.ven worden. .: a a p s a werblik ~ ~ldbelegging' . . .
F. 4. c. GUTHRIE, -. moel Die' a.&lat$ om de Terkoping OP21Oldob.1'u=~ a.p1.... ftIl

Sec. Caledon Landbouw Genootschap. bij ~ WOIMlIl. ! a. on......... ," : (Ilfti.-.l--+-.. fODI.IiIl)L~ Il.. MebillllMl Ita.in
LuWaL: PMri. ~ ..~, w..... 6 eD •

loen.d • ., tft!n.a...ber ~a .O:\a:::tr~-~~, .11lVWll\ .........Da .... o•• WJa of. Ufr. !DOP.
J. - -::::rl1ll'''''' ftnooI.lHlh .....Ta 3 ".a ".M., iif- ......'.. a.~

_ dat ert pen ~ sal.ijn, dur .... CIOOr "le au. ,$ru.- ille .... tAi1teD
he'eigeDdom ~ ....noch' WOrdeD. bet.ulcl W'OI'CIID; ~ -- M"hondt

_aUL1D CLUVER ..... biuaia M ~ al~ ...
r.. I'. • "W.t~ warclee.-

'At8Iag.r. /, PtsolIB.un.a.
1 ~ ..
1 111)",,- 1_

PUBLIEK~VERKOPING
1-:vu-
I

WINIELI GOEDEREI.
i

ware u

L . .8. ", d. WALT, jr.,
. 8ekTe':lri,

. lo r'''' ",.,,1 lLl'()pf'od met
I"t'n..r:tt• ~

r tit' "H.Jr 1.1 t t ..-r
joo . I' .'1 ,I" t..J e 1l ", ...lkom ,

rtdtt1 .' ..1_

"" ',,,,, h ••( .1".. 1 dt>r vergaoe-
I . !\Jfll!,\d .. d~\t df" bt,stour~-

__..t,' n J ~• ;' 'lit"" .
:rt' }< I' \ (lrtll_t" Vl..r~H.derlug

:IV'{I.:I~[\, 'd,lO,Jf lk ~.k~tnris, g<*<l
·.-lt'f,'1
~ .' "fj,i.'r' ,·kt·nd.
...~ ',\. ' .. i~"1 \\!'rd~n op~tH~Omen

I 1 " '•. ' \1) I'"r')l;h G. Lieven-
, ~I" r" t .
L' !WIll' t".·I...oeu g&
II \ dil Plooy, G.
I., Hr.'II11, B. Korff',
.1 I,,,.,-enhnge <'D P.

Notulen
van de Zuid
B. V., ~ouden
12de Dec. 1906

TegwnwOOrdil? :'
De vergadering

opend.
Notulen der

ze~ goedgekeurd
voor!!tel B, va

der McM!"e: "
thesaurier aan
1I'orUt."

Aangenomen.
Voorstet J. S.

DlUS: ., Dat de
C, P. Viljoen q ... ,,'''''*~'
boeken van de
en te ontvangen.

Aangenomen .
Dnarop JOILAkte dl' \-oonitter 't dool

der- v"rgnder' . nl. om te vol·
OOeU Dan. Art, . (a.) en Art. VU. der
koust.itutie. i

Tot stemming t<,rgegaan zijude wer-
deo de volgeud~ heren gekozeo voor
tWf'il jnren :-Voqrzitter H, g J van
Zijl, sr. ; vioo-voo~zitter: F. w" K'ock;
~kJn>tans en th.saurie.]', C: P. Vil-
Jooo; a. isteut J;e~teris, .J, Kock,
~01lllt~('(l: Jl B. V'Ml Zijl, C. E.
\ I ser, P. O. MafaJS, B. van Zijl. jr.,
('II H. ~, 'V!lO dpt Merwe. Distrikts-
t-tuDl"81eden: J,!S. van Zijl en_B. S.
HW der Merwe, primarii, P. G. Mani8

en H. van Zijl, jt., secundi.
op ,voorstel P.) R. ~us-B. B.

van "er Ml'rwe wem Oranjevlei Y1lS.t.-
~t ...ld als de vert.l~rplaa.ts voor wijks-
beuoemmgs vergn~nn!2:en voor aHa par.
lemeut airo kandidaten.

De volgende hI1chrijv'ing!lpuntpn wer·
deu no.ng.'noml'n~-
I. Voorst e1 H, $. vun der Yerw&--(J

p, Viljoen,: "Dpro vergaderin!!; IICbt
het _nsehk, chlti een wet in dit land
!(t>p3",."(>rd ~lIUrdij dnt bet vllsweigen·
dom ~O.ll eDlg p"ry>oon niet verltrljgbaar
Z.nJ zIJn t"u <,ind):' winkelschuld te bo-
talen." :
Il. VoorstRI p,lo. llirais---H. 8. van

w Merwe: "Qat hij het goeverue-
ment aaagedron~D wordt om een som
geld op di' begróting te plaatsen, ten
..~nd... ~" kCl-OJfralitwe bank op lo
r icht ..n In verband m.et ko-operat ieve
vereningiugeo ," ;

1)" wijk.,b~tnurisl"d('n kwamen over-
een om wrp; tt' dtagen voor de rt'gÏstQ..-
t ... vnn a.l~ Rt{'~gerechtip:de burgerlI.
,D., ,..olp;ende. jvergndering werd te
'i 'f'UWJ!I.II<TSfoII tRI ti bepaal CL

Do .heer en merrou .. ETusmus werden
bedankt voor hun gastvrijheid.

Daarop sloot di>. ,-('rp;aderin.~ met JIl&-
bed. ir. P. VlWOEN,

: Sekretaris

i I Ploov wr-rd her-
r ,'11 Jf' -!wer F. du

rt.

\, ~ ," r;; tt "r·~:.r., I.' h•• .r- (; du Plooy ..:k~
,,' I _ "Tl d~· ht~.·r H. Korff

.... r"", ~~ _'!'I. : .' r ,\ rt ....

,.-.j., r'~" ,'" t ',\ t"t-' 1r<lf'11 gt'k07.P1l

\\\:~"-l~'~"~"l nAar hf"t dixt r ikt e-
• t. '., . ," rW. A ITU Plooy

_ I'rll~ll,r!t"" /"1\ d~ h'_~,'
R ' ...... ,·IIIl\ru~ .'11 P. My-
.:: " .. n.u r , " +. ~Iybllrjl:h al~

,.-.i, ~.·I")2:..uherd aan
,.",·lIrlJ"1 ng"puntl'n

rt
~ l":l.! wt~rd ,(Y)r~e-
. r' .1 d" Bn·un )~{'-
I., h."1;lr (1, Human :

',' ,·!l\:.!Ia.kt n-nnJt~n om
.,- 11.. ( pubt. .. k, en '~,iet
,.\,~ ft' \f'<rk.,,·zpn.

I, '" .•,0' .\ :\i~·h"r~h
:,.' r. k t ..l, ......t uur.

,look th~:o-.allr'er i5\
',,' c.·ld ,h,t no):!: i~'1izabo>t.h_

v, r"::,I,lt'r!Il~ g,t'J-loh'n
i"'~r ". ntH ""ijk.

" IJl Pl.UOY.
.~~kri>'t;Hi,

Krugel,
aJf'N'n_

r _.llkr1u~ ra u de
"tl.,ud, 11 t.· Burg.'r·

, II I:! n."
_':' ',·,1"11

~,'IIIII""_::I'YIJ1~ VOOT'

én Co.-

..' .. ! c.:,·l..j)7.~ll rt,,,, hoer
,,' ~.;"r,·t,lrh dt• h....·r

\1· -w .
. ', .. ,' r., I.· :.·dt-'o wr-i kom

: ~' v" :t.'11 '-''fbiu~rd
• •• •• d ""~"I1' d" pracb-

:_. \ I l,.![ 7.1jJl, t'U 7.eid"
·L,· '.\ IJ ,,1I.>n dank-
'Ilk ......7"'~(,\l

\ •.~': _:.,.!.I;Ul ho,,· n·lt" l~pn
! \ll.l,.·kt' vt"'r~ad("rin~

t ... '\~ lilt (Lt· not ulen voor
- , . r .,~ t,. Dw aalfo nt .. tn

'., h', ID lode n h'j!'t'n-

Wolvekrnal
13 IX>Ce';' be ~, isos

r nvt Co"
H H HIlri.!:+'r z.t..id,~. '~flt Ot'

,.,('1":" , .... e n ~tp~ voor.
... rk7_,,,rub,,d,,n 1.OU kun
." Uir iU1J1~.p.T.ien pr 1.0

. t"\!"!I'~n)()rdi~ zi!" ('n
· ~II\ \ .... d:lt t.rf\t'lj1 (~r t:"Pn
, ; Ir mn,·t ~f!'koz.f'n WM-
,\"'r 11 I t tt' st .. lIpn tot
:.' (" Rit'tfont .. in zal

. DI' jI;_one dri~-maandelik8e vergade-
nl1~ mn deze ta! vindt plaats op Don-
d..rdag avond, 20 o..c. e,k, te kw.rt
OVf'r acht uur: . ,

DI' bPzi~pd~n i,,'ljn nIs volgt: ---
I. D" kierin~ ~an ,,;jhbestuursleden.
:.I. Ki.·7.in~ v[ln;distriitshestuursledeD.
.3. Inlevering !nl1 rapport der !rom·
"le aangesteld vopr het makl"ll vlln toe-
bPrt'ids ..l.. n ..oor! het vi .. ring VOD het
..ijf-<' Il-twin tig ja~i" bestaan van de tak.

4. IX>hat~ln>rki leztng. rtXlIt.atle .. op-
.Ipl, pnz. I

'i. _\I~nwue ~pz.ig.h"id.

d. P. DE WIT. Jr
, Sekretari·s.

DlRTRIRT8BF'..S'I1:::-l"'R.
. D" I(e"-o",, drh'~mlJ,and€lik5e V'ergnd~

ring VRn }",t ,distriktsbestnur \;ndt
plaats op Zau.r~ag morg ..n, 22 Deoem·
bt>r, e,k .• om htlf zeTPn.

Bezij!:hroen : _;.
I. Rapport ni Jl eie r<'gist.ra.t.i.. kom·

missi... .
2. \" ,,!"SIng d .. ~ wijk .•tokken.
3. ln_ndiog )ier Dieuwe lijst&n.
4. AI~mt>ue bez.igt...id.
X .8. De wijk stokken van dit dJ&.

rikt,,'-tllur wOfdt'n hprillnert Mn bet
r"'hT€"len en inZf'~dl'n dpr naamlijst van
}x>t kie%t'n hUDnl'r ...ijksbesturen en bet
kiN""n huu,wr ,f~vaa.rrligdell naar dit
di .•t rikhb('stullr; "001' de volgende twee
pren.

S DE KOOK,
VoouittRr.

C. P DE WIT, .ft,
Sek.retari·s.

PRDr8 .\U:lERT Wl.JKBTAK.

UDI!i;8eU-

.... .~

.. - 'l. \~ Innf"t'r men hoopt
1"""'" t.' h.," ....n.
· _,". "'~".r'! Joor d" h~er

Kf' ..chool
,t - Kaap-

".
S \\ P. ~_.", " L.11\i.':Pllomt'n.

\ .' (\. "r, ,..'rI04 tot spre-
.... '. ,k·. "" ·'I'·'.h,·nd." wid.·, dut hij
~..._ .. _ l\., 1,1'd "-",, N' mN'nde.
• ,,' ......Il t>.k g-<'f"t'<'ht'gd

..~ '.- Iwuo ..n.
I, l\ HlIr~·.John va.n d.. r

I,· n"tul"n ni .. t ~le% .. n
"I' <.1'F"n ""pntaan tot de
.:. '" Hl"! fnntp.in,"

·'.l "'ll)!f"I ul",-ku" ..li- :1AJ~

kP -<,boo!
• Kaap-

'f ol t.> no.
,~I(I -Bed- \\ Hur\l:l'r-.\. S. van der

II,' .1., Y~I':"nd" "<'lWldt-Ti~
,_, w,,,,j"n t,. Rit·tfontein, bij
l' \t.r:t', op Woen,da:jl:. de

)l. .•. I\., .. '"',, r I'l(.i. tl' lO ur .. ,-,m"
). '." , .•."I ultgt"Sproken. dat dA

.. :.-- ',.' r" .,.·1 nJOjI;plik zullpn opk~
; " \. ,.rc:;a.d~ri n g:. _<narna df~

. ' F ., n d"r ~rI"rwt' illpt >?;t>I"od

oJld~r de
.," A. R.
n .\a.rdt,

: nJp"" af-

[I I; \ \ \. DER \n·:Ry.~~.
sPkH'tari ...

\Corton

\ I!T' li III \ 1!I\ïEH (WORCF08-
H:RI

.." C F.
..r algemene j&8rlilu.e v ..x-
h<,,,,·n~f'nOf.mdo Bond~t.a.k,

' .. " hw"",, "an 00 b .... r J. C.
I .•'"rdag, de 8ste [)..opm- 'i_UL"WPOOR-T :'io. I., MIDDEL·

·BnW.

jUNbt>rg.
l<'\"Olldt _-

re '. ,./ 'ter op<'lldA m,-t gel~.'d.
."" .".' ~':"''''''' Ko<>dg<"kl'urd f'n .....0-

~" ..
\", ,_ " ,n ,wt af;l;<'I<1j><'n J'IIH w('rd

l' tPII("J1d~· ppn I.·fh"nhd nin ~~

lf ..:: ....aldo vall .t2.:S t)oool.
LII,l •• tilt lh:t klt'/,.f~1l \';11\ t",'fl

. ,'rtl. up {'ell lIit7 ...}n(~fln)l. na.
"jk-h."tllllr lwt. ~.. h .. lf' h.·,tllur
., , ..rklaa,J, lUIlIl J .. heN U.
\'oorzlttl'r} dt~ ht.~~r P Uf\ \\'t't

.. r'llIt'rl, d,: h""r .I. 8.' ytlj"""
- ~I, f'n dt. hf'1:'r P. {;t~rlJt.r (:t ......
. 'n-tan,). \y,jl.,h",t'"IPd,·-
II...n.n P. \'oc'."Jt·t", P. £I"" \\'et,
1,I!l \ a lidi' P (;.·r~)t·r.
IlrlP·IIlj.!"'PI·lllt •.n ,'uoOr h~t u."'.

'frlt'1t iIl~.·lt.\-prd I'll aJ).;~U1(>-{'tl

Bond~v ..rga.<Willg. gehouden op Vink-
font.·io, teil huize van de beer B. van
d"r Wal t. op 4 'J>e.c" 1906.

0" v0ar7jtte~, d" hper L. "orster,
01',·,,01 .. cl" '-"I)!;ad<-ring t'U It>gcle het
(!tH'>! !lit .

XlIt ul"n d.. r ""rill" ..prgnd ..ring gele-
1Á:"" pIJ 1:!Oft.Jg(\.kt'lIrd.

D" ,,'kr..turis du,<'! zijll jaarv .. r.lag
h..t\l' .. lk in dHlrl<' RRn!!f'nO,n"1l wem.

0.. di,t rikt,(w.t uun;I"dpn dopn ver-
,lfll'! Iwt w .. lk ~oedg('kpllro ('Il in dank
il[! 1l~('nOlnen n-,rd.

TO('n ging nl"11 01"1" tot hpt ki~1.eD
'-an ~'n niell~' wijk ....komit e,p, waarop
d.. "ol!1l'nd" hf'rPIl ,-('rlm-.,..n ", ..rden
'U, IJl" Iik' : .1. \'~n d"r Walt L Vor"t ..r'
I. n.n J..r Walt. A.z.n., D' ,-a'n Zijl .. ~
L. "'If' d,'! Walt, jf'.

Dl' V'olf!:pnrl{'pw~'nrij\'ing~pIlJltt?u \Yf"r-

dfltl Mn!!enOrn~1I --
(I) D., politi"",adlt. ond .. r d.. afd('-

ling,r"d.-n t., brl'Dl(en
(:1) Dat ('iv};}l,. ambt<>naN'n verplioht

wl1f'1l zijn orri Holland, .. pbrltn(>l1~ ai
te Ip)'l:)!:ell. :

Du,ar pr niet- m''''!' .I"" df' ard" was
vPI'oMgd" .I" i-"rgadering,

IL,nov .....,
\ C T

,.,i.....tL'.rp.
1::,'0-

r ,nl n .....ntl

,'.1 ,I \,dj"I'"-') Habit':
·!.':Ill"nrljl i....vall ).!e-voelp.n

.1k.koOlI)\,Hhtti ...o 7....d;tni~ te
dat ..'r afJHrtt· ft_'l:"\\i':lgen.:oi

. ~.'\ l.ijn '-oor blil!lkf·n en\ 11Uf'Hr-

Fll>"t~
.. r- -.Jau-

P (;. rhlT ·F. HlIg:H:
,L·r 'I": drlfli.,rt l'fOP ,\Jin. oat
...:' !, 'IJlt'll np d...' hrund.zif4.k-

.,. H, ""fort. W.·,t d<J(}r
" 'l Il t \'\~'r zull"11 ~t"J,-a('ht

r. 'Ii)ld~t",
,·rd.·pn.
:ak ,-~n

I' (;.'rh.·r . F Hu,.o
" rill..!. : ... \';111 ~t"\-ot~I~·n. dAt

":.'\ .,1kil ""r~o ..dill!:('- :'\ .. afloop <Ier puhb ..ko ,-('rga.derir,!:(
...,. :""""'nJM'rd f. word- w ..rd pen komitf'e vl'rg:adI'Ting ,,(·h u-

Ir. Il \".111 dl ....rPTl Joor rt,. ~.
_., .. t ~"dO(yj, III all .. ~"-, Tot voorzitt<'r ,v('rd I!:"'koz<,,, d~ beer
' .. ~,. \ ,'r~o,.,ling 7.1!1If'u J. van der Walt, en tot sekret.lrts do

hen L. van qer W.lt. ir., pn "Is dis-
... ,,,111' 1.'< WHtW" t""n trik1'ltbestuur~t>u de beren L. van dE.r
""lIp"n" II.allgpnompn "·&It, Sf., en 'J. va.n d..,r "',,:t.. en tot

I .... , .1. \iljo"" ~J. Ha- !'eCundi de héer L. Vorster en \. van
d ..pnt.ol ''" ""',t"""d" uit de.r Walt,
:... !.. " ",t .1"7,(' BOIlJ't~k, Hieml\ vH~aagde 't komite<>.

\.lo' rd.·t! om dp ('.k. "an L. :8. r. d. 'V A.LT, jr ..
. • '11"( • "11 '.'11 t.·illdtê>' van . Sekrf'tafl ....
rkr: l)-::\'n Pil infonlla ti..·

',\ v..·!k.~ IIHu\trpgt'It'1l ?;ul-
'I\'-fl \\ord .....n om dl.' h>f'-

I I'!' \:1 Il OIl7.f\ gf·kJf'tlT-
. '.1' .. ', .• n pl.aat ... tot pla.n.t~

.IJ rI.ll1 ..pnr1i~n in de
_"11 f.· 1t1)f!,.1("1l. tf' ...t nih'll.

• I""'n d,. ('I~"t'nar.,.n van

·1· hoofd ......,\.!, ;nlw1~h.k en
:_d "prd'·Il. lIla ....lr oovt-'nop
,\ '1,1,'11'

\',1)'"" ~:. .Jo ...Ln.~n
1" ~('~"h,q ,-;dl"'IHW ondf'r
\dlti'f Hr"{ RI\ It'r. Ih·tz.iJ

.' lit" pnn\t .... "-(·ho1<"n. t~
. '01,·. ·hl d"z" 80nds-

~.~.',,·rl tallbH'dt tf'r W:lA,r~

• "'1 1.1 n"or I~'f"rlills.!~n tan~
. \l>(,rt.tan ht'-t h()ogstpas,-
ï ,.':["111'\ (·k ....;\1nf'n.··

.. h· d"n ..fl(..handNd TÏJod.-
"_'I,j.'f] n~ II1t~t g..,h....J ~fI'~lo-
' .... ·r F Il Hllll;o

F-:liwh.,th
r1J{lnrialp

"l.~f't'"

F.E~ WEl.BEKE:\'D G ~:_"F..Eg_
, MIDDI~L,

-"_-.'"1---'-------

=:.:. r~nt-

OP h('('r JOIIil l\f.~in, bp.tsicrocr '-oor
P . .J. Petpr 4n NI Coy., BI()('mfoLltein.
Orsnj .. Rivi,,~ Kolonie. maakt het vol-
,,"'Ddo versillg 10 het belang yon bpt
publiek: "CIl1tDlberlal1l 's IIo.-.t Ge-
nel'smickl .. 1 hj>eft .......n grot" llannlUlg
hier PlI o.:uI t wij het h if'r verschoi-
oen~ jn.rpn i~ d~ .luwdel hebben, knn-
n .. n WIJ met; VTlJmo£'dt)'l:held z"~[,Il.
Jat wij pr m~t>r Vlln verkopl'n dau vali
.. ni~ !lnder )l7cpora,nt rnn dat soort,"
Dc2\('. Int'<licijh is ~peciAnl Ml:'bevolen
voor koude SOE'St. kroep, en kJnkhoest
ou er iq g~~ bet€':r genl"()smjddel i!.<'-
fnhri("oNo ~oor kindpN'n, daar IH>t
ni, '5 nadf'ligJ bpvat, .. " kiln met abso-
luu- zek"rh .. ip o.an de kleinen ge~ ..'V .. n
worden O+ral ver\rijgbaa.r.--. d.,..

i
i
1

•<'n )1.,,,,,
pu"lil"k~
n(',t~'r,

"

pil~~l!f'kt>
,..rr. ..mf1!1t

II Door't gebTuik van SU7Ilighl Zup,
lJ mij,. tVCTk lm gauw t'an I.;Q.nt,
En heb ik ',midJiU;}' tijd te leUft
.Al de nSe'"wtjcs utt de kro.ne."·

,

MONSTER
PUBLIEKE VERKOPING

TEN DORPE

CIA LED CJ) rt ~
IN DE

SHOW GROUlID,
.i,

OP

Caledon, 5iDecember 1906.
GUTHRIE en THERON, Afslagers.

BELANGRIJKE KENNISGEVING
AAN DE

Schoolraden
van de KAAP KOLONIE.

Na onderzoek en zorgvuldige vergelijking van de vele
com~terende Sohoollessenaars, heeft de Kaapse School

Raad uitgezocht

u BeoDat " Scboal ':Lesleoaar
Voor! het gebruik in de Scholen blnnen de Kaapee

Afdel1ng, en heeft de heren
;

iOODHEAD, PLANT & CO.,
,

XAAPSTAD, ..
iAangesteld als hun Kontrakteurs voor het leveren

van deze Lessenaars.

De B,eonet Lessenaars worden van uitgewerkt Eikenhout ver_
vaa~gd, en zijn voor vijf jaar gegarandeerd tegen splijten,

! kromtrekken of krimpen.
1, J ,

Grotf Voorr ...... voor .......... Prf~"" IJ lIftI'III........... r-- ........ ,

TAFEL BAAI HAVEN ;KOMMISSIE.
T_nders voor Haverhool en Haver.

TE:.tU>ERS, geadresseerd Mn de Voorzittet, zullen ontvangen wor-
den aan ~it Kantoor, tot Dinsdag, de 15de Januarie 1907, om 12 our '"
middags~ voor het leveren nn het volgende:

650 'ron (Kol.) Koloniaal Haverh~oi.
250 Ton (Kol.) Voeding Haver, Koloniaal of Ge-
, uqporteerd (in entrepot) .

Tedders zullen ontvangen worden voor enige hoeveelheid HaTer-
hooi bovrn de 25 TOD, en van Haver boven de 10 Ton.

Vodr het, Haverhooi moet geteuderd VIIoroen beide in Balen of
Schoven~ of gesneden en in zAkken-in het laatste geval zaJ de Kom-
missie zdkken verschaffen.

Tende:raa:rs voor Haver moeten het gewioht per bWlhel specificeren
en waarborgeu.

Mohsters moeten gezondeu worden aan de Magazijnmeester
de Dold~e~-

TeJder biljetten en andere biezonderheden kanen verkregen worden
aan dit ~ntoor.

De ilaagste of enige teQder niet. noodzak~ik aangenomen.
R. H. HAMMBRSLEY HEENAN,

Kaotoorl van de 'fafel Baai: . Algemene Bettierder,
HaTe~ Kommissie, Pier ~ootd, de DokkeQ,

12 December 1906.

HAMMEN.
.HAjEI.

I__ --Ol...r.-.:lliLnip 'fie 'Yerkoping
):>EZER

'*1- '.is nu aan de
BIJ

Voor
Sutherland,

~ 11 December
MERK UIRWIN"

VERKOPI18
....... IIGER, IlL~ YERl
...... (ledere Ham is g~' eerd)

t/3 PERiLB.

DE behoorlik
gelul door. CÁ8SUl:X,

tU £10,000 Tan 80merKt sal publiek
_ nrkOJl8n op selve, achter

.. '" binnen d, VOIgtnIIt tw...... d.n vn WIl ••• h~ " l' "en grenzende
.II .... ~ ... op d. Eente""'" 1107, - ~..... G.C~e e~mdom~enen J.;~

Voorraa.. In dl lit I t,

Welnu, Dames,

- 00)[:-

Superleire I nUtelt PlcDlcs.
... 4 tit 7 .... , st-. '" Il.

• I

DI 1.~1I1 ' ••rrud, 'I

R. D.IRWIN,
Wij'weDBen, d"t gij d••ielik naar onze :Magazijnen in ~ Plein

Straat komt, en er bestellingen zend~ alwaar gij in alle lIOOrlêU goedereo
de meest wonde"oDe waarde kunt krij_gen, die er ooit 1'001' geld sijD
aangebc4en. I

Speciale Verkopings Afdelingen

'BBIE1Uf WA_DUANT
STlt.A.T SN,

<,

.. - KAAPStr A.D.

_-_J;----r--------------------
i

Vr_cbte: Illt)el.
I '

KOL~NIAAL

Kbopt de Goedkoopste. •
! Koopt de Beste.

'AaRIKUT,

• •
• • '............

lI1IIf 41;•
• llAAPlTU

•

Voor gij ergens anders Koopt, j

DE onde~' tekende,
heb li·k . _.. zal bl··.oOmeCl ...oor J -", . . _ ....._ '"--I_V\..' -! -- DIIIW_ ..
er",open 1 9001' ." ot- ~ V.dki~ -

T. PlGUmERl, . ~~ de Gtmohtbade bl-

Op Donderd" de2'ls~ deler, ~.:, ==r ..~
TB 1~ UUR V.K,:

De Gehele ~toek Wink.el Goede- "...... .........
ren aaD de Hfter W. J. Llebenberg'" . -
behorende, en bestaande uit 1- 1:' ft
Hans en Vrou\iven Klederen, Mana YPR .
en Vrouwen Stevels en Schoenen, ._lrnt.. _. I( ---. ..-
Dress 8toffen~ Bontrokken, FleD- .~ ---
.nie, Fluweel,j Aardewerk, Glaa- IN· fIG UittÓerbaDdel met sapo
waren, Eo&~lw&ren, IJ'S4!rwaren D1emeDteD a!toUand A~.""
Winkelsehalett,Gra.a.nechaJen, enz" f,~~" en ".Ji.ail.
enz., te veel ~m.te melden, en tot Editoie"ftI'IChaft.·iedere~!-~.
een WiRkelst.Qek behorende. &rma MIU_-; alle ~

Terzelfder pjd zal ook verkocht welke tot UlUnidmg ~ relaii~
worden, de huur van het gebouw, &el N«ie.rlaod; bo 1eid~. ~
dat gebezig~ wordt &a Winkel, nacen om TeftepD~
zijnde een ~t gebouw, met een fIG '0Sertea TOOl" lf'ed. PrOCiakiM lie
Store en bov n Vertrek. Die Win- richt.en tot
keI is zeer schikt, is een Hoek ALG. NED. EY!!OItTBLAD
Stand, en in ~et beste deel va.n het p__ lIt,
dorp gelegenf- A.mIterd.UD,
Vergeet d~g en datum toch HoDaud,
niet, en I zegt het "oort t
Dond.rdag, 27 Decembe',

I
NICO. J. VLOK,
• j Afslager en
i Gezworen Taxateur.

Piquetberg, :
11 Decem\>er 1096.,

SC~RIJFT AAN

VV. enG. SCoot"t' Bpkt.
"OUT HANDEWIS, ZAlI· EI ICHAAF MOLDI.

Alle goederen worden opgeladen aan onze ~ Spoorweg
Siding, daardoor venoer en wagenloon beapa.rende.

Een a.nde~ aanzienli~e besparing wordt teweeg gebracht door
ons schrelDwerk en kistjes door de Spoo~ verToerd worden

tegen Koloniaal Fa.brieks TarieTeD.

Del.n, Vloe•• en Zolder Planken, Cement, Gagat"ant.
Nerd IJzer, IJzerwaren, Deu .. n en Vena....

Wanneer men repliceert met betrekkina' tot deze adTerl.entie,
adresseer dan uw desbetreffende Tl'ILgenaan

DEPARTJl:MIU(T A.

W •enG. SCOTT Bapkt.s

Poet Adraa, poetbua 247, KAAPSTAD.

co.ItARDERNE
(}E'VRAAGD, een geeerliftceer-

de Onderwi~ of Onderwilzere1
Toor de ID : Publieke seh.ool
op de plaat. ~aa.rdefontein, in dit

M£ua£L£,
iu'. ' PIANO", distrikt, onge~ 12 mijlen nn

ON PLEIN KA.APSTAD ft enz. Lady Grey, en 3 mijlen TI>D

~
~C~.AL~~E~D~~~~===~,~. ~~=====~DE" Sokth African Mart," Beerley Siding, op de ..AliwalPlein 8t1'8a1'"8, Kaapetad (zie naar Noord-La.d>: Grey SpoorlIJn, he-

de BodeS + de Vensters), is de kwaam om 10 de H~l1a,ndAe en
• pla&tAI waa.rTgt.r.j privaat su.perieure Eng~lee talen 'OnderwIJs te geven.

I .:nienwe of tiveedeha.mls Meubelen, Muz~k en Tonic-Solf& een a.a,n-
~ 1:

c
.., Piano's en (>rgels koopt, tegen uw beve~. , .

. rede"L L.!._.l!_gen."- SalarIS £12f) per J.aar. Lops• e1g8n ~e aanU~\tN.UJ ~ 'Ir ., L_ ._ £",'" .5 ! li . tejkomen bezoeken en te ver nlSt:U "",&~n ou per laar.
_ . eve ou I . .• Wer~m~en begonnen le
S .a m.spekteren, of te schnJven. Beste d d' ....._-- be' L__~... . ., L~ d. wor en na e ~m r .,..e
'" c: Terpa~king; gewaa.ruvrg. in 1907. 'i 4 .1./ t. '.\I0Il8""011, llllltft· Applikatie vergezeld van ge-

.~~ TE KOOP ~ gezondeo te ..-._ .. G. S. CLOETE,
:f 0 STEENiWIJN tegen £6 lSa. &!he~1l, Schoolraad,-:I per legger ~f 17a. per Raltaum. Lady Grey •
~ III Doe aaDSook bij: J. T. Buso. Lady Grey,

~ Du:rbanTilI~. 12 NOTember 1906.

All ... ort... vali Bouwllo"" 811

IJz.rwar.lI, --• .."ltoo"."
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C'ROSSE
-AND

BLACKW{lCS

POTTED
MEATSI~
• IN

GLASS'J.MtS

Specialiteit in het leveren op
voorschrift van de Ooga.arts.

Voorua..te Hilil In luid Afrlu
VOOR

1111... .. LI'1Mtte., H.rtlQ", KIttII ...
" ••• l.n, ZlIY., w.,... tilL

Noteer .luht, hel Adres:
.I. MULLER&ZO"E".
Lut_ar\1 11I'ut 127, ("."" 1511)

....... STAD.

L J. DRUIFF, Sazichtkundiga,
iDOEHUI SlWT "8, KAAPSTAD.

DE OSEI 101DEI SIATIS BEIEUU.

Aardappel Moeren.
Aardappel Moeren.

FrJnse .. Early Rose," direkt
geimporteerd uit Frankrijk.
Alle moeren speciaal uitge-

. - zocht. - .
De rechte moeren van de

recht') plaa.ts.

Doe aanzoek,
DANL. MILLS & ZONEN,

KAAPSTAD,
Maitland en Malmesbury.

VERKOPINGEN.

A. B. DE VILLIERS &: co, AFSL.\-
GERS.

18 Decernber.-P<UII, Iouisraarl.
20 l.itC~llIber.- ....1...e.;chhanK, I1efllluo tita-

tIe, 3de Jaarmar~t dfn lifl"'uberg land·
bouw \'pr.

20 Dec. - \ï~"H'hhalllt, HerIlIon Statie,
jaarlllarkt <kr liro.;nberg landlJouw
<ereoiglng.

ii o.,cernu.,r.-Zulller Paarl, VilKt en los-
goed.
NICO J. VLOK, AFHLAGER.

19 Dec. - Piketberg, Jaarlikse veemarkt,
!.e<ens Io«.e jloeJeren.

21 Decemher.-Piketberg, tol pacbten.
27 Dec.-Pll<etberg wiokelgoederen.
16 Jan., 19u;. - Haroe Vlei, d'8t. Piketberg,

levendo have en I,_e goedereo.

M_ D. DYASO~, AFSLAOEL
ill De<--ember.-l:!puitfoowin, distrikt Fra-

serhurg, veeplaats eo lJoerongereed-
IICbap.

VAN ZIJL & HOFMEYR, AFSLA-
GERS.

22 Deeember.-MootAgu, "ervt>n, een stnk
grood eo woonhnis.

P. A. WEGE. AFSL.\GER.

20 Deoomber. - KallleeldaUJ, afd. lIope
Town, levende have en 101i8egoodereD.

A. BERGMASN, AF~LAGEL
19 Dec.- W ageDhoolUM Rivier, Ceres, le·

veDde ba ve en 108!legoederen.

A. J. DE VIL.UER8, AFSLAGER.
16 Jauuarie. - MurraY8burg, s1acbt- en

aanteel ,-ee.
16 Januarie, 1907.-'·De VleI," Jistrikt

Murra\·.burg, le"endd have
17 .J ,j,lluari"e.-'· AaB'-ogclkrantz," Itlve!lde

bave.
PALL lJ. CLC\'ER, AFSL-HlER.

1~ t)~ - \;")\I\...;"".ct ~tralj(i, v~tgoeJ.

Ur.: Ku\...t\. E.\ LO\\" :\(l'SL.\GER8.
19Dn.-haH<'fI)\H),\ WeJ; Statie, Drie-

IU.... IIIld,ltS8 .. ~t",·k ~'alr "

P. A. BRA.'\D .. \F~L.\(;~:R

'lO Dec.-\"r~de",jaJ. \',," Hh'J".dorp, bet
pachtelI vall ~d.~tt' ~:lgeull"Il11nen, en
h!vende h8V~ ~U \,,"'~ f!; }~derE,>n.

! .'

j,

I.

• I

t

O. W. I3HEl-iT STEYTLEk. AFSL.\·
GEIt

19 Jllouari~. 19t)~ -'·lJllhhelbel"j{." afd.
Kupoa, boHljk landKrod.

JAC. M. TllF.C";I"SE-". :\F~L:\GER
__ Prin, .\!krt. ,·t1,":óoed UIt de haod te

koop.

OCTl1RIE &< THF.I(U~ .. \I-'~L.\(lEIUl

20 Dec.-l·"ledon, ~t(){·kfair.

J J. HOFMEYR & WO:-;
AFSLAGERS.

19 Dec. - Philad ..lphiR, hui.uutmhelell. le-
veo<le have, enz..
JOHN ·r. STONE, AFSLAGER.

2!i J&1l. 1907.-Vniondale, vast~.

B. VON hl.. LOCW, AFSLAGER.
19 Jan., 1907.-Culvinia (dorp) ~ tgoed.

JOHN LOW, AF:lLAGER.
20 Dec.-wut Rivier, timmerhout, eDS.

H. L DC PR}U:Z, AFSLAGER.
9 Januarie, 1907.-Aroieton, Bredaadorp,

erveD.
J. W. 8TIGLINGl AFSLAGER.

lU Jannarie, 1907. - Hopefield, levende
ban.
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Echte Merk
1
I
i

1 VAN!

Kwaliteit
I

( "NEbT AR" is een:ex,
pert ~ngsel van de uit·
gezochSjte oogsten van
Indiesel en Ceylonse
Theeën}

i

I
I EN

Waande.
I

(lederd Tin en Pakket
"NEet AR" is gewru.tr-
bor~d het WERKELIKE
NETlrO GEWICHT
TH EE. als buiten gemerkt
op ~nig pakket, te be-
vatten,1 zonder enige ver-
mindering h~crenaamd
voor o~slag papier, enz.

I
IINEO[ AR tt levert e')

w-ot.er laantal kopjes de·
llcieUBei Thee per' pond op
dan ~ andere Thee, en
ii! ~m de ALLER
VOO~pELIGSTE THBE
in de 1del.)

I
j~-:

PIU.', .. Iii, ..... 11/.
j .• 11III1ba ';

--r
DARTER • ZOO•• ,

T~ .... ed..... :."'" '

Adtkrley! [,traat, K AAPST ,AD.

lE(M.qekeurcJ liju.
voor pood beiiDMl

lI8IIert de '.an 1866. erbDd ft 'DOI Lftftlll'llklJ :ar1!Cb.ijIM ..
wordt het ~apput. De 8CIIKlOII_ ..... ·.11~:;
maakt _ "~III "001', ,~ 'eie
Y&II eeo bikt" Uil .. "~00lrU4I

op-voedipp departewecii _eo .:1...
belft door die afdeliG .... d ~ pi,

I' ~- "
lea ~n.l Bet begiD80l, ui CIe'~ .. - ..
repriDi £ll:geeft voor ieder f1 plaltMUk
g•• oodeo, blijft bier ougeecboodn: ADMa ,. -:. ,
de wi; .... w~p bet pla&t8eIik p"oadeD De "~!1!8 Taal VeNDi-

_,-- , ao4"'jp ti I'wordt, il gejwijsigd. Wij.lien dill uiet ill i • ..,.,.. ,
. __ .1 de- .. _-t .I":"" ID ~ anderé ~ publioereo wij, op

hoe, dM het/op\_iup -~ '\O(~ ."lI:1vd' de """"""" db .tatui'll
.jfde '''lDl d. uitgaaf voor OOCt.Wij. ~, ... qp.g, -. laDe door baar "ut-
draagt. ~ heerJ~OO&l keurt bet ~Dd ~-1 Mea UI ~k~, dAt de spel-
voor pond .talllel af en, wen.t eeD ve.:~ 1iDC; ~~ de v~irlug bMIo+ heeft te
IDderiDg ÏDg.\'Oefd te IMID, eeD' ve"":' pbruibjo, 110. ID het o~U", van .
rilll.~ de IChoolradeil meet- .rii- .tu~ ~((d heilft, niet~ VeF6chilt

b
.J.a . hL.a-1 11_ -n..t- n...1D de -g.;,W'OII' H~ 8pe~iDg.. Het
..... VlD ........ en ZU - .,---...... il" ----II· :, . d vencb! ligt ,,_., tn <le vo~ VIon de

IICboolraad,,,«t bij, kaD 11111 DI.tt OID.oordea I eo ~itdrulllingeD~in I de gram-
IIODder goe4keuring VlD het ~ matika. ! Het doel_aar vereD~iug werd
ment, en. bet dep&rtement sorgt, reedll v~r ppublillterd en "ij hebbeu
ui de oitpveD Diet vermeerderen. D!.'A ton ~ 00811 daardmu-ellt in let ~id~
toestand vindt hij onbevredi,-d. De pIecd. ITAIII wordeu de statuteu ID 'Illt

hoolrad orden te veel door bet depar. pbreidel"01111 gepubliceerd en ,.. 1 ieder
ec 00 en w da. in ~ gelegeabeid zijn precies te weteu
tameDt in bun handeleo geeu-emd. wat de 'Wrikunllll TaalVereniging" iL
.iJ bij bet ltel.1 van Itaattl)ijdra«eo
gewijzi(fd hebben, lien 1t1l1le1 dat hij oabiL
lik en niet demokratiee beecboQwt. Onder .EeD woord van prof. de Vos.
bet Mltaande eteleol toch betaalt het goe-

~', tin keW' .

Il~ op de dorpen,; ~~~~~~~~~~i2i~~~~~&n '·lieeD:komea. pacD _!bIt.;,.
Dit "is tieD van de _ ...- ...."-.~ eindill~l~

ik, met. behulp va'Vl.~n~ll~i~~:thr.
ric-btiug heb tOt .;j

)IOnen, tan 'II"I'III!B

trUj 'daD :!~~d. ..
-on8' ~ément ·in •. }W~
'Diet;, ~PaaJdS ~in flit ·op«Ïéht' .
daan iD )t Qëla.ng ya·n die zon&l.l
~. < •

De 1D1~.en dier jongen ... illen wé!
~ ant~lit"kn'en., .en '",Qj)r ,velen 11:lIn-
ner -is dit Seel' goed;' 'nI.aIU' in "110 v.er
het .is opuiat zij de ~i) gering
.a.~W1~, is dit -te .belirellr",n. ,

Dit. lHes doet echter niets. al Y&D
.-at ik boven .Ride a&n~nQe de be-
000.t.e aan e0,n botilf,e-.()JIIeiding .
ons volk en aan ~r ODder~,
voornamelik uit do woen ..êll'.doch~n
des 1ande. KeD kan ~..h ~~~e.r-' niet
bedoelen dat 00 boor niet een ontwik-
keld mens behoeft, to zijn, en de meer-
derbeid van .ons :volk sieh dus maar
moet laten leten, regeren' en .dikwijls "OUID'"''''''
ook bedriegen en verongetijli~,! ' 900r
a.nde,.-en-,. die lI)OOI' wéten daJ! "sij en.
VOOr hen goon ge<TooI'hebben; en dot
allellg!! do gekleurden bij wie er roEk
een dor~ naar kennis <lfC'ho~baart.,
hen vooruit, moeten . .gaan. De- boer
behoort ter wille van ".ij» eigen ,..aken
en ~"&II die van zijn land zo voolzi:jd"ig
tnogelik ontwikkeld te zijn, Hij kan
zouder gOlloegzrune kennis zijn eigen
w6l"k niet behoorlik ",oonu-.tten onder
de t~enwQOrdlge omstándigbeden dell
la.nds. te minder naar mat-e de grÓnd al
moor verdeoeld wordt.

Wel, wie kan hem bet rechte ouder-
wijl! voor Mm nodig, wie bn bet
rechte nationale onderwijs beter mee-
deren, dan de behoorlik opgeleide w-
nen en dochteren des Iand -p Dit is
alleen n..ntuurlik eu wordt gelukkig a;I
meer ing€-7.ien. Doch al!!, gelijk 'blijkt
u~t de offidële opgaven, .he1} getIU on-
derwijzera en undcnrijzeres"i'll'voor hei-
de h~r en lnger scholen, zo ver te
\k()rt schiet, zal men opnieuw zijn oog
naar ·hAt huibeuland wenden.
Wij willen uatuurbk dnt onze IcindfL

ren ook \"001' {I11t>rl-eiandere betrekkin-
~en sullen wordeu bdkwaMll gemankt,
en eisen dAt op onze scholen degelik
Hollands Q"lIderwijs zal worden gege-
ven. da,t· de kinderen T'll-n Hollands-
sprekende ouders hun' oer ste onderwijs
in die taal ontvangen .zullen, dat
daartoe onderwijzers; en in1!pekteurs
iu het HolI-!l-nds goed t.hui$ llullen~
~ijl1; wel, is dat l1iiet· een reden te
moor waarom· da.t wêrk door onse ei-
geJl kinderen ,behoor~ te IV,prden ge..
d'lIln?

,\ 1. IJlen spreekt.-1Ul de opheffi.ng
,-an ons voUr en de ht>hoefl:e Mn on-
d('n-ip~rs, dan denkt_ n1.eDlg een al te
nitsluit<?Dd aa·n bet verzoul[ll1l 0' nog
sU>eds %inkend <fuel des vollt.il. En
~wis. a.1s er Mlfverlooc~d' werk
onder -be.n gedaan moo.t Wl)l'lWn, bu
't Vlloll niemand oorder worden Vlll"
wacht, en door nlemA,nd beter worden
gedaan, dlln door hen di~ vau hun
.,igeJl vlee<; "n bloed zijn. !En zo lIlet
al het . 'IAj1;er onderwijs des lallus.
"·aM ....·oor er op Ia.nge na niet gODoeg
behoorh k o~el.eide onden,-ijzers zijn.

Maar I~ dIt r('<,ds '-:l·1J zo _tlToot gP-
'wicht hij het. lager oude,.wip, hOe 'Veel
te meer geldt 't niet---"hetgoou tf" wer
uit het oog ,-erlore.n wordt-ten op-
I'-ichte van het h~er onde.11'ijs, Wllar-
<k>or llij gevQrmd wordén, ·d~e do m_
te invloed te.n goede of t.cn 1rwade uit-
<wtenen, de hoogste pl:lla~n 'bclrlec
llen, d" m~-te nweht in huden heb-
b,," zIJlIelI! "\'all_,t 1"H,twerk VJlIl de
leraar 18 dat van J., ondNwijz-I'-r zeker
het gell'ichtig:te.

Qnj.!elukkig hebben rMl' ..-ermogendl'
jon-g" mellliCU in dat wcrk.,geen beha-
gen. "" hebbecn nlinvemH:>gtYllden de
mïd,I,'lnn nipt 0111Ei,,), '-OOI" lJ(,t hoger
onMrwij' te laten apleitlen. Hoe
duidelik dan d"·t wij nis volk in ons
eigen' bfobllg' behoren 1'" 1.orgell, dat
cl el;U Ikloon daaItoe word" n lUlngemoe-
dl~d en ondersteund! Het iR wn.a.r.
wij Illl"n word"ll voornl in d .. laatste
}lIr .." gedurig: 0111 bij.lrllg"o gevrnagd
in 'to be!Bnp: I'a II ons urno volk; doch
er ",ijn t<)Cb Jwg ,..Jtijrl degt'uolJ, die
nog wllt--4'n "ommil"'n die nog. '1'01'1-
mi"",m Imnnl'n 1A.>nder dn 't eigenlik
Z<'In-erl.~llêllil1g kO!ltAIl z,al Wol, ik
ka" ml] llAUl\·.,11k oo.u g;rottlr voor-
recht deuk(,1l dan IH't. nojrmogen en
de lust te hebben on~ mil onw hesoo
jonge m('BSt'11 in ~hutt t(' ~tt'-llen ru·lk
~eri' lI"{'rk "oor ons volk ta gailn d(){'.(l.
Men denlw bijvoo.--be<>ld naJ) hét plan
door d;;. Botha, Tan Ste.nenbosCh !Ian
de hand ge.geve Ilj. 1.e1'&l'e'1l behoren
deze dinge-n ul1Ï«lelik onder da :t1lD-
dacbt bunn,'r gem('('ntelodern te bl'en-
gE'0.

Wat hetreft. de mlarissen '-an on-
derwijzers, l\'ordt 't ill meer' ing&J.e.lt
dll·t ~ij \'('rboogd behoren te Ivorden :
doch dit MJ juist. medewerken om nog
meer vreemdelingen hierheen te lok-
!reD, als wij niê.t zorgen dat ook in de
hog_ere rellolon het- werk rloor de zonen
en;dochteren des land~~ gedaAn wordt.
WIJ behoren daukb1l.llr te zijn voor
wat, neemdelingen in 't voorleden
voor onl!" hierin helr-bom gednan, m.aá'r
nu de tijd gekomen· is, d,1t wij ODII"

zelven helpeD Jnlllne.n tal 'rue"lllAnil
antke.nnen, 'dat 't bn~ do.re plicht en
voor ons ~-erre het heste i.~, dU. inacht
te. n('~n ('Il zo goed m<>gehk te doen.

.,P. J. G DE VOS.
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ON~ERWERPEN
!

Snelsol;J1tt, Typewrittng,
Boekhquden, RekeDkllJlde,

EIqrels, enz., eDZ.

DEnsr JOIMERIELE IIIICIJIII
Groot SU~9C9 Vin YOST STUDEN-
TEN bij l de 1906 examens vln·de

KaQJ' r "1'&0 Koophandel.
50 Sla.a~eu tpgen 18 van alle
andere J'Uptlla.d&e Bcholeu te-

i aamen.
15 Beh~'den lof oit de 17 vali

! II' aapsta.d.

Wij vllrwijsen DM!' Mt boeiepd en be-
IlDgrijk jllChrtjYeD van prof. de VOli onder
bet opec~rift: "De weg nit de nood." De
~chte profetlllOr brengt een goed woord in
bet mi~n in verband roet de behoefte
un Zui4 Afriku.oee onderwijzljn. Duide-
likwor\Jt UagetooDd, dat d~ bedoeling
Diet ie vlUI alle Afribaoden hooggeleer-

te ptakeD noch om ds ~ZOOD van
de boeJ!derij te lolkeD. Het geldt de
betere ~pvoeding van onK al8 volk. ED
Diet .nm moet. m.n sicb bepaleo bij het
opbett~ VaD ,!le rI*le geaonkllnen en ,nog
IIÏIIktDClea : voor de, opleidiDg nn hogere
oaderwi11el1t moet IifleD zorg~D, wannen
di. krathte08 hun ambt en pollÏtie iD de
mlatllC!t::ij grate D)aoht eo invloed zul·
len beb en di. invloed ten goede of ten
kwade ~Dueu I&ten g~ldeD. De rennogeDde
jOlJC8li.D hebben m_tal ~D smaa"k in
dit .er~ en de IniDYerlllAll\lndeo ontbreekt
bic. .al UIl de fo~ om sich voor dit, .
wtrll te Lkunnen "oor~d_en. Daarom lt!
bet de J1Iicbt VlD h~ die rij~er bedeeld
liin;tml aardet I~J'eIl. te: helpen -de
ge," doch mi~vermogenden in staat
lteIl _ behoorlike hog~ opleidiDg

voor erwijur tt: genieten. Dit i. 'I)
• I h' IL . h .plicht ~geDover et' TO .. en I~ IlD elge!!

belang ~k .. Wij wUlen "ertron"'en dat
da w~en nD prof. DE VOS weerklank
zullen ~~deD in veler harten en dat men
de goed~ zaak uit pliebt.egevoel zal helpen
bevordeh!D.

veruement tj:leer voor de opvoeding vao de
kinderen v'" rijke ouden! dan VlD arme'
omêlat de lltaatstoelagen gege.eD .orden
ep de haeill van wat plaal.llelilt beta.ld

wordt.
De re«eriugalJijdrage hangt. a£ "ID de

Id_ VlD eeD school. Volgens het I.tate
rapport nh de ltuperiDtondeot-geoeraai
VlD onderwijl koAto olke leerlint iD ~Ii
de ltaat: in een eenle kl.. publieke
.ebool, tt 13&. 9d.; in een tweede kl ..
IIChool, fi 179. 9d.; in een derde klu
ecbool, £2 li•. 7d.; in een armen-lICbool,
.£2 Ik M. j en in lien undiDpcbool of
n&t.relieD-lIChool 138. 8d. en 1... td.
retlpektieveJik. AlK wij nu alleen de lilt.,
!leie .n 3de 'klu publieke echolen nemen.
daD .tin~ wij,. dat de kiDderen tot 4I.G

met .talld~ li bijD. prel'iee hetaer!de
• erk doen en de onderwij.IIOI'B voor die
ki-n ook; en toch is er zo eeD groot ver_
aehi! in de bezoldiging VlD de onderwijlllll'l
eo de bijdrage per kiod nn ....... -ge.
Hier dient meD er ook echter aaD te denk_,
dat er in de regel een hool ondel'8Oheid lit,
w.t hetreá d. schoolgelden voor d. a
k1uaen van ICbolen. In urband mlt de
hogere k1a.uen vaD een achool zijn de uit-
gaven per, hoofd ,,,,,I n,per dail in de
lagere kla_n, eo het ie, on. ilUiens,
Diet meer dan lJillik, dat de regeriDge De Stormen.
bijdrage voor een leerling iD de maw- VerlejJen Vrijdag woedde alhier oen
kolltie klu veel meer zal zijn dan lItOnn ~n wind elf 'regen oit hot Zoid·
voor eeD leerling in zegge aiBuda.ard 4, ooeten .~n duurde we!lr daD :24 uur. De
Maar Wit geechiedt DU? In eeu eel'llte "Kaape!l dókter" J ... t in de' regel zijn
kl .. lIChool wordt gemiddeld per kind t.egenwl)oTdigheid zien door een prachtig
tweemaal zoveel nit de Acl.atlLiet betaa.ld wit kleed over de Tafelberg- le Rpreiden,

en yoelep iDbet l!tuifSllnd en de kiezel.lecn-
lla in een derde klas scbooL Een eel'llt .. tjes, die door de wind voortgedreven "or-
klae 8Chool ill dUK in Btaat betere sa.lariseen deD tot· geen ...einig oDgemak vaD de
UIl' de onderwijzers te I.Jetalen, beter ge- at...a&1 bewaDdelal18, die bij de hoeken der
bouweu en algemeen beter voorziening te IIiraten Poet de wiDd reeds te worfIteien
hebbeD. MeD wu wcl de Traag kUDneD hebOOD: Tans bracht de "Kaapse dokter"
doeD: wat iseigenlik het ondel'llCheiO:tuuen plasregtn iD plaats VIiT! 6t.oi.
'n eerlIte, 'n tweede en 'D derde kl.. In eep IWdere kolom Vloden un ze lezers

bericbt~n uit 'I'ol'8ChilleDde dietrikten, dieechool ~ Het parlemen~ heeft reedA er- ,.
door delle stormeo getroffen tijn. Op som-

kend, dat bet huger onderwijs k08tbaarder Illige pIiaateen wordeD zware verliezen ge-
ie dan het" lager, eD geeft tails voor het leden. i.ongehJkkig ia er ook verli~8 Villi

boger onderwijs op ruimere Ichul daD 't mentel_vena geWeetlt.. De verspoeliDg vau
.£1 voor.£1 beginlIII!. Ook is het uitga- de epod,rweg te Dwyka en het trein ooge-
breid lager ooderwijs duurdar dan het lukr dli Vrijdag nacbt aldaar plaate vond,
eigenlik l~er on lIOn eeD swtebijdrage op eitlten drie a1achtoifers. Nabij Grahams-
de Hei. vao de vordering door de leerling 1.011'11 vtrdronken tw-ee maoDlln, die met
gemaakt wellicht billi-k ~jn. Deze kweAie éeD k"'] door lien drift reden. Wij be·

&nIDrenld1 verliee vali menaeleyeD@ zeer.
ia heeli.t de aaDdacbt van de wlltgevi,DI De Zut:l.OOeten will~ brengt gewoonlik
eD de opvoedings lutoriteiten waardig. regen ib de OOIItelike 6n middellaDd'II! dis·

De heer J~G(.lE.II meent, dat het departe. trikteD~ docb niet in de waetelikeprovillcie.
meut jaarlib \'oor ieder kinII, dat de echo- bitruuJ "' .. het atormachtig .. eder echter
len onder t-tier vaD eeD 1ICh00irud bij- "ID zo1lDigt OID'ID!I', dat de ,regen door-
woont, een bepaalde lOm aan de raad dient drong Ilot de wIJltelike provincie. De zuid-

welltelib dietriltten bebben ~uiteDgewooD
te geven. De raad moet daD vol);OInorJ' ,

l,WanI ~ gehad.' Wij vertroowen dat
vrij beid hebben om Diet lIie fODdeen te de d~ noordweet,like "tr~ken ook iete
handelen. Ale er dan een tekort mocht vaD dMe milde regen_ hebbob ontvangen.
ontstaan, moet de afdelingsnad e:ln bel ..
ting opleggen. De schoolraad zal dAn
verantwoordelik zijn aan de bellilting-
betaJ.ors meer dan &all 't departement. De
hinde" van de IIChoolraad zullen dan min-
der gebonden zijD, eD ook zal veel laat
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I

Financieen van school-
i raden.
I

Verledeu ~'rijdag .vond hield de voor·
IÏtter van i de K .. pse IICboolrud bij
gelegeDheidlvan de j ..... likllll .Iui~g der

I
leaseD VlD di> 8imoniltad hoger IIChqol een
tooepraak, .,.jaarin wellichi meer d.n lien
heelwat bel4ng .telt: De heer ~AGGU

presideert d~ 8Choolraad VlD de grootete
et,ooelike ~ in de Kaapk,oloole, ." dese
schoolraad ' eeft reech berbuJdiiJik de
aa.ndacht getrokken, zoa1t b. v. in "lerbaud
met !liju 8CBem& voor het tWraificeren van
ondenrijzeJ;8 en de verhogillg v~ hon
salaris. De heer JAGGE1I beh&ndelde
YOOl.. 1 bet ftoaneiéle atetael van ona
schoolwezen eo toonde IIIUJ waar er, in
zijn apinie, vUlinderillgeD behoren, aange..
bracht te women. Doch eent een woord
over de Kaapee echoolraad en de I't!gerilil.
De IIChaik~ ÏtJ ledig en de regerif.g kan
Diet t~emmen, dat de ondenrij~ ge-
durellde het lopeude BDlDciële juf beBOI..
digd .oilen worden voJcen. de oleaw, daal
VlD aaIariaeen door de echoolraad ~
Due kw_li iadul uitgesteld tot J~ ftIJ

IIDItMnd P. Till miIIIte VÓOr [di. tijd
fil .-. ~ plaan ne'

STADS NIE crws
De weblikse vergadering V~ de C.J.V.

Nieuwe Kerk begint to 7.~5 beden a.voDd
in de- Wicht Zaal. ProvMlDla; mllziQ-
mej. J. de Jol!gbj4'Ccitatie, de beer A, n:
Miol_Jaarj debat, (Haa.t speelt ."tIeD ~ot,er
rol iD de fi&1ll6oleving dan lidda), iulel('era
~e her~ ~. C. BrasIer eo J. H .. Hofmeyr;
Impr.ovlsa1Ie, "Geor~- \VtIlblngtoo ab;
leider en staatsma;,," uj! heer G. Steyn,

Towl ...

U''''~):\J'l.\ &, mDS ~hg.ll'.. r ,.,",,~t
7a, en Keel .'1 •.. ,." j- .,ll.
KerstmIK J.:t - '~.-,/.::: .. f ,"", .. If
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II.n te DCIIDBII-.
Bet roomel in ",*,_Iling

.. erd met a t.ege:n '
pen.
D. Rt4go

dool' J, Sadie,
principaal nm
bm;t, ~
.t-r. met .\'TJlQ
_Jaar. lnet IJl.lPDg

Aangenomeu..
Ds. steytler

deerd dool' Wm.
ris van IDtIj. Kot~ mej. St~rood
~boogd .. o.rO.t t4t [£100 per JAar' en
~t vau IIlL'j. A.., 4e JonP tot £10,
met aaoVllDg t'&D :1 ;JaDuari~ 1907.
De beet A.ck.ermo~11 tOOJe"'oor, bet

SlJari" der assiMU'o~1l te Hopefield
niet te Vem.D. i
Weleerw. lIlIio stelde ab llmeade-

Inent \"001' het. !>alans ....n aBe dame.~
assi teuten in d~ op £108
ya t te 6t~nen. i

De heer J. Sadi.. ~kondeerde.
Het ..oerstel vau ~ H~ werd in

~temming gebl'1lcht ru de Ult!lbg .. .as
dat •I oonoproukelilfe voontel met 6
t,,!!:..n !l stemmE'll .,..('hI ·aangeDOOJen.

~aar nan)t'ming, [van eeu brief van
de "choollUJlnmlssw' ~n "",band met 't.
&:llllris van de opvolgster vao mej. A.
-rn n der !'Ipuy. steldb de heer J. St,ig-
ling "oor. ~esek~d('el'tl door .,.
Duckit tOil' d .. 3-_1 tente "OOT Dar-
ling ""~ ~lari. I aJl £100 pt'r jaar
AaO t.- bieden. '

.\,0 ng''IIomen ;
lo verbaud me.' ~e voorg~lde .l3

school 1<' Grootf~>rWleil) verlaojtde de
superintendent-gl'n~ nul oulierwijs
le ......ten, of er ni+* ti~ae akkom-
modatie kan gemajokt ....orden om de
><-hool t e beginn ..tl~!

Hi .. rop ..-€I'd bf.sloti.'n. het depGrte-
m..nt rnu onderw ijs nogfllA81s te VTtI-
gpu de opricht ing i van een ...choolge-
bouw te Grootfont~ill te bek:racbtigen,
met. vennelding ..$ volkdigfl bilNon-
derheden en de ve!r7.ekering gerenc](>
van de st3ndV8sti~l{>ld der IIil'hooL
Ook ..-erd belJot~n dat de nest ......

aanjr..anoo dIJ' sch<>éll tt' Kaff('1' Schnit-
je en Pa-t...-nost ..r: gel.att'n ....orde in
handen mn d=, B~o.

Besloten all" schoolboeken en mM~
riaal t.. v('nopen it.egen peD reduktie
van Z;i })ff('('nt op ~e inkoopsprijs.

De bf.noeming "~J1 Il*'j .• J. van R~
uen als plaatA-vi'T'~.n~er ..an mej _l.
V'IlIl der Spey t.. Qn,rling ...erd I'toed~
kemd. I

Ds. Hugo steld.-l"oor. ~ondeerd
door .J. Stigli ng . bet Iromit_ voor
financiéen to IDa<' tip:t>1'l een ~ng
tt' troff'en VOOl' <-<in .Dddi-tion~ over-
treltkinp: n.n £20. ! .

,\angenomen,. I
De beer C. Du<'kitt- stelde voor. ~

.e\.-ondeerd door <Je hE'el' F. Dnek:itt,
dat. d" hoofdeu d"'; res-pektieore scholen,
onder de raad d..! S<>k-retaris .... n de
raad binnen 1-1 d~n na de op<>ning
de,r , r-bol('n in ",fki I.:w:utanl een voUe-
I diSt.. lijst doen t.:iekom('n vaD ,;eboOl,
I kind<TeD in eIkEl !sta.ndaard met ver-!
, meldi n,e: ya n hun in"mt'n. ~D rue vaft
d .. ond er-s of v6O'~den. en woonplaats.
m..t opgavp t(''''''Tls mn de wdaDigeq
die kost .. loos ond.j.rwijs o.ntva-JJgt"D, .,Q
dM d"M lijst doori de ;sek:retarÏ8 VD 0 dl!>
raad in ~n boek ',"orde- get!C~en. dat
voor dit doel \\'ernt j!;ebouden. of op
3l1den~ ..--ij,.,.. dOOr'~ bt"ID wordt b.. .. _M
om d .. W~1l .,....r Si'hootgf'lden, too.
g\'wnden door ~e sekretariASHl df'l'
'i<'boolkomllli'C.i ... ; t.. kunnon kontr-o-
le....n. I
.LIngt'O()()]eo. '
D,. Hngo "teld~ roor , ~olldeerd

door ds. Rt ..ytlf't. dat
der ni.etrge<X>rtif~rde aodenrijlDer$
van prrvat .. bot>r1 ""holen 1'utj!;eodA!ld
wort1e ap Ctil I*~ annum en die nLIl

jl....err ific .....rrJ.. cpd erw ijzers op £80 r5i~~~ËI~per annum. j

.\1. DjZenom..n. !
. De uitslag dpr I vl'rki ..",iu~ te Hoer-
JeSbaaI voor PeD lid der komm.i5-si£. t.er
a'lITmUin,e: d..r vil ltat.nre door bet over-
lijdpn ran d.. b ...." .!ndeNOD ontstaan,
... <'J'd t ..r taM g<>li.gd ~D goedgkf'Ul"d.
0.. s__ tnri~ >la·u de raad n-oeg 25

dagen ...eriof van aftreziglH,id. van 2!
D(>(...mbE-r tot li .hn=ri e, 1907.

Hct ""Nlf wem toegest':UID.
1).> "ol~pnd.- "'I"TJI;3dt'rinlZ "3 n de

rand .... 1 0l' W<><,n;;c]3jZ. 6 F .. bru .. rie.
I~, om .. our n.m. p)a._~ts hpbben,

kuover.
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11.1. )leGRA.t,
• ~rdu
P.I. Hermar:11io

&0 anOer oolangrijke geval wordt.
¥and"".,\! h~r gllg'-"'en. Mil verhaal
nm gOt'd .... eil.ige hulp ..-ordt bew_
nad .. t het. de tOi"ta der jaren doorst~
h ft. Kl\3p&tJld zoekt geen beUn-
pre !. Op de Me Febr. 1900, 2leid£.
~1t·n. Carolina Rogt'l'8, die op de hoek
\"aU Su_·:!: <'Il Yin(' Straten. Wi~-
I... ~. woont: --,·tk ben a~t..en-1'eeriIig
Jar"-n oud t'-U .-oor d.. laatste dertig jn-
r ..n ..--as ik e<>n .yerpleegster I'D ben
.....II,..kNld DYerol in Zuid Afrika. Voor
om t.r,·n t <tril' jaren leed ik alUl "78(1-
, ..lijk.<> rugpijn. 'k Probeerde ~icU-
"'-'u ..au .... rschill ..u@ dokters die mij
h<*genaamd gf'l'I' !toed d..den. Ik ~
nipt bukken ell Ills 'k nt'orLag '1<'38 ill&
folt .. ring. Il. giO»; 1000 krom als ik ..-aD-
""'Id.> dat mijn In.aD mij dinijls dUr-
o .... r !morde. Ik Irocht een doosje DOaQS
Rugpijn ~i ..r...n )Pillen en begon !IlO .00
al, ..oo~esehre'I·.n, te DeIIlen. Ik bie-
m..rkt .. dadelijk: bet.erscbap. en na ~D
baH doosjE- .-an: de pillen geaomen te
hebben kan ik ~eJ'b>lijk wggen. ~ ik
nooit in mijn ~ven zoo gerond ......
0.. rugpIjn. is vi'rdweuen ,on ik schrijf
mijn ~ne.ziDg t~1O Dan Doans Rugpijn
~ ieren Pillen. flen verpleegstec ri~.
\'1'<'$1 ik heel ..-j.t omtrent IBedicij~
"n .k heb Dat ud rlijk nolEl soorten prlo-
beard. ik kan ri iet te g«>d van DO:Jela
Rltgpijn ~iC1' .. n, Pitk-n spreken. omdllt
.-ij ...en wonder,,'erk dedrn...-at mij
annl,..n...rt. In de loop ..-an mijn dage-
tijk,{'he .....rk ontmoet ik yele lijders ea
a.b ,k _0 tt'j!:pn kom. die 1500 lijdt a.I..~
ik !!",11'd..n had. zal ik ze noden DoeID'
R~jn ~i ...r ..n Pillen te nemen." Op
12dt> Junie 19O-t. wide ![ev· RORtll'li

om \~t'f!1l""f':tk nOh! LI II ..:\1..1r ~ \ l....-.r .).. trf"E"r : __HJk tril gaarne zeggen dat ik
ond..rwiJ1--<'1" ,,', .1.. '''p''r.n'''11 nog i!:""" dag 'u'er r.ie},.te bad sedert u..-

Wordt h.·,>o'.·". I...•• ·.,L,n' :.' 7_.,,01 "'J< "1' <I.. "pplJ \'eIt"~,,ow-oord~rmijta.atst.mg. Doaas
((JUI;-In "p .1;',(1 l""r ,,"H I·' ""'·~I1 .. .jo I k,.nnin~ Rn!rptjn ~i .."", Pillen hebben mijll
b~ D.. 1\ .....1, .,..'0\.....0<1·· .\,. ''n(1)'r· "r .•.!. ,I, 'n ko" oo-t:md zoo " ..rt,."terd da.t ik nu iD deD
..tpr ....~nt!' t.· l";!Pf.'n I t>"""ny " .....1 n IU1(·ht ook Vl'rnl~'_'J1 b,n." op 18de

Ret. ,.abr .• "'Of d., "I1,h'rw'J7"'r.~; ..... ,.....1.; ,~o...I•. h", Y"'. 190.S. uoidt lfeVT. ~:-"1lt
te Groo_t~t.-, "ord! "I' n.H··.·l ~{:"""" ,,,,.j. r"F,·r'f'\I'I"-'" .p ......" n me' "'f'>I'l}of vau DoIrns Rug-
-:-0.. 'dl..-r' <"f "H~',,1"r,1 ' .• ' t .. ,"r : ' ' .. ,' ..' ".... piju ~i .. l't'n Pillen. Ik heb nog geea
)"3-r I \.,,' ,...,k.·" ,.,)( . "'''''''0<>- ond"ro 11' ,pijll y, f.,..n e.ikrue dag gooad, ~rt

HUI.·tlUUd .. I:oI.. .. ~ ... I- k.· I ""'1' .,., ~ n';' "'n . .-n door (I.. lik "'1',' J"('ner~. ",erd. Ik heb Do3<I1S
~ hOl ...holHlt ..htï: .. r-'...: ... ' .... 'h1ntt lf' r,'- "" til1.t),I,"I''''II .......'..... ~g\3k~uf"(1 ROf!ptJD ~ipren: Pillen .aan ~
n'l" I!el:>nuhl. (').. h'~>r Wm <t ..hl,- '·OOT. van flli'Oi'('hen., Hie ill: ken, aan~

H..t ... -.or".~ ll ..jcll. wn . J",·i .:......k,.nd ........1 . nU"knl dal <'Il 'k z:u h,..t ~g doen. Ik - nu
JiC.r1jt.. " ••rdt ,... n ..no"."" Dat ,10'1 ~h'n kind ,n] in .till\t om mion beroep als ~-
1l"(x)r"h"n "t~U tJa" 1_.;tf·rHmpl~ ntn ~h" ,_"'n!_·.' 1O.t'h."fl1 t ,.,tf>-f Da t(lo volge.~ ·k werk nac:ht. eD dag
_r~d,'rlnlz" l!.",'hr..pt ",.)rd.·,. I;",: ,!,'T ... ~D4I!"'cl"" z.and r moeite. lIk kan oJlt'S doen _t

Drukk ..n ..n :"Inv1 ..nll..... 0.. "-r ,n.. rd.>rht>i,1 \".'" I\'1I.n mijn kra ..ht venisclrt 'II'OI'dt!' De
Ph, ().. "dll"r' 1",.-1 k" .. n'- ,!..._.....,· .. Il .• ·'-~,>m"n ~t., DOClll' .Rllf!:Piin Ni_ pillen
&1 h.) h.-t I>o.-i",· ofll .,d".rt.'o'''·' " .'lt..vtl ..r ,.-,·".·f· UJU de S-pE'C1n>e! meren en blaas medi-
de Tim.-.·· . On' La",!." ~;.t '11 •• ",," hij in' ,lp lllin.1 ('ijn 'VOO'rmanni·n en l:roO~ll. DOa:De
eT! 'F'.rl O"-'t .... '.' drllkk ..n. lO ...... IRlI.ey.jD .;-'iïm\m; Pilko.n ~en de ni_
n ......'ou bl't"Il.ItPU >ollpo>rint.. ndt'u" k-ra..ht en ...-erldên uit b~ licbM:m de

D •. h ... r C. J Kr>'.!O> t ..1t .-oor cl.' bt>-trt'fft'",k- ó.> Iurii'zuur en ni<lnm vergiftA!lJ1 die MJg-
h""'T !lol Da ....k,,"~I· "Ih, ol.. tt" Vrt>denbul')l Ipijn. rheuma. ÏSTIl&,Ilr-bel. gt'll"eel_, """
"'F.<1 ,..atlona.1 ~ ..... ," ~ !'hrapt ,,-{'n).> H<n " .. ; nl u-nu('ht. linne, Olljil;f!'maIlIi_ Ye1'ClOn&--

.. r, ,ht cl .. "dn.r1 ..nti .... .-an d•• "" ...I in -eD. Zij v-o:nli.:o .. erlcoeb door "Ilo
h..t <~",.~ ~nlrtll;:1 ","ore .." in ,I;> &pGdlt>kersell .-inkelieJ::il qf rurekt Q;u
"1"01 _. "~ ..\ ~ .... '." '-00< L.'\Dd·· M Foster Ml.:O.«lan 00.. 58 LOOP
.. n . F.._jn,~t;'_"1 Gazi t"," ... o\An~if'Il'). Str_t, 'K.a:I.PO:t~ (P.K.. Bm 1297), pri)s

3::.. 3d. pe.r dooI!.

a- J. DE VILLIERS.
Secret&r!.

Ds. ~. A. W,id
,h~ ~"D t.ijJlaug I" Kaapi!lad ouder

d"lu.'", l!el'4u,ielilll! i. g(·,,~t i" t~
n.I .•r !J .. i l .. rugg~·kf--ertL ~ 0 ,lat de oor-
zaak \ BU ht'! kwllád i~w~~"'Dom"n. i.mJ
alle I",,-,f' <lat de k".·1 .poedi@ h..,."tellen zal
[k Hcer jrCwe aan z:ijll knecht de ~
kmd .!en '''nlg Dill tot 'n lanW' jaren Ddg

1!J)11Kerk vp aarde le wogell die-nen.

81eqhts een ,beperkt getal wordt afgedrukt.
,
I

ZeDd uw order zonder verzuim p.ar
. HOntEYR&JlURRAY,

PQetbus 17'3lS,
Kaapstad

IN ~ of the !73rd Section of A.ct No 40 of 1889, it ia
J:olified.th, the ra-~ ~hich became due on the 21at
mwrt be ~d ~ the 21. January, 1907,after which date .
..t the rate of lIlX per cent., Caleulatec1 from the doe !hie, mUIt be-paid
on ..n a.rrfar rates ,,~ch became doe on the aid 21. october Jut.

By o1Jder of the C.()Ullc:il,
H. BEESE. ~retary

,
: OOI /'

Ba,laat J4andjea, en
pl~IJZD ZUB UDELIL

t'-D~ITRIEEfC
VAlI ,DE KAAPKOLONIE.

DiTisioD~ Qouncil's Office.
paarl, 14th DeceJnber. 1906.

i

P~rl .Afdelings Raad.
IIDCIIEII·STJES !Kennisgeving aan BelastiDgbetalers.

Eel II••' II 111_.
I ~ aoollTEM.

'OlJTWOL.
.Alle ibeschrijviDgen van
BegietiDgs Ilateriaal ;

op la.st ~&nde Raad,

D.i Ward & Co.,
BQVEN PAARL

I
WAGENS an KARREN,

'fd .u.:..
BIESC$RIJYIIIGEN.

I '

AfdelingIIBud Kantoor, ;
P~ l4-l>eoemb& l~

... ---W.aI~E, RYAN
&:. 00.•

~STau.TJ
KA~PIlATD.--

Reeds Uitgekeerd tengevol-
ge Sterfgenl1en, eD.7.'1ruim

12.-,000.

Premi~n -zijn be~lbul' -per ~ per kwartaal. per hall-jaar, of
per j.r. Vraag rl"OBpettU.s3eD, ('.0%., MD P. Bus 295, Pre~a. of
nap) ~+IIIntl('N' "., 'iI'1!p\"f>1I1 aJl'Ci'I'etl ..

~!,- '~~------~----~!..~--~..~--~------_.~.-~~..~~~.
, ,...

~.
!
I

K~
!

J. __ TH & CO., publiek m~\
aUz'emene t..h'_;I"·

ST
118 P. J. MALA~

men.
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1 }(0$1 ef =-Di nrelllglng
Uit. Hfoll di st.a.n1ipunt, da.t ..unkaans
dl taal ~n dl Afrikaan.-e volk JlI. en
om dlO rede deur ona volk erkend
ondersteund behoort, te worcle, en

heeft yoor het meen, dat dje taál so vnJ als m~-
hk yan vreemde woorde en idiome
moet gebroukt '\II o~

2 Doe I -Di hoofddoel van dl
veremgmg IS om dl gebrlllk van 8Ul1l"er
!fnlraanB .als s~ iiOyel als ~krljf
t.aa.1 aan te moedig, en om meer hefde

Heer en waardering biJ ons volk da.arvoor
op te wek •

3 M :UI. del e -Om die doel te be-
reik sal dl vereDJgtng trag om

(a) Af~kaan86 ouer. voor oog te
hou dat, waar hulle MrllUiJln. Als
huist.nnl verwaarloos daar groot g&-
vaar I.I!, dat Engels dl huistaal van
hulle kinders sal "orde en dat hulle
nasioualiteitegevëel daardeur verswllkt
ssj word ..

(b) daarvoor to ijver tlat ~gehke
onderwijs UI Nederlands op ons skole
sal gegee worde, daar Nederlands dl
hoofdbron van Afrikaans I" en dat
ruemand tot skoolinspekteur nang&-
stold sal worde Die ton SI] hij 'n be-
hoorlike keunis VBOP Hollands belnt

(r) 'n strenge w(<tsbepnhng te ver
krrj dat, nicmand tot di civiele dienst
>nl t.o<>gelaat worde "10 ten"11 hij Il

rl\{lelilke kennis van Hollands OOSlt
(d) d, ~bMllk van Hollands aiR offi

ciële taal deur afo lingsrade mUOlCI
pnli tr-it srnde ril' nl< 1\ ett4!: prkpntl
t e k rij

(,) verri PlIsiehk, \ Irikaa nso
liedere fn nndore ge k rift e lt
o n t , V€~PTOI

(f) li III bevrinde koerante eli tiJd,
k rif't» leesstof ID \frlknolls te h<>"org

(j!;) kr 'gt I~ ~ aru t;, wel k met n 1If'
andere Vl rEInigIng" \\ at speciuul ,- r
dl bt>,-ordorlng \ n.n "f"knllll' wpr el
ook Il I Armon" tt" "erk m"t dl Z \
f,allon,1 cll \C\V UIZ'Ol:
I Il" ,,"dpi p ,lf'I"j!;"I,k" 11~!!:ame "It

h<>tJ"{'fdl 11IIbrl'Id lig vnn Rolland I

(,rammatJca en \ erta or' Jhnd
(h) nll ... II ck>r", ,l.-wltr<.ff. ndt'

,1....1" tt !!ehrlllk VIT I, vf>l">'ti'rklllg
" kkpl n~ I'll o<>vorlI'rJlIg ,nn ,I"

~ T, d m n n t • k n p I Id ku,
I il 1'<'!'n d,,· IU "ymp:ltllle I-
loeI, Il Il rerelllp:lng b..n>ld

n Il' II' \\Hk r r cl 1)<\onl('f1 I~

, f! Il I"r" ".rl' n"n 1

Hoogjploch't+ heer eu leraar,- Wil he
van harte welkom ID

w1) Ultc-i*l
door de legen del Beren

:~:~~~~~r~UDcbroken voor deIndwe aar eente lerur
yer·we,u,o'mep. WIJ SIJn maar ea! kletae

pmileelllte. maar dit doet
0IllI nog te dat gtj de ware
gezondene &1Jt omdat III door de
leiding dft G8jlt!tes de arme gemeente van
Indwe hebt ,ekO&6D iIlI arbeidsveld voor
KonIDg J~s, In der waarbeid geeft gIJ
gehoor aan de roepstem van de I_nte
nn Ind we, kom over en help on") en als
brkeraad en gemOOllte hopea WIJ dat gl]

onze le~ nooit ow komen naar (je
geOleente VIln Indwe zult betreUreD Het
arbeidsveld Iller 18 groot en ook oood.zak.
hk, en gl] &1)t de gekomen knoobt dell
Beren om het werk ooder ons te dOOD
Ale kerkeraad hopen WI] 001 U alle onder
steumng te geven en moge de goede God
ous rn de broederlike band V8.D hef Je lO
verbinden dat WIJ samen mat onze leraar
de gemeente van Indwe tot zegen kUDDen
zl]n GIJ lUet vandaag voor u vele bll]de
gesichten du! opgekomen ZI]D om bun
eerste leraar te verwelkomen Moge God
geven dat de bllJd&chap die WIJ vandaag
heubeD hoe langer boe meer IU onl ZI) eu
moge de hefae zo m on~ harten wo;den
Illtget!tort voor bet Koumkn]k Gods, dat
WIJ Olet kuanen anden dan lamen te ltaan
met onze geacbte leraar In de wl]ngaard
vau Jezu!! en dat vele r.lelen,)a de gehele
gemeente voor Jezul en ZI)U KODlnkn)k
gewonnen wordt Geacbte lerur WIJ ho

dat God u ell de uwe laDg moge 'pa
reD ID ous 'Ildden tot liegen voor de
gebeie gemeente van Indwe NogmuJs
,Is Uit een mond beteD WIJ 'I eu gade vaD
barte welkom In de gemoente van Indwo

Uit naam van kerkeraad I¥I gemeeute
J SOlutIOn J Venter M J vau
RooIJen, IS Hellllmg, JOeloflle, J B
Klopper

Hierop IlQtIVoordde 1l1J hartelik en
gevoelvol

Ds IJ Botha van Ugie, die 3 Jaron lang
ymell met da Knge een leerhDg un de
kweekecbool was leverde eeu erDati,e en
praktisbe bevetJtlglugsredc naar aantelding
Vllil Heh 13 17 18 'a), Wijzende op de
roeping deft F.vangehedltn&&rll en op de
plichten der ~emeenteledcu zoals vervat ID
de te kst De volgende lem ren gaven elk
de nlCU we leraar een zegenwens mede t IV
dl J F Marais, de konsulent J dl:
PI_IS

t
van Elliot, H Botha eerw

Lle\>enberg vau N) assal.ud en eerw May
en Kllhck vlln de locale Prelb) terlaaose
en We81eyll.8llse Kerkeu alsmede de beera.. J Knge L W V In de n&mlddag trad
os l"n,;e om 3 uur voor de gemeente op
" et 1<1 JD ee,.te woord naar aauletding vau
Hehelllia 2 l7 Komt en laat ODij.Jeru
zalems muul opbouweD) opdat wiJ Diet
meer eene verawading zIJn Hl] verdeelde
zIJn red .. al. Ifolgt (I) Het voofIltel door
de leraar ge~aalrt ""vefIl 17 (2) Door de
Ilemoonle geeekondeerd vers 18 (31 Door
de VIJanden tegenge.taan ver8 19 en (4)
Do )r de Go~ lulgevoerd vers 20 Hier
uaar werd II et gespannene aandacht ge
IUl8terd en elkeen 8cht:611 van Itonde a,n
te verstaan ZIJD roeplD~ en werk lo de
gomeente

0111 5 n Dl nan eer lV Liebenberg de
,oorbereldlDgsdlen"t naar Matt 11 29
waar Zijn eenvo ldlge dUldehke docb zeer
e;evoe 1'0 le ~n ernstige prediklUg over het
Juk oes CImatens, over de lessen die hij
daarooder lll'rt en over het gev04g daar
van t w rust voor sIJn ZIel, zal nog lang
ID het geheqgen der boorden blijven In
de avond \\lekte hiJ grote belangstelling
10 zenlhng ...ork ID het arme8chool iebollw
d )r zl]n kalklicht vertoningen nn het
werk de m~nsen en dlBren In N) IJ.II88land

Zondag Illorgen ,roeg leidde de plaatse
hke leraar de bidstond over de woordeu
\ red~ ZIJ II heden ID, Joh 20 19,

aant onende dat er Vrede met \rod lJlet
ZIJII naaste en !'.acbzel! moet bestaan om
l>ekWa!\lUte zIJn al. avondmaalgan~or

Ds I du PlessiS sprak biJ de nctle dl.lOst
over Ex 19 Il AI wat de Hoere
ge8proken heeft dat f,ullen WI)
doen III J tooode aan dat er een
verb< nd lOot God gesloten 18 gehoorzaam
held aan God heloofd 18cn een pnetJterhke
wgen voor anderen te wacbten IS, volgeos
de behJdenls lo de teket BIJ de vIer
tafeiK spraken beurtehngs ds Knge over
de hefde Ills de grootJrte leh uld dtJlj Avond
ma.l~IIIJgen volgens Rom 13 8 Ds
MarlIIs volgeus P- 111) 12 over de ge
IchlCdeD1s van deze gemeente, hallr stIet.
tlllg en de te wachten zegen van de Here
D8 du PltliI"18 over de beloften IU I'M a2
8, voor de reLZIgl'r de tWijfelachtige de
eenzame, en eerw Liebenberg over het
grote geloof van de Kanan_ vrouw 10
Matt 15 De 8tenuOlng Wy ernitig, bet
kerkgebouw eivol en de zegen geWI.

regehJkertlJd lIJet de aktie preek werd
er ook ~ kmderdlenst door eerw LIeben
berg lo dellnn~hool over de verlpreu zoon
volgells Luk 15, gehouden nie werd
zeer pr \~tJe8 behnndeld, go..-d verataan eo
zeer gelloten Ds Botha gaf ous andor
O1a(llzeer praktiese lel!8Cn biJ WIJ7.6 van
lIahotrachtmg over 1 Cor 10 12 De
betJte Cbristen kan vallen de ll'Jeest g('l
zege ode II opt het groot...te gevaar en 10
Ohnstus IH elkocD velhg maakte Uit de
Illhoud zIJner rede nlJ die dlenlt werdeo
er 8 klDddren door clo Helhgc ~oop der
kerke IngehJfd

Etlll ., .. ters bidstond gelOld dt)()r mevr
Knge ovtr Ps 65 yers I I "erd daarna biJ
gewoond door 40 zueters

Voor t laalilt kwam Inell OIO7 SO ID de
avond bijeen SIJ die konferentul sprak
d. du PIIl8l!IH hd der zeudmg kOmmlll!lle
een crustag woord over Joh 10 16 wlar
na eerw I lebenberg on8 veel vertelde van
Zlln werk ou moolilkheden 10 N) ualand
BI) deed een ernstig berot'p op de gemeen
te voor meer arbei dors ID Nyasaland

Ds Mpal. m06llt nn afscbet.d neUl( u
van de ~meente en gaf haar als a[echetds
woord 2 Pet 3 18

Daarop werd hem een lang, undoenhk
en zeer Ilrkontehk adres, vergezeld van een
beurs, voorgeleJlell en aangeboden Korte
hk doch zeer bartehk aotwoordde bl) hier
op Ellldelik bedankte ds Knge de
gemeente voor de eer en t vertrOnwen IU
hem gesteld, hem te beroepen, voor de
licfrle bern alzo te ontvangen, al de leraren
voor hun hulp bij al de diensteu, dB
MArBlI ,oor ZI)n werk m doze gemeente
enllle) MtUBl8 VOOIbaal vnJwj{l~ belIpeloo
van het orgel biJ dQ_ dleD.ten illlermede
Wall de plechtigheid afgedaan en elkeen
glOg vold8.&11bUlswaartM DIe dagen EUI
leu met lpoedig vergeten worden, en ateods
eeu zoete en gell6gende hennnenDg voor
elkeen EIJn

publIeke vergadetini te
Bntstown.

Ilea kol1lll1i81lle wtlll'd "tll(es~ld
het p&rlement
_n de regeTlng' 8

Bltle partiJ Die
't. begin tot aan 't
met bet gevolg, ebt
Drncht met '"'lJf
de taak was h ier b

\enolgens
\rbeid~ Kolonies
- bleken to 1.l]n
aan dle kolon u'S t'1"Il
toegestaan

Met betrekkIng tot
ren er eerst Wlt mCJelllllltJe!:le
jl;e'nng wilde "ll'{'ht.
>00'" aardon doch
spreker, "erden d. ze
getrokken

Alet bet.r..kklng tot
schema, waar men nn
'lFa~ dacht spreker
....as dat de ....'~"'.'n~
ouder nomen
WIL. dut, h..t
gedaan moest ....orden
IDJJ~

ElUdl~d" Z1"1d.e
gaarne vragen 0" r
ZOU beaut woorden

1'RF.RO", LW\
,,., TITI .\::"'I'I'li:)i (Voor de ~ eindigeade 15 Decem

_,1906 opge.teld door de kommerciele
~t V&ll.bet landbouw dP.... r'l.An ... nl,\

GrootbaDWareo' ~ ovw alapte
lakeD De kJeinhaiideIareD SlJu druk
eie _ Vente vruchteD worden nu
de marlrt venoodeo kW&lltitelt r.owsl als
kwaliteit SlJD .... y~ eD tonea UD
dat de vruchtekwetera op hun teIlU pa&- ZIInrn- ta. 6d , sa. ea u., K.aapee
leG, eeu aantal 1'&11 bun heeft llOh reeds. kJ mediWIJ 4a. tot k, f!rOie 9a tot lo..
tot de Zrud AfrikaanIMl pruJruelnrOkers LemmetJ811 medIUm ~ 9d tot 611., bte

_.1 '..-J!Ciat;ie gtyOl'llld. ZI] heb. ~p.o kwalIteit 1!1e
nacht, bereid 'yo!- Ban&DU UDvoer geli]i met vraag, oo.te

methode, v~ bl de 2'-. tot i8e., per kl.t ran om en de bij

UlltrtJtki.lU~ vorm en voonaen met 1000.fraaMte etiUtten, op de marltt te plaat. PI}.n&Ppela.-O ProVlIICIe ad 3e iL en
_ Oogetwljfeld zal dit voorbeeld door !iL t dOSl],n verkocbt iIIaar ~lang van
eie kweken van ~roogde abrikozen per grootte l1li kwaliteit.
mkketl. peren, VIJgen en appelnngtm 'opge- Boeren ClieneD ePeCifIal de &ADdacht
yoJ.,:d worden te wijden &AD de ~ ftD laUD

De opbrenglt van Koloniale rëom- vrochte~1 lndien men NB éle -- dw
hoter neemt toe en r.al 10 de volgende markt wu voldoen.
ma&lJd het dubbele bedragen Bon en - Natal- en IIUJkerhoueu

Vene Kol roomboter van de beate kwa - schaan Ha.ndelaan weo_ gaarne
IiáJit wordtllu ter mukt gevoerd en daar te kopen Eliige zak.k~ verkocht ad 478
de klelDhandelpnJI deselfde II ala die van 6d en 50s.. per 180 lbe
mgevoerde botenoorten 1&1 de vermeer N I ti U"e a a r d a, pel e D -Aall
derde opbreng.t ongetW1]feld de onderstee voer o:vertreft ver de vrw Pn}MIl &an
mng van de handelll.Al' en het publiek ID t merkelik ~ late kwaliteit verkocht
algemeen blijven gemeten De teleurstel ad Ge tot 7s. per aak 150 lb. tweede
tingen en bezwueD yerbonden aan een kwaliteit s.. eo ok. per ~
meuwe Industne ZI]n nu werkehk overge Patatu.-Wellllg aanl)ieding deze week
komen en Ik ben er zeker van dat de boe 61! t\ 8s. per zak
reD zullen doorgaan Olll hun best te doen Uien vaD t Dleu_ ~Izoen Aanvoer
de nodige hoeveelheid "u hoedaaigheid gelijk met vraag Goedp kwalit61t is 6d
te le. eren Olll aan oe eisen van oe markt 5&. tot sa per zak vaD 12(, pond gevraagd
te voldoen r..ledlllm tweede kwalltel~ ss. ad 4a Nlenwe

Bandelaars vragen voortdurend voor groene uten IL 6d, 21 per 100 bundele
ltOede monsters pruunen, per zikken abri Gedroogde vruchten Geechilde persik
koren en pereD en gedroogde appelschijfjes ken van gen. I",.aittttelt aangeboden
Ik vertrouw dat onze boomgaard mant- voor 5d, ongeechilde 4d. Prmmen goede
IChaPPIJeu en vruchtek wekers voor be- kwaliteit 5d per lb
reidingen zullen ti drun OIU aan de eisen Pluimvee, goede aalllloer Prijsen lets
van de markt ID het aaustaaud» seizoen te la~tr Kleine boende", h .. 9d tot:ls 2d
voldoen Ik wd er echter op WI] medium 2L 6d., grote Sa. tot 311. ld. Een
lien dat d:o oude metbode van verpak- den med 2e ld., 2s 6d. tot 2s.. 9d
ken de populariteit van Kaapse gedroog II'rote 3.. tot 3~ 3d WIJfJe8 kalkoenen
de vruchten Illet 10 de band ml wer ID partiJen yerkocbt Z6f1rkleine tegen 3s.
ken De klWlIlIt.elt en "maak van d~e en 411., medium 1>-, grote 6s.. 6d.
t"nJobten staat gehJk met de ~te In lIlanoetjee (klelDe) 7. 6d medIUm
de wereld en er bestaat hoogenaamd 98.., t>'Tote118, extra kw6llt.eJt 13. Gansen
geen reden voor bet IOvoeren V&D vruCII medlllm 3s en a. 6dI ~ote 4s tot 4-s 6d
ben ter wa.a.rde van £25 000 Uit andere StrUIsvogeleiereu welntge verkocht tegen
landen, wanneer 1Ie met zorg en nanw- lOd eD 18
keuTIge v,orpa.kking lUet bet vreemclle Kol verse eiereu -Aanvoer gehJk met
prodllkt konnen gehjk sta.an zo niet vra.ag Pn]r.en let. boger Vene te.;en
<lit overtreffen De moest p<1nula.lre 12s en la. goede, doch Diet gewaarborg
grootte va.u verpaJB:lDg IS de 25 Ibs !lg en lO. pcr 100
IriJlt G roe n ten V_ doperten weinig
Doch groot en kleluhnudelaren ~6rklel<en &lWl.J1edlDg 7. groeut bonen 6tJ Gd

Detto ge\\lOht te kopen 'y,elfs al mocht dIt per zak nn 3 boahél Kolen killln;
een verhogmg III pnJs per pond geWICht 6d, tamehke le 6d to~ 11 9d per dOZIJn
betekenen Geel wortel I 6d , per doSiJn bo8jee Peter

V leos Kol 8chapenvlec~) lICuoollge BOho 6d per dOZl)n bo8J811 BIeten h.
lT!aakte karka_n &jd tot 6d per pond en le 6d per doslJn lJowjea, pa.nllllp<l 6d
Kol beeetevl" 8, echoongemaakta karka8 eu Is per dor. boe)et BloemkoolOlet
len 6- vraag goed en evcnzo de k" alllelt aangebodeu
Argen IJD" I.Jeeste.lee. HChoongelllaakte
karka_n [>cl Ingovoerd 8chapevlees
IChoongemaakte karkasscn &d

Bot 0 r -list de verbOSlng Ya.n prlJ~
van ,"gevoerde boter leggen de Kolomale
roombotemlakerl]6n ~ch blezouder toe om
een boter ID de markt te Irengen die wat
kWaliteit betreft met de I osle ,ngevoorde
kau weuIJ'l'eTeU en ulJna legen dezelfde
pn)e
PnJ8 gelev.rd ad Is ód pond galeyerd III
grootba.r.del boe_.celheden III 'UaB88 Is
4d

Kol gerst -Vraa.; genng priJs zwak
ker I':erstl' kwaliteit lit lIagazlJn 108 6d
tot 1Is t\\ eOOtl I(M 3d per zak \ au 150
Ibs

Kol zei' eie n 68 1td en 6s 4jd
'fTIJ aan platt..elandstatlOns 10 de buurt
van K_psta:d Zemelen gemaakt van
ingevoerde tarwe 68 tot 68 lid

Er 18 nog yoortdurend \ r&ag voor da ,ol
gende I1rtlkelen Verse Kolomale eieren
Kolon~e harde haas KolonUlle roomkl1.&8,
verse roomboter goede gezonde tarwe
Koloniale rogge gedroogde "lichten
Ilbnkor.en, peren, perzikkon 8ulta.rub
(hebt gekleurd), rozijnen 10 kisten
Kolomale varkens scbapen, ossen
hOOlg alIl&ndelen De aanvoer van
Dleu\\ e lucerne 18 goed en de kwoJlLelt
UItstekend Voor grote hoeveelheden
4s per 100 Nieuw Bethesda aange
boden

Andere noterlllgen vaneren al naaf
gelang de niRtand tot Kaapstad .Klelll~
partiJen nwuIVe lucerne brachten op
58 9d tot 5s 9~d geleverd te Kao~
Itad I 000 Balen ID erue woroen
ho<!en VII) aan het Htatlol te Hex Il
4-. per lOO Ib8

Kol rog g e - Kieme hoeveelhedon
kOlllen flan, kIeme partijen VIIJ aan
plattelauds stations Uit magazijn Kaap
stJ<d 1& Gd I nge'Voerde rogge Uit de
ma.gaz.tJnen 20e Gd tot 218. por 20() pond
Schaars en zeer fenn nl) de
vermeerderde OOjCllt van Kol rogge
zal de markt III de naaste toekomst beter
voorzien :tIJn 300 Pond Kol rogge voor
Januarie aaDgeboden

Kol g epe r 8 t v 0 ede r -Groot
bandel hoeveelheden geleverd te Kaap-
stad I>- 6d per 100 lh8 even goed
verpakt als ue beete mgevoerde
Het IS een ZUl ver ~ezond voed
ael, vriJ vn n stof en veTdien t 'Voor ge1"e-
de verkoop te woroon aanbevolen

Kaapkolonle8e tarv.e-\ra.a.g
kleID tegen gevraagde PrIJzeo Prijzen
178 tot 178 3d, vnJ aan hel sIalion
voor het platteland
Nat a I 'IF I t t e DI I e II e s -Kuat

mlf~l.ies, grooth.arrdel pnJ8 UJt IIJJWDI&ijn
1h 6d tot 148 9d per 203 Ibs "regin
"oordlge koeten geland veel ho~er

Natal gele mlehoe -Prijzen vMt,
tweede kwal lós extra kwal vriJ nn miJt
58 6d per 203 Ibs lilt luago.zlJn gele
rBerd Kieme Kaapee lI11ehee 158 Uit
magazlJu

Kleme lOgevoerde mlehes -RIO Plata
mt magazijn 158 3d tot 15. 6d vcr 203
Ibs groot holndel partijen

Producoorders bieden aan verse eie-
reu vukon8, UIen aarJappelen haverhoul
lucerne (meuwe I!Clzoen) hout8kool, r;achte
kaas, room III tlossen room boter kalfs
vl_ melk IKhapen oll8eo varkens en
""hapen voor de aanteelt, plUimvee, 300
zak Kol rogge voor J annana 600 zak
tarwe óou tou llltMtcklmde haverhooI
Kol tafelaardappelen 010 ID h.nuane en
Febrlllrle geleyerd te worden
}l elk -PrI)7Jen van 3!d per fles

In 't Idem, S1:ootbandlel 3d. Grote hoe
'Veelbeden melk wwden a.angebodien te-
gen 18 Sd per gallon te Kaapstad of
voorsteden stations

Ver80 melk ~epa8teurl
• e " r d -Met de nadering van de zo
mer moet do verkoop 'Van dit arllJml
toenemen daar bet 48 uren goed blijft
200 bottels worden clagehks aangeboden
geleverd te Kaapstad of VOof8teden tegen
18 3d per gallon

K a a 8 - 1nge' oerde kaas, Kanadeae
9td tot lOd Goud"" of zoet.ernelkee van
het nieuwe I16liWtln9+d IOlnUl 5 per ccnt
](ol gemaa.IrtR Engelse Cheddar ka&A

KaM van het OIBUwe I!6IEOerl ial
In Jalluane worden aangeboden De
kwaIJt6lt, bouw en ~eQr ltaat gehJk
met, en Ik wu zeggen 18beter dan eDlge
IDgevoerde kaall
Er 18 een aantal ha.udelaan, die ver

langen de Kol geDlJL8kte kuen te ko
pen

Kolon I a a I b a \ e r boo I ID balen -
KielDe vraag tegen ~evraagde prl)zen
a. !)cl tot h naar ,zslaug van kwab
telt en afstand van Kaapstad Nieuwe
Kol Imverhool lo garven voor onmidde-
like .flevenng kwalitett UItmuntend,
goed vol aangebodeu, !le tot 3t! 3d

GesnedeD Kol haverhool-
4s tot 4s 3d groothandbl partl]6n
'fTIl &an plattelandst.&tiOD.!! naar kwali-
tei t.. In 't Itleln aall magIIoRJn gelleverd
voor 4s 9d tot "8 naar gelang van
kwaliteIt

Kol h a ver - Tllmehlre vraag PriJ
zen genoteerd PriJsI0!i.6d aandehoafdllJn
11&. tot lis Gel (Jr plaatselike stIltIons al
naar gelang van de distantie van de
Kaapstad

NU-me luc~r'lle h(m - Grote loeveel
h.eden vau het Dleu we solZoen worden nn
arngeh.oden voor kontrakt 5;; ~ tlt 58
6d geleverd te Kaapstad kleIDbandel
5@ 9d tot Ge per lOO Ibs

KaiIerkoom -Rode Ibs od tot 16& naar
gelang van kwalil.eJt, Uit magut]n Wltte
tÓII 6d per uk

KolonIale Room Kaal-Dit

ontmoette de
n de CJ V

\ r~la.g te ge""'u
< III t parleowut
pro k--n De op-

~ r a a]
-, l I<,r

I

RiDg Y~ Colesberg
--r-

De be'csugmg vah den WelEerw
5 P M)'.LHIUUI2

tOL Herder en Leeraar der Ned Geref. Ge-
meente te Steynaburt. UI (D V) plaat. VlD
den op Zaterdag 26)lUI 1907, a morgens te
10 uur

De wolgende Broedess zijn bij het Examen
op 4 en S dezer te W.mnglon gehouden al~
Zendelinpen der ).\led Geref Kerk toege
laten -

H R C Barnsh
F I:!hgn:lut
D Botha,
E L Conradie,
D C de v Ihe~
J D "Itiller
( P Nd
II P van der Aler e,
J A van RoolJCO'
J J fan ZIJl
(, II Veltman
J to \\ esner
( Willemse

\\ ... Jo nUT
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JOBANNESBURG 'lfA.B.K:ft CON-
OEBBION ...Nl> BUILDING

001lP • LTD "

OffICiile UJ-t na ~ .... JTOClak·
t.u, al. genoteerd op·de cdJteadaarkt,
gehou~ op

Il DEC, 1906
.. d s d
o 0 " 0 0
113,,116
R 0 12 0
o 9 " 1 0
1 0 ,,60 0
o 0 ol 0 0
o 0 0 0
2 6 ol 3 6
2 6 " 3 6
1 3 " 1 6
3 6 " 5 0
4 6 lJ 9
1 :2 " 3 0o 0 ol 0 0
& ,,7 0

Zemelen, pel' 100 Ibe
Gertlt, "163,,

"groen l' 100 bdlA
Boter per Ib
Bedding per vracht •
K.&f per 100 lb. net
Kool, per zak
Eeuden per ituk
Eieren, venJe per doll..
Koloui6al "
Voor, per 1001bs, lokaal

, " KoioOIaaI
BoendefIl, per stuk •
Brandhout per 100 Ib&.
Gau80n} per stuk
Kaffer loom, per 200

Ibs • • 12 0
Luoeroe, groen, p 100blA b 0

" droog, per 100
Ibs ...

M&IJIII I' ol
Mi"b08, WItte, per 200

Ib
Olen, per 125 lbe Kol
Lillloonen per 100
Varkenl,perlb levend
Aardappelen, best pi

160 Ibl •••
" geIDlddslde ••

Zout per:tak 200 Iba
Kalkoenen, mannet]e.,

~.tnk
Kalkoenen, WI]fjea,

per stuk. ..
rabak, geeneden, per

Ib ••• ..~
rol, per Ib "

,,13 0
" 8 0

3 6 "
o 0 "

12 6
6 'l
o 0
o 0
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10 6 ,,23 0
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" 0 }o 0
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[Van de heren Jam" Lawrence & CO
Bplrt, Produkte!) A&euteD, De Beer ~
\Veg, Kimberley. Pestbu. SOl Tel
adrel "Lawrenoe.")

U DEC, 1906

ZemeieD per uk 100 lb
Gefllt " 163 Jb
Ben6~ lUiker, per uk

3 Ib • 40 0 ol 42 6
Bonen, Kaffer, per call:

~3lli ~ 0 n 6
Kaf (~ol), per baal 5 6 ,,16 0

00 gepertJt, J1er
100 lb ••• li G ,e

Voer por lOO Ib (g0ild) 4 0 6 0
Kaller koren, Koloww, "

per zak 100 Ib
Boermeelt ongeaft per

100 Ib 28 6 ,,24 6
Boenneelt ge&1ft, per

100 Ib 2' ti ,27 6
Sloemkper zak 100 Ib 14 6 11i 0
Gele olouiale IDleh6ll,

Wlt:::cl~:i~~omaal 14 9 ,,15 3
per uk 203 Ib

Gemen~e nuehee
Wit mieliemeel, O.ll K

183 Ih lG " ,,16 6
WIt mlebemeel, Natal 17 0 II! I)
BaverJ_ Kaapee, per zak

1~ Ib 13
Lucerne per 100 Ib 5
Ul!n, per ul> 120 lb. 8
Aardappelen oer r;ak

163 Il. 8 li ,,15 0
} lowl qist 13 0 ,,16 0

Taba.k, per Ib • 0 6i" 0 7'
, ,,(inferieor) 0 2 " 0 2

Koom, per zak 208 Ib 20 0 ,,21 ti

Bo~r, r;d~W:wJ ~ l~ :: ~ 1~
Eieren, per dor: 1 0 1 3
Ee'1den, per stuk 3 0 " 4 0
Hoenders " 2 li 3 6
Kalkoenen " 7 0 20 0
Ham en apek., per Ib 0 5 0 Il
Zont, per zak 2 9 3 S
Noten, per Ib ... 0 6 0 6
Gedroogdeperm.lump.lb 0 a " 0 6

" a~" 0 li " 0 6
Kalk., per aak a 6 " 6 0
AbnkozeD, per Ut)6 1 0 4 0
Kersen, per kist)e 5 0 11 0
Loqnata" :.! 6 4 0
Lunoenen, per 100 7 0 15 0
N~ea, per 100 5 0 7 0
Zuurlimoenen I 0 7 0
Pompoenen, per dor: 0 0 0 I)

Pereu per kistJe 1 0 3
Pi)D&ppeleo, per dOE 2 0 3 0
Koo~ per doz. 2 0 , 6 0
Bloemkool, per dOL 0 0 1 0

SLACHTVEE

I) ll" Il.,
laud'" I Li",,!
D"",I II

\\ oen.ru.g li "uiv 9 12, UI Hobreeu"
!'Cb 2 Ó Il ru B Jbe!l'Che Uet!Chleden •

l)onJer lag 7 "'Qv 1i-12 \ ru GneluKJb
D""l I 2- 0 il ID (neksch Deel 11

Vnjdag II Not 9-12 v ru Latijn
Deel I 2 "u In Lat JU Deel lf

Zaterdag LI "0\ 11-12 \ m "-lg
G"""hledeOli<

Maandag Il "Iov 9-12, m ~ ngol811h
Deel I 2-0 il III ElJgeloch Deel 1 [

LJulJ!dng 12 :-lo\' 9-12 v m Loglw
2-" u m "' ..! Illr~undo

Wo ".daj( I I ~ v 6 12. ID

Irle 1 0 nm -I.1j:pb~
J II

(il)rakI ke
I d
7 ij

9 6

Il d
7 9

,,12 6

k<l .. "g In I'll ~
Il tnk \ on
... Ir 1
InJ

lIonn'YR
VOOrzitter

ll~gHDK"
!S,mb.

I' \"
12 0 ,,13

o , 13 6
o 6 0
6 10 0

Na Rheumatische Koortsen
oor ,1<
d, h('C1 14 Il

13 6
15

• 14
C"OI E.i:iHI~G

III H~ 11 [ W'('t('~

f n,!Z" ~r III'('" mo"wbkh('(le rnn Il

tak of ,n n "IJI1 1Nl" ko TI naar cl hoofd
l><?,tllllr II'I b('~]I~"inllZ 'PT" 'IS \lord,

(g) nit word v 'M.agt \'n pIke tnk
om mlO,ten~ tweemAal ,n d, JIlllr n
g_IIIlZi' blJPflnkom.t konsert of Ipt·
dOT!!flhks lp hou "nRr alle rcCIt.~, ..
opvoenngeo hrol'1 (1 I"" np:" toe~pr' kp

111 'fnka.ll< of .....P<I..rlnndo .,,1
"ee<'

7 Kongr". (n) Danr !'Ill par
Ik. In1l1 of m..er op ,I ""Ifdp liJd 11

kongr"" gpholl ""onl,, ~ta.anclp Uil
.1, hoofdJx..t.llur Pil ~I oorlik Jlokose
nfjZ6v31lrc1ij:;d('q vnn dl 'l'"eNoll"n,l"
t:J.kke von d v!'r. niglOg

(h) D, <'eI"~W kongr"" <;81"'p .0clanl~1"
IIIIJ plf'k ..n tiJd p;phon "or~ nl. (11 hooFcl
~n lw<tllur "'-'lI bell'lal Daarna "'fl.1"Ik ..

kOllgl'ps ~pal\l ..... nn('er ""
rolgend" konJlro!'!'.Jll plant.
mil. dAt dl hoofcllJe~tlmr dl
h .. om dl c1atum of plAk <:if
verandel lib om<;i.S\nrllghNlE~
elR

(r) D tVn.nrdfl.van ...Ike afget-a ....rd,g
de <IJn ~tem sal In direkte verhoudlllg
Wf>("l lot eli get nIlNIe diA hiJ v('rtR-
gOOl\"oord g Elk .. hd van dl hoofd
h.><tl111r AA I r"!rt h. (p ren >'tem DI
presldpnt ,>nl 11 .tl"ll1 Pil n I esli« .. ndp
stl"m hê

(d) Mlll"t~n< _ wl"k" voor ,IJ kon
greo!' '-..r~adt>r snl cl <pkrptIlTlR' an
"Ik" t.ak nan dl seli"T",tans ,".Tl dl
hooFd~nnr RkrlFtPbk mPeêet>J hOl'-
,...,..,.1van "IJn lode hul <lIbRknp'''''' l)('
tn.al hAt NJl,arTll:.'1te van di" get.'! I sal.
cl hoofdJx.stllllr be!'ltllt pn kennL< I!ee
aan (h s...krei.'1n~ 110",,>('1 afl!:('vnardlg
des "Jn tak map: stUl1~ ~amge tak
"-1.1 II.'!n sIJn .'1fge'l'"aarchgcle.. kiP" PU
mJn~t"ns PAn mannel 'l'"oor dl knnw-p,
hilI nam" aan d, <"kr"tnnQ '"1In dl vpr
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APPLIKATIES £ •
o-n (goede) pnma

600 Ih en rnw 12 0
KOOIen (goed) 4501b en

W<)RDEN gevraagd voor een
Secretaris en Thesauner voor de
School Raad (Distnkts) Beaufort
West tegen een Salans van Twee
Honderd PODdeD(£200) per Jaar.

ApplikatIes te worden mgediend
biJ de VooTZlUer VRn de Raad, Ds.
P. N. Roux, Beaufort West, op of
voor Maandatl, U Februane 1907.

A. P. THERON,
Ag. SekretarLS.

meer 7 10 ,,10 0
Kalveren 5~_ per lb. plachl
Varken. 100 Ih (doon) 3fd· tot ~.!.t Lb

leven

1 PEROLDDr Lammeren, 30 Jh
ILa.melI, 38 tot 42 Ib
Kaapee schapen (8i'>ed)
Kapatera (goed) ••
o-n, trek
Ri]paarden •
Tr~en~
lleme8 •

n q( I If' een mer
"'1" n do bf'PT

g"'I'kondeerd
ZIJl ,..erd dooI"

oo'Cpo,,>s 'au priJsraadsel8 verscbenen
ID Onl Land kerstmisnummet worden
te koop ge".,.a.agd door H PRebef Groot
vla~, 8omort!Ct Oost. '

Beaufort West,
13 December, 1906.

I

FRANSOHHOEK.
SLUfTIN3 VAN DE BOGER SCBooL

op VrlJdllg II vond de JaarlikBe sluttlng
van de hoger school plaat&, bl) wslke gele-
geDheld oak de PII1I!WWelin7M;bieda..
Tot aller teleuratel.lmg t;e)e eerde ady
van ZIJl dat 't hem onmogeh was over te
komen om volgens belofte de slUltinp
rede te houden

Er w&8 een grote opkomlt van oud6ai
en belangbebbenden IU de oude lObooI
saal

Da l\lalaD, voorZlUer van .le ""hoolraad.
opende de vomchtmgen m_ gebed. ipl'8.k
een kort woord tot de 1Vjllgadermg ell

ecboheren, en deelde lAter de {lnJsen UIt
De rapporten van de pnnClpaal lIG

schoolraad se1cret&rts Waret:I al8 volgt "-
Bet r;ll nUl nrgu.ud een kort ovenicbt

te ge,en van de school en baar werksaam
heden ID t afgelopen )allT Bil het elUde
van verleden Jaar verlieten 68 1c.inderen d.
IJCbool WIJ begonn en dit Jaar met 60
Uleuwe en sllllten dit Jaar [tiet !I meer dan
\ erleden Jur Kort nil t begtn dell )aant
blee" de matnknlatie- eli schllOl hoger
\d__ n te groot te &1)n,en belden mOOIten
verdeeld, en nog twee onderwlp;8n1 aange.
.teld worden

Door bet verdelen van die twee kluaeo
werd ouze rwmte IJIJ de lIl--boo] weer te
klem De prllohtlge hontwerk kamer moMt
voor aodere dOf;lelDcleDIn bealag genomen
wordoll, terWlJI het bout werk nur het
oudl' gebouw werd geetuurd

Nog w&l er geen plaats ibl] do scbool eD
maOlg keer moesten Wil dOOI gebrek aan
klaskamers voortllukkelen. Door gebrek
aan plaatll lijdt het IChoolwerk veelllCbade.

De gemIddelde opkomlIt van t laar w..
9& per' ent Dit 18 UIterlit beYredlgeod,
daar le gewlddelde opkouurt \'oor de hele
kolOOle ww ..t 84 percent IS

Van de 380 8Cu"heren op de boeken.
!lIJD 174 van alle delen lO!! lands bUlte.D
FraDsch Hook
III de school IDspekL'c IS er gedurende tt

Jaar een lOgrJJpende veraoderIng gekomen
ID de t w",e hoogste k.Uulaen C en D

worden de 1eerlwgeo Diet meer mdiVldueeJ
gelOspekteerd, maar klasgelVlJze De.
Wijze van Inspektie zal heilzaam werken In
hot hoger werk IOdlOn het goed wordt lIlt
gevoerd, en WIJ Willen hwr de weu! Uit
spreken dat deze methode ook 10 de lagere
kla_n zal woroen t06!!'epn.st Het ,.er
pla&teen van leerhngen naar een hoger
klu moot 10 de handen \ lw de klu onder
wlJ~r en de hoofdonderWijzer gelaten
worden

BJ] de school LUspekue III Nnvemher lt
gehouden waren er vall ~e 285 leerhugetl,
die moesten gel nspekWlrd worden 282
tegenwoordig waarvan 21}4 of bijna 94
ptrl.>ent slaagden

En nil een woord over de toekomst
De toest.tutd vaD on8 land op flnaDtieel

geined 18 aller u·cung8t, en zelfa de grootllte
OptiDl18t bekrUIpt IOIllS eell vreeM voor de
toekomst

Een groot Aantal gaat pnB v rlaten De
IlltIllAg .an t matrIKII.1at,e eXl\fnen UJ
'beehll8en boe veel

Bet feit dat WIJ nu reeds meer applaka
tlee voor a..8 Jaar hobbeu dan WIJ verleden
JaaT om deze uJd badden geeft 1>ns moed
voor de toekomst Door 8Ilmenwerk~ en
hard werken zollen wi) nll~t alleen bliJven
waar WIJ ~Jn Illaar vPQrwaartll gaan eo
onll IlltbreldeD

Hot geroep yan on v!.I1k 0111 meer 011
derwl]zertl en meer r.redlkanteD g ft stof
tot nadenken, en Ik beu IJhJ te kutll1fJD
melden dat 33 per! ent van onlle matriku
latle klu EICh gaan Wijden uf aan 't
onderwl)K f aan de Evangehebedientng

Ook t.Hlnn due <loot F.ran bt Hoek het
&1]ue \ oor de toekom t vin 008 volk

}det een hartehk woo,d VIln dMk aan de
etaf voor do !.rOllwe WIJ~ waarop Cll mij
bebben ondersteund eli gebolpou ID 't af-
gelopen Jaar

G CILLIE,
Pnuclpaal

5 0
o 0

3

RAPPORT '\ AN DE SEKRETARI
iJK He HOOLKOMMI88IE

3

De schoolkOlOm ... le rapporteert met ge
noegen dat ge,lurende l JaM dat nu 8Ohte.r
de rug 18, de echool steede bleef hloelen

t Get&! RChuheren 8tee~ 10 dil Jaar hoger
uan OOIt tcl voren, lDet t g~\olg dat Dog
twee onderWijzers aan!,'OIIt.eld moefi,en
worden, en dat anderllLaai t.oevlucht mOC!lt
genomen worden naar de olloe ""hool om
dat er goon rUimte In de IIChool wu

Er '" erd toen beeloteu voor meer plaat.
te zorgen ,lOl h wegeDH veri!Cheldene om
t'.t.andlgheden kon geen beglO gomaakt
worden

Op eer tkomende lIlaandag echter za} de
kontrIlkLeur begtnnco

Bet gIlhouw zal kostmJ p ID £3,000 en
PAl uoneven. klu kILmere een grote ~
hevatten en eon grote aanwinst voor de
8Chool f,IJD

De kommul8lo hlld t genoegen t Jaar te
be~nnen met een rueuwe pnDClpáar-dr
Cllli_dlO met alleen grote bekwaamheid
en ondervmdmg beZIt, doch o<;k eeD hart
heeft voor de opvoe<hng, zodat bet al
dadeltk bleek dat er ~en vroee beboefde
te ZIJn dat de ""hool DIet u.1 voortgaan
goede vrachteD af te wUlpeu even al8
onder de vonge prlndlpaal do heer-nD
profOlJ.'!Or- Malherbe WIens vertrek be.
treurd moest worden aau t elUde van veT
leden laar

De beer Mellor B A.. beeft de plaata
IDgeoomen ,&II de hellr R_, B..A. De
heer Lambre< hts B A IS terag gekeerd
terwIll .le heer S Yalberbe B A.., eo meJ
G Knel tot de star toI~oegd WUI den

De komlD.l88.lemoest á.fecheld nemlm van
de beer I Bhgnault, 418 voor t wee JareD
alt plaatll'vervauger voor andeteJJ
ageerde eD nu t onderWIJzertI amb~ vaar-
wel heeft gezegd

De be£te wen8en van aIJen aan de echool
verbt..nden \"~rgez.eUen h"lII Ol' ziJn verdllre
loopbaan

~
6

'fiLii,
U 1<1

.£ L

" 014/6
" 1 0
" 1 0o 18
.. lO 0
,,25 0
,,25 0
lO 18 0

lElEI.



hlJ!1 t'qu'/I HP\" I 111..!"11 1'1' I\.d ~t Ilk
t\f'~r\:!::.r "rl. w,lpln,t!\\"ltrl I~. h.-
~a;:\t ("'t'tl I_!."',hr J'~I'I .. 111,1 rIll ·11 L.·-
njl,Jf"l.lt '1/11/.,lr 'Ylj :tIjIl \I"pll1ht
if"d,'r 1110('1 I'" 'I' _'" ,I I, !PlIl,'I 11 I "la II~

hl) on- """ I,.·' :.·..:.·",1.·.·1 I"'"'J-''' Zoal~ge"1>onliki.deedeleheérJ.".P.
M"II kp"l! 111,1 .0 r. 1,:'_" ,J., do ... ~ \JP'" tie Vt1:ierfl obk: Jil Jaar met ZijD gezin naar
IDI ...mt-., IIII'! ""1 ItdOfl\ldl. II'l' 1'_HI"';d 't I'\trand te flerruautl~ gegaan om aJda&r
tlng z,,\\.: " /\11' ,1:...,1: \.,\." ,I' .11 etulHaandl~ngd(.or tf'hreugen
zIJn 1"·",, I" '.•·.)..'..'.111.1' • .\ ..', \.·.·1 \d· ~ OSi' MIDDE~.
J~'r d.III W till', "I Ill' n .1111' dlll~f'll 111, I

p+- ......'nu .. II, ... "":"1 1,.·...,·h,·I'\'I. "1 III II,

...tuAtkllllll., I~ ,II' '11,k lilt·, .t' ,I r lI, f

D1Jlt~" ,-ol~ ht ·fl tl1(·il 't'll tfll·klllll ...t
Dt'I K.'I/"I 1 , hr"1 f 71JII III I I' It·r \ ,)I

w.'rkt>otl ,'/I 1Il"rkl, tip ria! ,J., (1",'1'-

\ l{wf'i ':1/1 .\( k ,I' dl .,'\.\.Ifl' i,1 (ht"11

hpm dlk\\l1l~ \\·f!lI •• ld.ll "nnd,,:lf

7.IJII 'tw.~h .. , t"t" IIHI 7'~ IJ I, Ifllf ...!)Jttlll'~!l "11

fIoell n It'lJ \~ ...111 L. '.111 ,il' H "J ,·1,! I,> 'l,·n

Hij WI ...t. ,1,\/ 1'11'1' h, Iii rl. ,,' .~.jOl/("'!

lI()(>mdp, !1I.LAf :.11 kid hIJ .1111·1 \'111

dl' \'ndlk"ll ~,lllt "1<"\ II .'11 /.i,irl ,r.·I1;_:'-
d~ .11 d. ,\ I r.·J,J I.,', J lj III li ,1 ..\J d"t.r-
Hi~t lat.·1j I .. I •• 11'''';1 " I !:' lilt'. 11 ...· h.'1, ....
J!t'" Ot I ,[" ,.. 'I.' r '.' " 1k:', \ .• ·1.·
f)ul!~t'r ... \\, "'11 III II, t \.:...·ij" Il)' \ 1101'

1I1,"pl ,)11- 111Id ... "n hOt·,·, ui "f tt' Ilt'll

I'" rx 1"'11 t.f I ,I I,il J \\.1 II lj, ,'f rk ." II

lI:i'll" _111\\ f)III,,,I.IIld 'l ...~r kpnll('I1"

.I~l1lnh'r \'\)11,1 filJ j" f ,1.,1 ,'f \',0' ZIJl'

rt~l;;f'-ll .Ii! 1Jd I'"~ II I 'ldlot.L 1 jlorll_' " )I ...

"Ik r.ml," ,·,·n ,d..:,!'· 1] .. l-\.'1/.·f . h"l
I jl' f "t 1 Il t" I I I II , I II I I !' 11\, 1 !.: tI • I I I /. lt ~. I, . I j

("P-J' p1ilr II _!'" ! I-I I~ ,'I' "P III....r1)({.-ll
on, ".~·r 'I\'(~!' 'I (II !lil I 'I,·rkill'" ,i,IlI-

t ... :,.,ll1t·1I Z', 'k ""11 \, I frl .....IIl.! 11,"\4I' II,· rl

jtll-' I/I I. . . .... ' '_ I,. 1'l.)1o·P "' ,'r fI'l

dit!, dui):,. I III~I,~ .1:_ JII<'II 1110.1 ,-,), r-

WU \'l)ItHLlJ Kl': O\"TKOMI:XG.
D" g".c1L •.d'·lus ho.. do !J.e.E.r W. J.

j)IXtlll Rf,,'<!kwlltN ('{)tlage. Alfred
j)"k, KaApstad. aan de dood vi "oort-
dltr\'llflf' s,nartflll ontkomen i~, wordt
(\,toor 1t .. lll ~ In llJ-Jl f'i,z:en woorden ah;
""I)o1;t , ..r,,'lol -" TPTWijl Ik in mijn
fl-t.! t~'p \II.'etk.i".aam lt-rt .....VU" ik Htn (lropf)

,t .. lling "Ii sn....u Inijn bf.en open tot
(lf' h.'1. 1"~Il. HC't "''"'' *"u gtc.vaarllJke
",.,.d, ,'n :\,\,rhpr .. ldd(, zich tot OOvl'U

,.an ,.,... dl wou nH't !1;en<-7..",. Ik pro-
1~"·rLl.· ali.· .oor!PIl "lIn medicijnen,
d,><'h z.. n<k-r "·'ul!,t:1t "Il miill lw<> li
\\ f'rd ('rgt'~,

To.'ll ~utld Il. \-\)01' ,:"t'fl doosj(' ZaIn-

Hul., .'11 lid ,k...d m'J ,lwipliJk ",oea
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STELLENBOSCH.
IK :\lL\lORJA..M.

M('>,' .J J. II li ron r d. on·rl,·den 10
p,"{"t.tn!h_.r, uwti. ,\ , ,:~('rFi

"~1 ~rote ~dHlAI
, .. ,k reeds tot over tonnen per
n 1'1 IIUInfgele"erd,p,anr ~ de' Kler~-
,I ..rp spoorweg nur KImberley open I.
bd.i. u ól dieUlar~t tot&41verIgren zodat
7.1) hu u ol'~r1Itle" Ita!"te jaar _5,~ ton
!tel.l.en ru""t~1l ve,?lI111derell. Er ZlJn Oil'
ge"eer I ,000 lI1en~1l aan hot ~erk UD de
IIli)n"" r-u de he0'1Dngm.ore. lid v.aD het
I arl~l"ent, die ali' he8hereD~e direkteur
ail~ert. ell zo Hie~eli~ wlll!.ml] de werken
te \\ 1J7.e1l •• 1"'01\1' ~kv~r8('heldeDe van onze
sr ine blanke Afrikllaode", bezig zag, ver-
t. l.Ie ,"i] dali ook.;dat hij .fie vorige \\'~k
AAO do heer Malrin. L.W .V., li(eschreven
!t,\,1 (niet weteDd~;d"t hij taDS in Europa
I.l. dnt hil geree~l" OIO dadelik nog li()
j,HI':" arme blanken '~ te nemen tegen
~tKliug van 4 tot18 .•hlHinl?" per dag en
,,1.. 7iJ heantw'>or<1'en, WIl biJ het getal tot
1 \li I \·6rmeerder.o)

Ik meen nil, dat er een tlinke jonge
lernar van 0l1Z6 tu!r!. geve6tigd ill, die naar
IWII '!'6estelike belangen kan omsiee,
en i. zulk een aa.nbod niet ta venltll.dEln.
\'ier shillings worj:lt voor de oonte twee
1111,,,:.I ..n al, Ief'rtljd betaald, beantwoorden
eu ' ....stnan zij bun werk bij bot einde
van 'l of drie m~nden dan is de betaling
Bs. 4J. per dag. i . . .

De oIDstreken "lh Ier In het rond alar' er
t an- "~rrukkelili schoon nit. want elk
.t'l'J" van het veld tot. aan de toppen ~er
I>t:rhclt i. 10 prachUg gToell getooId.
.hllllller dat er t1i88<.Dhier en Maclenr vele
plaatseu ledig liggen, door maAtMcbsl'pijen
cl' kapit"li"ltln iipgbk""bt, wachtende op
be tur e tijden, ofJichoon de waarde over het
~I!("~IlOPlinu vall JOij. tot 40s. en zelfs
meer per morged wordt gerekend.

Vat de men~1I hier. ik meen ooze
\'OtOrt'll, «vr-r heft algenleen ann ZijDI ie
h'"tcndei'l" te .filten. san te hoge huur
of ook te bogen; prile 'foor plaatsen be-
taald. IS' u dat &et goevernement de pacht-
gelrlen venninderd heeft, is mea 8tadig
aan het vptelle)l. Deze tak spoorweg.
eerst naar de: mijnen en later n&ar
'lIaciear, i. van ~eer oneffen aard en gaat
.lan ook met vr_like draaien, zodat men
so rns un vijf or: tien minuten rijdell8 in
dist antie bijna .uetll heeft gewonnen, dan
dit (lAt men IhondeTd of meer voeten
I",~er laug" de :heuvelra"den is. om vaD
daar Daar hene,len op de:relfde lijn net'r te
7.tOO.

lJe gemeente) ndwe beeft dezer dageu
feCtit jluvierd, niet de be'festiging van hun
"ér.te leraar ej:l de indrukken. 1'erwekl
d"or de tegenwoordig :u~nde predikanteu
,':lU Durdrecht': Elliot, Ugie en I"dwe en
.1" zeDueling Liebenberg, n.n NYll8llland.
kaD oDtnogelik; opGedig vergeten wIJrden.
ja, Ik meen datide eeuwigheid DOg blijde
berinneringelI duraaD zal hebbeD,

. O. J KRI(;E,

UI' rel> to lquwe. \1 Dec.

wqRCESTER.
(Va.n ~ kOrrMpOlldent.)

!DE BESTE.
[Jc '" hool :vovr _::kiudereo van luinder

I.ellliddalde o{JderM. ht-kend hij de naam
\ uO •. de "1Dt1.1 scbool." maakt nog steeds
~.)edt: \',,,di!riu!l. en lDet de JODgste
lo.pek:l" ZIJD?a1de kiDdereD. z.·oder é';n
"ilWllderillfZ.ln Iwn standaards ge.laagd.
[lp In'l"'kt"n~ zeg1 <lilt die ""hool, wat rle
lag ora .tanrlairds hetreft. de beste iD zijll
rirk,,1 en in de KoloDic is. Dat mev.
I',enssr. de l,fincipale. en haar bekwame
••• ,"tentp. ~ej B.de"hor8t u,'er dit
"et lIigeDI8 vt-rbeugd zijl'. behoeft niet
gacWI Le wo~den,

REGE~.
ZIJ;k" leg$J" al. we gedureude d~ze

.1 te:. nLt\'"n~ell heL,l"'n iH iets 'i\'llllraJln we
I.iet go ....oIJq zijn. en "lleil is !loorweekt.
(;ranell IIi.. 0l' sOlillnige landen 8f~eoo~8t
l:g~llJ, "'t'rJ~IJ !,:~I_'hadi~d, doc'h liet vour·
d\ ~j d'll aal~ .....JJl.J~a.arttell c::o plantages
I". rd, Jr néscLaft wern. o,ertr~ft de
>l' rll'~" •• hatle Vnll ver.poelingen op de
\_' l~tr al,> r-JJ : ho. IfdHp0tlfwegl1 ]0, enz.. 7.~1
,'r ".,1 7""o~g '11\0 11W hl"d wnr!len mode-
ged ..e·.\ i

,II'" '" ,J •. w"~k wa- dr V"IJ .Ier ~!Nwt,
<.Hlze burgt:l!'(et~ter, erustlg krank, Inaaf 't
verhelIgt m6! te lUeldeD d..t hij weder aan
l ll"r ...tt·llc·u jK.

--

KAApSTAD ENJOIfANNtSBU~G•.

ID' '.lltli_i.••rllII{·'
. __ ~.oA;.s (:fJ~lt1,~~.,.~~&ll; ~ -' ,

ook 'iD k:t81llere Illateo..1eI .... ~UI ...

'Prlls 20s~
'n. ~~.'!\ IHI\~d\lrl\! llJdC"ll till t ( hrr-

telik ).!;p·dllid l'lI \'f)()rb(·~,\dlgt' \,t'rLbra~'
u.anwPld \'t.rdlllird. i...Hlhl1'r PP \L r, \II·
d8~> 10 1)p.c·1·1I11H'1', Lwht r.n t ...)<I!"·11 in
de 'llP't"r, Ih.· v.c va n tuur Jt'lll!d k:'llJt:-
en UH"fP!t- IIl"Y U'HIIHrd .:..~.I, (rH~'-
wa~~n. t.('blUt"HI,ft> ";111 tlll'~' ~"acbt0
bhl{h!"l\o\~)t. ('<4:> ~l<'~'( I .J }\l1

ll1
;lr'li

IIlllit!. i~'111,II(1 "11 !...t' ,\,11 tlll ,II' 11111't·-

Iikr-: fHJlldl('- I'll ,'r,I'lld. krJlIl.!.. LI.lt 7,t'

~'r \'~'l,II n.l. dIt' oT,'r !JaMf h"'t'ng:Jlan

lrellrt'H .\ lIlPll1t.t.n I' dal1 nuk ,df"
Of"f.llll.m Ill\! Ilu·"t h;"H dlt-'p ht:..dTllt'tdt~
e<,.h\\l'u'f!,i ou kl!llh"I.'11 -(~rH' dochtt'r ...
w:wrn'IJ (J.. joJtr! ....t • ", Wt>~.·I1 ... 7."akk,· ~('-
zondh"ld ZI' z e-e r \:111 d.· 1I1~·rlf'rllkt"
hul p Hfh,;nk .. [ik In haar It,)n. mee-r da n
e.'1) _:lh I:"~ III,,,-~·d,'f. ," 11 llt·fdt'IIJk.· \ e-r-

pl •.•.~'-·('\r IJ' ,·n \~'r1n't'"
In d. rUILUl' \Tlt IId"kTl[l:.!_ I.al 7,~',·\'t·n-

evn- /.",'r !,!I'nll"'! "'ordt""Jt ,1H.ar 7.• ' (tOur
h;\,lr TllIIIZ:illlt' I'll \·p'1rh,'('lntf!.'· olll~"ng

• ,-t"r '·l,j,·" fLHIl 7I('h ht·.~ft ,,·rl,ond'·11
I'ocit nPltI t.· v. r':l"t"f ... hiJ 11;I....r 1i.I1n-
)..:f,k1'lpt urn h'llp 1'(1 (1I1d.:-r ...t:IJl,1 vnor

arJnpn, "'lodlqdf'lIdt'11 L.'pl()' frl. Il "f
k r-r n ]..dl
\'n..",!'I, \"'!lldt']llI_"'n In d\'

\"r!t!lt-'lIl!''111 ',HI,h~11 r".l h.ra r ~1"i",l ....
(,.'1/ 1!('-0ttofOlld, 11,·llr. t"t'/~"':\.JI:'{h!I'I.f~, h:i.nd
f'II ee n g.'\.\ dll~ ha r t '_Illl ha~r kl'rk
('/1 dl' 1'1.1.IT ,ld\~ "::1,":·,.'l1t,·. rll~' 11:\iH

t't Ilt',!j'fI 'of nl ~t rk· I .n.! r.·.·d" rr]l··"·T~I'l-

1"1\ h- o r : ~.·dlt·IHl. w u-, 1...' ....·1/ _:1,I(t.!l.1

IJ"'fli! 'ti Illtljl\,I.t'dl:": I,d ":0 ,!;.la.r·
ru n 7.•..11 I,' ..:1'111. ...: \\ {Jrd~'!l lIt·t"l h.r.i r
\f'\ ell "" .. ',I' rlt':_,.·tlf·!l .j' ... h:t,lr .,:11'

nn~rl~!I. tot '·,}(,rhf ....-ld . d,l('h 1:,1 11]"· ...1

g_o.dlln~T1dt. d" :.111":1' IIJ.IHlld"l\ \ all liJ-

d,.]! "f] 7",k1,', ,II, I.' Illt·t k.lln,,· 1),'11'-,

t!!I~ ('[1 \,<,11..1'/11, II ,.:,~I,I" IdI' Id .1.111 (;,)d-
\\'11 ve r duu r-!v. I.u·dlll /,-t' z}t'h i.!t-'h....·l 'II

a: kon !o'IIl,lktl,ll 'an (k· n~li' tt,df"'T'l'
bH/ld~n, dit, haAr ,I~'IJ h\·1 ;"\-('11 1"'111r]"n

l ).. h..·.,:r.d.' Il I"'. lilt' Ill' Dlll ...d:l~ un .
IT1ldJ8.~ pLt.'t, \'l)nd. Hl~rd hljt!,·\\t)1(lllil

Oc:)or &+,11)!.I of (' -(·h,l rt' \':1 Jl blU't·,j v orw a n .
t ou (>11 \ rl' 11,1"/1 (Hill. \.1 II ,·11I, I" t'Il

val) bu i t r Il \.1/1 I,...., ...t r-rf hur-, wt'rd
('t_>-II t'rll,ll_ "''''I'; ,...I..~fll(d"'·l+ ,]p"q' pllJf
~arl\I.;o i u ,jl' If\o\I·I.HJti'ld .....,'I/fotl ....on-
J,:p .. t~ddhljd \ III ,1., planl~I.llk~ 1"1':1:11',
tt.n"!JI pr!)! HOl'II"\f d.· "''''lr''lld~,

flICLtp'lll)'1,I1 'II ~111,1"f\ I, In ,I. Il _::•. h, df>
Opdfl»f'\.!_ 1,111 ,j., (;"I! ;lllt'l' r,'rtrll\) ...tlfl~
!\ttn h.,t ":'[';11 Hl'ld n.,!.! /'1'" ~,,,t trt:'f-

ff'l1.i wo,ol,l .:.!, .... Jlru\...·1! d,,!)!'·,J .... " Iftill-.

,'in .Ioh,ll1n, "f,"r..:. 7\\,IL,·r \ \'11\. O\\'r-
(1"1!t>!lt:.', dl' IIl,or hH·,.\lll~ up r...... " ...·k .~,...

Et>n l-J1.1 • .r .. 1.... III lr III ""':t·7.IJL • Il .....IID··Il·

11'\ln~, It·,L_:: !..:_.'\\ord, Il. JL(' Ill",'t [l( ht
zal wordt'l! :'\;III;::'t'\ 'Ilo! ~It)-":t· hotxr Jl,\'

ge-da('ht"!II- III 7,,('lt' I! hllJ'·.·lId,· h"rll1-
ne-nn,g tw\\.\Hrrl '\lIrtl"fI ,n l\.l:lr "001

tx~J. !.>, "1, ,'11 ...h·[\ 0'11 \'1 tl~rr t.,t 1..(1! ... 11

zijn H~l.tl \-"'1 rll~t, n vr"de

Een blik in 't leven van
de Kaiser.

Tt> ,\r II "i hl 'I 1Ht'lj T' 11) II, •.• , ",",. 7rf

\,Wdbt"!rn UI1~,111":'" ",,'11 ,:t·'Pfl'l.. :..:'tO"ld

D.lt-<t Ut'> !",·kl'II,Jt "1·tl!ll\!1 ,'11 d!rh!·!

LtldT1~ (;HIJ1.dlnf'·1 "
(nutr('nt .j" !/I' 7.IJTld,'rh'·'!'·'1 \ I' ,ht

g:~~prf"k :1'1"1. II~ IJl d" \ H Cr
ondf"'r m,,",'r fr,·[ \ I)J~t·llli.

Hf't ~"~I,r.,k -[,,11,1 I,: r.'III,llld IIJ"I

dB a.a.n\ .• II'I\ ,1.111 \\,!k ...• ,If" KI'I/.I·r

de Irt.at ..t, t 1)'1 ,Jl d, 1\IJk ...d.t..:. ,'/1 ,I ..·
P'f"f<. h......·tr !,l, 01':1 ..l.I.lt' II III I",kf\r\~

7., I' 1.."1rIlt' ~I I ., '11 ,. I; \,. r .1, .1' " Il' "'1 Jl

dt· Kdl.t'f· !}'''' ,,·r'...: Llrd, ,Lt! hij
~"Ir ,'11 It .• '-)I . tJI 11/11-\ I I' • 11 '\11 t,~f
U;I 'I li.·f 11,1.! 1]11' :.",. 1\,1, li> til iJ-
\',., ".!, 'i " II i, Ill' 'I /111/ 1\."11:('1

'" ~i It' Il) _. / .... ' If., j, I" II I....' 'I Jl 'II' 11 \ I' r·
d.;- ,'OIt!"I' ,J III ,·i "A I/" ,lllkh,'HI
I).I.-f.f.llll ." r.. \1.1' LIJ ) L:"ll li' t \\ I nrd.

• '·I!k",\· •. "lf" ;"!lk1, d" \ "rd, r \.'/""
Kt.rd" ,tl..' h. " /I'r "I f h Il .', Il 111' 11 Il I,.

g"hl" ,;101 \ '11 11;11 \\ .. 1 k ,I \I !'IJ
&&11 IIJII \I, rk '. ', .. ' I, 1. ·tll

,.-f{iT-nl. n \ ... )rt I rll"ld I,· Il \. ,) '('.,r-

lilt k()lll-t:·'l. Z, r \. r\ -;-1,,:,,\,' 1.11 Ik 1..Jlll

nUJ £t"{'-r \, ,·hl·I,.!I·1 II'!:'" II Il rt lf·
L!PIIf' ~r.1I ,\\ Jl, jl" r \' : II. 1,. I' \fP' t

t'n UlI) d;l,trlH J "IJ,!.- ..{j'll'l. II ti.·! I'"

rnr*,llik dl ... lilt II hiJ 7.IJI1 \~"rh /U\'v't,j

\\ant,rl,1I \ ."1 "rol Ino."" Il.· KI' '," 1,.-.
fl' P I,,' II ,.p ,'~'II .1.\/11,.1111'_ II I (.ltl;'

"ni"T', .....'11·.\1'1..:'1: II', \\ d.',

1", III J"'\ I' r ...'

\'j\AR IlEIUI.\:-iT:-:.

lJ •.. \ndniw Murray (W,*n~n).,·ell zovn
\ dU \Yur' ej!teT. verkeert tans met zijn
he=IO '0 .m~ Illlddpn. en zal waarB"hilnlik
dne lIIaalJdeb tu deze Kolonie, np een wel-
"orchf'nde r~.t. donrhrclJgen.

, DI<OE\'I(;.
lleze w~k bebbell de !teer Oil 'llevr.

~ell\)OIlOe>lhun lief un enigst kind aaL de
d"od ntOéte* af geveIl. De k lewo . aae wi e
.I., uu,ler, z~r gehecht wareo. was llOg gécn
Janr oud $rote", l1!pathie wordt luet de
Lr,·lIrend,· o~Jur~ g~"oel,j. (lok wij verzc·
kt'f.·:) ilf'u '1UJ "os hartelik: D1l"\lcge ...Ot:!.

Val van een Stelling.

\1,1 nl

.. I

TE jUn YOORIWSlflUTIE.
- , - - . -- - - -- .. -----

pOODBERICHT.
------ ---- --

f<OR00NEES.-On8 ~oontje, Pieter
CorDelis 1 ~choonees, is IJonderdsl(
".('nd, . Jl De.l. nsar de Hemel verhuisd.
~ad: 8. *,Mnd.

: L. en M. SCHOONB:ES.
WOr"f'8tt't.

It --------
I ALLERLEI.

DieU"W'lte ..oa.... ~e waarden, de
ail. ·P.rP-'.--t'&7. to.. OeI.
&tO tOe. Gd .........

7F

OII"tll 111!1,'11' ·t",
It,l • ~t l '1 I,.' II' , !

"II I:) I 111"1 iiiI'" ~''''II

In.,I.;,"'1 1.1!l..! nllJ

"",l~~r, "1. "'., 1!I'~·ff

LOG I$ te verkrijllon in een pri
,-"al hUI'$'oxio tegen £9 per 1t1t'1U'~1 ,
~""n en~!'Ie geld~n. ~\:brijf dadelik
""0 \t r~ IJ. C. Kotd. Dorp Straat,
t<,jienbotrh.

j

GROOTST.E.
'N lOLlED ZlLVIIlN U.TIII, ....
......... '1 ...
Andere HorJogea. GOQd- enWv.werkt ce

GoodsrOIl "an olko beso'.lrijving. "'UeT'" JtOlLU.

1... 1- ,l,111 II' \._1

leubelFab,_:
1 .. -
,

I

,I, Il' ,Il Ilu ..lllkl 1111J

1.,1 .... r!fi)J h".·t lt", iliJ hN·!'t hj,t lll,·t

ho 'C' "P"'I . I:" '''·C''I. ,! .. , ""'I! Ilij
.1[" \'-'r '... \ 111/0'] f .. ,,1'1'-

Kj I,d ~ f, , \ ! ,: \. -,: II" Il l,tj 11 Il

\\ I.. t ,":. ,,,'

I.. • I ;. 'l Ij ~. 'lol' L.-,

\'(.. ! I.,' J' . 1'1.. ,1 \,' r)II'" ,,\1~

,Il' :

h, t .:'" I, \\

""lI
VI , ....... n' I ,

Il":l ,1 I

III' Il 11'11'

Ill',l,t _. ,I.

Ill.·.. \\ \1

I,.
,l.'rl I

p~tJs

2f;J/-
I,OlF BRtTIERS,

DEPT. O~
& JUVVELIERS ]

.,:"....{ h··· \. "
I," d.1t ~. h. .

I· ,

i2q JH'
Garantie.

HORLOGEM~.~_I:.JRS
.0IIk .,... .H UIl ....... _, ....,.., ..... , ~

Darling "t ~'t KAAPSTAD.
..... :LII!ID n .rlUI VAlI.....' "icuuV .. n.

UN

. ,,' t.
'. ,r

I l' I

-:IN-

Z.uld-..A..trlka.
on. Speciaal Pamflet yan G.schenken,
geschikt yoo. het Seizoen.

om !

1J1''':''\·.11 !. I,.'" ,_. J

pf 1.1)

.. Irt,.:: ','lll'dl li i. I... , ..
,d ,I,

1 .' J ~ I

EU RS'KA M ER.
Voor de Admlll1stra van Boedels en Nail' ensohappen van

overledene PenOnen, Afwezigen en .:..deren, als Exe-
kuteuren, Agenten, CUratoren en 'dm.1nist1"8.teUJ'en
De belegg1ná' VI4lltapltaal onder ven J ,ering van Vast<-
~,enL .

OPGJr.RlêMT fsas-
TUUWIIIIIIE am 1&1~I.I '1IT1£JTru "II lITE ". 'UUI£IT,

••. 17. 1111.
AN CASTLI,

-DUNvÉau OASTL.,

l-,'f' ), ,'f

"REFRIGERATOR"
ENGELAND, ria -MADEIRA.

. 'I \,' ~~

Christdike Jongelieden
VerrnigingPTI.

ZW..l I<I'HI I II':!{ I(·.J \'. l'IIYl)(l'\l
',d I. I \ .111 \,! -' l·I. r r'_ ..":1·h<,II'! Jl

,.;, '1 '\., '"r Jtlilfll

n.. \ I ',rl1"l,r ()1'"4 ndt" 111"( gt·h,"!!.
n',., Il I ,~, :1"':"'11'1., \'001' .j" dag ;!l,I··/,·n
\\ .'r.! [...'/11I1!" (' .....tf)4Ltl-t. "1',.1.;,,'11
I}.'I TI .\. n' :! n", 1';1"1' 11l'~J l.'1' fl'
Y "r. I~!) h.,' "Jlldt' d.·... I !I)r ..•· .. ~

Il:. ',,1 ::1 1 Ell"1l d.· ,""wk. ' \\'.uk'
I. ,,'r' ".1, 11 Tl, -l 'ft'" ".

pil "

rH SOLIED EIKENHOUT,
Kapt. Brown
Kapt. Winder.
Jt.pt. Bocber
J:ap~. TyIlOO.
Lpr..C~he
'K&pt. BremDPC

~: 1

1\' ,., 1-'.
F' ~. i '1"

I' F' F '1":.·, \-","111. r
I ' ...r",·,l ,]. pI IU'I ,1" ,).'-

y. pr', 'prnk ·1" '1·,lr7.1f''''

h " 1'\ ...,.,'11 ~ ... ,. 'l::t·ll'l,· k,·(,'
1 ,1, ï ,'rk:.',lH 111h···j'''l ' '11

Od[£3 tOs. ;907.

""NTOREN ,
MOEK VAN ADDJtRLJEV- Jr.N 'WALJESTRAAT.

dngang Waleet .. at) T~ ... n atoom naar Engeland yla de

I
' K AI A PST AD· Kana a..nden.OlJlstresk. : 24 Deo.-AVO'NDA~ QABTL', Kapt. NeiJ8011

. 'anti_houden oPb__ ald kapitaal 127,008 0 0 ! . (8oat.bampton en Londe» IOlJls~reeke 2i Dec.-GOORKRA, Kapt Arm".roL~.
RMlfVI Fond.... . .. ; . 132,000 OOi (8oaIlutm~ eli Londen, vis Lobn o Bay i_________________ Volle bifi-oDderbecleo omwad W ~ ftI1 ~n Bo""n D_

I
Teleg.. fI.. ~d... : ·"BOARD.'· Po.tbus 86. Tel.i'"52. .Ingeland, Kap BUeDe.Natal, J>eIIcc* .... BeUa_ .bmuIWI. "jr. wm'~

Q IRE KT E URE N : bM&' op ~ bij de

De WelEd. heer W. E. MOO&:E(De heren De WelEd. heer HENRY H. JONES. 1ll11-CUtllIII1 _. Cl., U.tt•.
Moore en Zooa), Voon;itter. De WelEd. heer T. A. J. LOUW. I

De WeIBd. heer A. H. PETERSENI M.D. De WelEd. heer C. H. VAN ZYL (De I II.T I
o !.::P....... d.... _ do E~.""":::.:·":.,lb::B::,:~:"""'" BUCII4LLSTIlII ..I .,U~EI, REPIT't
Euknteuren ol anderuinl aan tUUlllen, kunnen bur aanstellen en Dominer'l! eenvou- i PA"AGIE ... ·EN yltACHTDIENIT
dig onder d. titel ....n Il Exekuteunabmer " in Kaapstad. .. 'TU88P

Aanzoeken voor Leningen, onder Sekuriteit van Va.st- ZUI"":, AFRT"'A en ENGELAND.
goed, tegen de lopende rato van rente, zullen dagellks ge· ¥ .I..D
du:rendede bezigheidsuren in behandeling worden genomen. '

BRANDKAST BEWARING.-Janrlikl!e huW' van bussen VERTROKKtll!

v All LoxDU K.A.4.JC KAAP8T AD,
OOST LOKDU.

.8,S. BULUWAYO, 10December.
VERTROKKeN VAlf LO.DBK • .A.4B ALOOA BAAI EN DORT LI'SliK!,

8.S lMANICA, 26 N.,yember 1906.
VRRTROKK'lf YAII! NBW YOR~ .A"-B KAAP8TAD, AI.GOA BAAI, OOST

:LONDEN, NATAL, DELAGOA BAAI eD BEIRA.
S.sJ BARALONG, 2ó November 1906.

ZAL VAlI KlA...&.P8TAD VERRE':':" OP DETRUI8R.I8.
.S.sJ FORT SALISBURY, QlD.ltreeks 24 Decem~r

Pa8sagiers boteD WOrdeD aaageduid met eeD aterretje. '

P~e ,eld vaD KAAPSTAD ...... LONDEN, inelaitende enn eo,,'"
Plaata Billet ~ Plymonth, ja £!II ... Od.

UitinODteóde Acoommodatie 'tOOI' ,...,ten, iD bet midden gedeelte .~ IM&
lOMp o~ het Bpvtllldek eD de p~ J)ekUD, Bui-, Liohte, Goed-;t'elege~ Zal.,
alle BUlten mztteu.. Verkoeli.np ~ o..al Electri81 Licht. Kerm llu
Keuken, Al~ &ente Klu P._..... ... .,._ Docter en 8te""&rd"" rijD 011
ieder. 8tooml:loot. --------------------------
Voor verdete biezonderheden omtnDl Vneb~ eo Puuge geldeD IJendt
. i - men_to&

GEB. B~CK"AL~ aTRAND8TRAAT, KAAPSTAD
PRI

I' '

,I.,
.1

.ft ••
Mas~n's welbekende Fles
voor: preserven, met Patent

Luchtdichte Schroef
Deksels.

PINT. 1 QUART. 2 QUART •

4/6. 6/6. 8/·.

•••

Sterke F
en V<

I!. \ Ir+'T\ ;\f..:..>J,llllt·!1

I I. -.·~r· '.lr·~ ~l,,(')t "'1 1 ~,>~)o,d
I [) I' (;,tIlF\'FWII.II

~~k r\,t.1 rl.

Kamer Admlnl.tnert Insolvente
Sekretartl .

J. H. N. ROOS, Sekretaris.

Sol

per dw.

lUesUitstal Kalers~ langemarkt enDarling St.,iKaapstad
FabnlelaD: Commercial en Barrack St., I . ·
••••••••••••••••••••••••••

lopende van één pond tot drie guinea&.

BoedeII door haar

VR

GE
len grOOI
8chrijfdo
8cheerdo:

AUSTRALIESE
Zuivere Me~inoRammen en Ooien,

, ,

MARRIS EN CO.,....
JU~ELXEH,

~laats "STEAM PLAINS."
:~'-t(PLAINS";, .... g'" "hij o..i1~";";, b,' Z"id'U'!!:f.:.
D~8TRIK'T', Nieuw Zuid Wales, Au~tralië, en de. Stoeterij werd door de eigenaar
D«j Heer LEW rs KlDDLE, !Van Melbourne, opgencht ill 1874

De kudden zijn beroemd voor hun extra grota lichamen, die pote vLietlen lange
~peld. wol dragen. Rammen zijn reeds lllW' Zuid Afrika gcnnporteerd, en zijn
o~r de boeren van .de Oran~. R~\'ier Kalonie, Kaap Kolonie ell Transvaal verspreid

1 Eea onafhankehlte KommisSIel aangetlteld door het GoeveroemeDt vlln de Oranje
Rivier Kolonie, die enige van de Merillo Kudden in de Kaap Kolonie inspektoord zag
e~ge "Steam PlaieK" geimporteerde Hammen, op de plaat8 vaD de heer T. T. Hoole
open eD rapporteerde in Apn1 1906:-
I "32 Geimpo~eerde" Steam Plains," Nieuw Zuid Wales.

KAAPSTAD I Kudde R~en, 16 tot 20 maanden oud, prijs £10 per stuk,
• "Deze Rammen hebben grote lichamen voor bun ouderdom,

~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~!!!!!!~~~~,~I Rambouil~et ras, sterke constitutie! en alle .zij.n goed_ . bedekt met lange gehekelde wol van goede kwabtelt.

HOOGGERECHTSHOF. VAN DIJK EN ERN ANDER V8 A. .. Steam Plains wol werd, op de Melbourne Verkopingen,
ABRAHAM EN CO. gedurendli Oktober 1905, verkocht tot op 11 id. per lb.

cnVIELE ZITTING. Ad .... McGregor trad op voor applihn. "De Vellen van deze Schapen werden verkocht tegen lOs. 6d.

te~ en adv. Benjamin 'fOor respolldenten. per vel.
tRJJDAG, 14 DECEMl\ER Dit ..... de dag waarop rebpondenten wer. "Hamels van deze klas werden te Melbourne op de l8de Julie

. den opgeroepen om redenen op te geven 1905, tegen 22s. Sd. tot 23s. 6d. per stuk verkocht (rekening
: (\' onr de b"ofdreehter.) waarom eeu order van 't hof waarbij debelIJaglegging op rellpood~t8 goederen verk~pingen werd aan de ~ommÏ1lsie voorgelegd>

d?Or applikanl.etl ter &ijde wfl'd geplaatst, KUDDE RAMMEN zullell Uil een gemakkelik gelegen Spoorweg Station tej1;ell £10
Dl6t zon worden op~heven. De applikan ~r etnk, en OOIEN tegen £, per stuk, geleverd worden, SPECIALE STOETERIJ EN
ten hadden 'fODDie verkregen ill het res. tegen variërend. prijzen en ~chapen kunnen ook bij IIChikking F.O.B. te Mlliboumc,

mag. bof te Calvinia tagen reapondeDten a.tgf'leverd worden.
lID hadden bel!lag gelegd op zekere winkel-
goedere Il van reepondenten. op i3
Oktober verzochten respondenten dat de
betrlaglaggiDg werd 0pl1:ehevfn, welk ver·
lO,k werd tOf'-&aII. B. Lawrence CDCG
J. W, Jaggel' en Co .• tn B. Bleibcrg e~
Co .• ~iteuren 'faO respondenten gaven
~kerbeld vOO!'£260 ter \'oldoeoing van de
D1t8p~ak vaD de magistraat voor net geval
deze In bet booggerechtllhof gebandhaafd
bleef. Nadat de advokateIl gehoord
",:a~en ze:de ~jn lord!chap da.t de rule
OJSIvan 26 November zou worden opge-
heven, op voorwaarde dat ret\pondenten in
de volgeude temlijn de zaak zouden voor-
brengen en da~ de boedel niet wn It_k·
we.8treerd woden.

Heeft een Ruime Keuze in Goud en Diamant
Juwelen, ZIlverwaren en "Electro-Plate,"

; lalala,.! nn 'Ient,bldl. II llher lP w,n.. ..stYrll. · -

R. CANE ZONEN,
_: KOLONIALE

MQnumentale Werken,
e,n ODgeëv611

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

Strand Straat
80,

KAAPSTAD.
A~derley Straat 100,

De gr

Itln Wel,
IIOWBUYI•

Oxford StI'U~
OOST LOm •.

11_ ....... ;....... 1••• 1 II ...... .,....., V........ d en ~ ..
· .... lIItIIIf JllIIIIltttU.
· , .. 1IIhIt! "- .·InIiIeIt .... II.. ,aad.

Geilll18~e Teken.i.ogal eD Prija Lijd podvrij op appbkaue,
· .

Looie

PETITIE HAASBROEK.
Dit ,.as 'n applikatie op 'n kJnnisgEl"fiHg

I)m de: lIit.pra.ak van lICbeidsrechtenl tot
rule van hel l.of te verklaren. Adv. Beo-
jamin ~oor applikant en adv. W. P. Bu·
chansw voor respondent ROflf:Iou"'. Order
werrl gf'gev.'n de zaak tot de 'folgende
tenniJ~ te laten o.er.taan.

P~:TlTIE llNZOYI.
Ad ..: Howes vroeg de absoluut verkla·

rilJg ";all '0 rule nisi waarbij petitionaris
verlof ~verd gegeven zijll vrouw Lydia
Unwyi in forflill pauperis te vervolgen
voor h~rRtel VBn hu ....e!i1tllrechteo. Toege-
staAO.
PETI!I1E IL&.C !:lEL SUM!tlERFIELD.

_I Adv i Palmer verzocht de abeolunt ver·
klariD~ van ''6n rule nisi, waarbij petitio-
uari8lle

l
gemachtigd werd haar ecntgenoot

in forl'la pauperie te dagvaarden voor
"ehtscl'leidir,,,. Toegestaan.

: PETITIE TOWNSEND.
Ad'f: Ralósford vroeg abllOluut 'ferkla-

ring vUu een rule Ditri om 6&n vervolging
vo"r echtscheiding in te etellen iD forma
pnuperla. Toegestaan.
PETlTIE ELIZABETH C, MAREE.
Op ~erzoek van adv. Roux, namenl pe-

titinnatisse, t-ell arme nonw iD het distrikt
Aliwal: Noord) stolld het hof oon rule nilli
toe, ~aarbij re.~poDdent werd opgeroepen
om op 12 Januarie redenen op te geven,
waaro~ applikloote niet zou worden toege·
Btaan 'haar ecbtgenoot in forma pauperi.
per edlkte te dagvaarden \'oor C(·htschei.
diug. '

, PETITIE GROBBELAAR.
UI' :,verzuek \'all adv. Howe8, narnen.

Ml\1'gajetba .\lberta Grobhelaar, kreeg dese
verlof ,haar I·chtgenoot voor echtscheiding
te dagvaardon op grond V!l.1l kwaad ....;Uige
,erlati;ng .

PKTl'fIE BOEDEL OIBSO~.

.
Aallvragen en be.teUingen zowel voor Bchapell als voor 'fee 'kllnnen gezonden

wordeD un d-.De heer ESRNEST ~OCH KIDDLE,Steam Plains, Deniliquill, N.S. Wales
en ook a.an

De heer T. T. HDOLE, Atherstone, Albanie, Kaap Kolonie,
of

BIEWER KENPAARLSE MOJllU •• JlITALEDe heren Gebre'ders CHIAPPINI, Kaapstad.

Generators.Petrolene Gas 140numen ten.
Gedenkstenen.
Kransen, .
Tralie Werk. enz.,
Tegen billike Prijzen.

ROSSOUW VB.HEHMANU~ A.
ROSSOUW.

Adv. In7~bold vroeg Dawen. applikante
een rule nll1, abeolullt te verklaren waarbij
reepondeDt, applilante'. echtgenoot werd
opger~~n, om redenen op te geven waar·
om ZiIJ lIIet overdracht zoo mogen geyell
.... D zeker .tok grond, een gedeelte van de
p.1aate Cbristoffelsfontein. in de afdeling
Namakwaland, zonder zijn bijt!tlUld. Toe·
18IItaan.

'Istaas 112, IUJstó. '.ru: II ,.1 Dil'," bQstd.

Petrolene Oas geeft de goedkoopste, meest schitterende en veiligste
verlichting! en verwarmings vennQgen die ooit aan het publiek aange-
boden werd. .

Het apparaat is a11rtomaties, werkt zonder geraas en is goedkoop
4I installatJ€. Geen toezicht is nodig. Gewone Gas benodigdheden
worden g"bruikt. .Het: gas i8 niet ontplofbaar en is vrij van gevaar
VOOr' de gezondheid. Er is geen ophoping van het gas, dat slechts ge-
produceerd wordt ala het wordt verbruikt.. Dadelik n&:lat de laatste
'1lam uitgedoofd is, houdt de werkin~ van het apparaat automaties op.
De Generator neemt weinig ruimte ui.' Het systeem is door Verzeke-
rings Maatschappijen goediSekeurp. De Generator kan in gebouwen
Qpgezet worden zonder enigê uitwerking op verzekeringeD.

Het is het beste en goedkoopste stellIel voor kook:- cn verwarmings

doeleinden. :
Een komplete Installatie kan gezien worden aan het kalltoor, Burg

Straat 44. ;
De Petrolene Gas' Generator werd de hoogste (gouden medaille)

prijs toegekend op de 111ternationale Tentoonstelling te M.iLan, 1906.

TUil
.....,.tIM '" Prll.nl,t.., ,rtlll II!

ratmUl
D

RoUe
"XL.
01&)"1

PETITIE E&A8MUti.

~dv. Alexander, VToeg nameDe petitio.
~o eell order waarbij de M_ter vall
t hooggerechtwbol gemacbtigd werd UD
applikant, dit 18 jaar oud W88 de 8O~ van
.£960, I~de op &iln naam in'het voogdij
fonde, .tllt te betalen, teneinde daarvoor een
plutIl ID bet distrikt WiDburg O.H.K. van
zekere W. H. Moulman te kopen. 'T'ooge-
Its&D.

~~ bet afhandelen 'l'lIn enige algemene
petitIe .. ve.gde het hof.

d.

-p~
Een, rule nisi werd gege~en waarbij alle

belangbebbenden wordeD opgeroepen op
12 J~l1nllri,·. 0111 redenen op te geven
waarotn get'n verlof voor oVl'lrdracht "an
,d,r;r bigéurl Olrt te Ohserva.tory zou gege-
"'en "~orie-n.

----- (
ZAl
'MAl
PluÏl
aang

AFRIKAANS. Voor volledig.e biezonderheden gelieve men aanzoek te doen bij d

,nige Agenten voor Zu;'id Afrika:

VOM DORP, SHARFSCHEER &Co.,
BURGSTRAAT 44, KAAPd1'AD.

~GENT:E'" GE;VRAAGD.

N'..a.r. aa.nleiding van mnr. D. J. F.
du TOlt sijn brief in "Ons Land"
\"8-D SllwrdHg laatstleden, ag (·k dit weD-
selrk nogmaals duidelik te 'fl'rkl!lreD
dat OnR Vereu iging hceltemaru onafha.n:
kelik \'!lJl eDigt' nOOre dergelike lig-
~lm of hf.w<'glnl') ontstaan i•.
. Dus hl.'t OnN bIjT. met dl oërleden
.. Patriot" niks te doen nie.

Di '-:te oo";js hiervaD is, dat <ti ge-
"'('St' ..dlteur ran geDoemde blad gt'lln
ltd of of\d('T>lteu.ner van onll Vereniging
IS Dle. I'n dit ,erm<>edelik ook nooit
Sill warde nil'.
Wat mnr. 8choottee8 Bijn mooielik-

h!d" hf.tref, wil ek net 8(\. dat ons 'I
\ el'cnljPng sig Ili(l met di kerktaal in-
laat nie. do.. r f!,ij meen, da.t on~ vOO1'-
monne op k.erkelik gebied b~lt,erua&l'
bevoegd IS hteroër te t-1uit.

VM"der ~el"1l"tjs ek alle beI81lg"telLen-
de na.ar dl 8t8hlt~ .nD ons V~reniging.
W&t e1<M>TS ru h:ie~le nommer verekijn.

Dr. A. I. PEROLD.

P&TITlr: ANNA L. Du l'REEZ.
. Adv. Pobl verzocht namens petitiona-

".KC 1'\<'11or.!!)r, waarbij petitionarieBe weT.1
gema :hti!:(d zeker eigelldom nabij Goudini
v(}Ur .i b\)O t~ verhYI'"tb,keren. Toege-
staAn. In termen van hiet rapport vatl de
meetlter.

~L'.:TITlE PIETEH O. STEYN.
. Ad~. rle \Vsal ~erzucht .~all1en8 peti·
t",na~8 om .JDtbeffing va.n .zlJn henoemin:g
als Cllr"t"r I·",,," ,'an bet eigendom van F.
H. Mirll,'r, Iiie krankzinnig WQM verklaard.
't VerT-oak ... erd ingewilligd met benoeming
van d\' hr. l:cid 111 de plauts vau petitio-
DMis. '

PI<:TIT1E WILLE~1 MAHTI~CS
VORSTlilt

Adt. Sw; 'L vTveg'D orde~ waarbij de
regIstrateur van aktell geJiut werd de
overdtacht "an zeker eigendom iD de af-
deling Middelburg op petitioll&1'ia te ~.
seren,;door h.em gelrocbt op 'D publieke
verko$'iog U1t 'n boodel W&arVIQ hij tru ..
tee w.,. Toege.taan.

BOHLMAN.N, yan arede Straat,

BEHANGSEL PAPIEREN uit é

\' AN DE

NIEUWSTE
)lUt
pPATRONEN. ._

SOHRIJFT OM MONSTER BOEKEN
-----_.-,

·h:itmOre Davis Bros.,
BEPERKT.

KAAPSTAD.
K&ap6tad. 11 Dec., lOOi.
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