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Het Opleiden yan Onder-
_nlil I_.II~ .$ wiJze...

ftA TA 1.. DE ~daoht 'VaD Studenten
IBN tijd.lib Oadmrijnr( .. ), wor4* bepaald ~ij 't fei~dat bn~-

mei jl'J'ODIfige keDDia non Hollaada, ~n (maul.) worden vootbereid
wordt oamiddellik vereist woor de voor,de venchillende ltw.,Uog
Vrijheid Goeveruemeotlt School. Bbameaa. en ook 'VOOr be&Tweede
SaJaria overeenkomatÏJ kwalifibti... Klaue OnderwijHrt Oerlifikaat
. .lppli~-' ntgeseld ~ Ko,ieên (T~ .
. ."lA Oertifikaten en ~pll!rifteo, ne gewone Toelapa voor K we- rw!lifCln..
moeteu gezonden worden aan de k r .. .L •• L _

SuperiDWDdent ~ Ond_ijs. e mrn IlJD V6rAnJg_.
- DOe dadelik aansoek. Alle in-

W. H. B1il~~ formatie aaagaode InwonUsgt
Oad.wijs Oepart.emeut. hool~lden, ena., bn verkn~

o.derwija Kantoor, cm!ea VaD

Pieter1aariqbarr, D. K.BlL8Olf.
, Oktober. 1910. Hoofdonderwij ... ,

x...~-IJJ. liefdtvoUe herinneriDg
aan OlIM tedere, on~ ea dier-
bare tdl~ eD ~, WIllem Her-
m&1l~ Knipe, die op lIÏjn "OQD~~

"Nieuwe &a.p." ~t hij ''ToIi ... m:.
vier Statie." imlorleed op de 2Qrt.e 011;-
toiler, 1909. "ZiJD _ J'1lICe in 't"I'ede."
"Een lidlt iluit Dna huia pgaan,'
De beminde~ gestild,
Een plaat. is ledig in 0118 huis, ,
Die nooit lam word' gevuld."

De treurende weduwe,
Y. J. KNYPE,

née Hop,
om kinderen.

:Sieuwe Hoop,
Tom" Rivier Statie.

DU TOIT.-Ter gedachtenia aan' on-
u dierbare onvergetelike zoon, Philip-
pus Petrus. H ij is van onz.e ouder-
harten, die hem lID teer bemmde, door
de 000d af~urd, op de 2GBte Ok-
tober, 1909, in de nog jeugdige ouder-
dom van 21 jaar ea 6 maan&n.
De dood heeft hier sijn macht getoond,

En drong ona woning in,
Waar kindert! met hun ouders woont,
.Een vreedsaam huisgezin.

Hij knakte hier een jonge plant,
En maaide deze af,

Maar ach! het was des Heren hand,
Het " ... Hij, Die hem ons eens gaf.

Bij nam van hier een lieve zoon,
Een jongeling, fris en sterk,

Een minu.am knaap en even schoon
En vlijtig in zijn werk.

En roept hij van des Vaders troon:
Liev' ouden treurt toch niet!

Ik ben nog steeds u'" lieve 1IOOIl,
Ik ken niet meer verdriet.

Ill: hoop dan u eens hier ala zoon,
In vreugde te begroeten,

Al.a ik u voor des \' sdera troon,
Met blijdschap zal ontmoeten.

~u, oudenlief, doet steeds uw plicht,
Se.-m Jt'ZWl vrolik aan,

Zodat wij in het laatat gericht,
Voor Hem voor eeuwig staan.

De nog steeds treurende ouders,

C. W. DU TOIT,
M. C. D'C TOIT.

Geb. Deetlefs.
BartA-beest Rivier,

Wor~,
20 Okt., 11)10.

DANKBETUIGJNG.

RUST.-Daar het mij onmogelik ia
afzoooerlik te antwoorden op de ve-
le telegrammen eD brieven van deel-
ueming met mij in mijn onherstelbaar
...iriies, w<ma ik langa der.e weg al die
lieve vrienden mijn innige en oprechte
~ toe te brengen voor hun -;ompa-
tBê lIJ8t 'mij betoond ioq die hitMnt
...... mij aan de lippen "em pIesd.

" Ik .lardeer ook tea -.te de hulp-
.....-dildteid VUl de vrienden aoedu-
rede haar l.. tate ziekte, vooral dr.
Brod.iak, voor de opofferingen die hij
lIi4Ih get~t heeft.

G. W. D. RUST.
J,Ij)orreesburg,

17 Oktober, 1910.

ALLERLEI.

GEVB'AAGD.
KINDERGARTEN Ondenrij-

.eres, voor de }folteDo A1 geamalge-
meerde School. Salam £1.20.
Werbumheden te begiaaee JaD.,

'''UIGEM.

Schoolraad, "ClaDlilliám.
VOaELFOnOI. PRIVATE

PUATISCHOOL.
.en,
_le...--.-.• UIl
_d
_bil
_&al
..-PIl::-:_ ........._Ui=P

GEVRAAGD ",oor bovage-
noemde 8ebooJ. die gelegen Ï8 in de
Cedarbergen. in bet di.eirikt
Clanwilliam :

Een Princ:ipaal, met bet Onder-
wijzers Certifikaat, Salaris £36
per jU1', met mje kOlit en iDwoning.

Werk.aamheden te beginnen
onmiddellik Qf bij bet begiu van bet
JanlWie 1911 kwariaal.
, Applikatie.. veqceJeid van Cerii-
Skaten eD Getuigechriltea. te· wor-
deu geadMl88eerd UIl de ondergete-
keDde, en zullen oQtvangen worden
door. bem tQi de abte Oktober,
1910.

P. ALBS. BRAND,
Sekretaris.

Clanwilliam,
~. 3 Oktober, 1910.

-

Yletorla Bo,. - Behoor Joor
~o"DI, &raltama&ad.

. ,Op last,
.J. G. GERI('KE,

Srad5kJeri.

0""
H.CO.LLARD HABDS,

-~

,



1''''..

ERU

••

-
D
Ouder.

Inde •
geschool

Kopiéaa
)Ddhtida
ezoodea
. tot de

en ....
de~

'_

lIK
T.

vla

en ja
> ver-...
'-7g-
I der
Ver-

,3 al
[1 de
'I'VO&-

~~ de
':lOing
-ipsle
.;en:
~even,
..: VSD

··hon
-r, te
voor...
te J

>eJllde

rk.

urge
T.
":cbot
ing!l-
trent
baak
n het

29
v.rn-

IIIv, BROWN,I'O'M'aI
,"'".I- " '~:,. ;

r_. "~,C...,.,

¥OOI ZUIIIU"I~
IRVALIf'" " DI IIJAdDE"

I. 'If'''' .. pit ,. ...... ,ut ..... tt ......
kill ....... ..., t. ¥Ill """'....,_ ........
.......... ".... _ lilt ta. 1 _ kertIr ti

lall" u..- IIIMD ,.JI ...
,
:,\ BeDrr'. Yc.ed .. , TCmD~ m~~~lAl ~ leJlJLer, d.Ucleu •

&Il hoogst Voect .... I'OOID, .............. ~.., 'I'IID nawe .Il t'<1l-
yertMrbaN ~4."D. ..The t.JIce& t. beIObttjft het
"\1. ol Ur. BeDpr'. lMwoD4_Da .. ardJ. pr.penaL"
x- k - ....... • • to UItIl..=:=..._..~~ _ I ~

_"_ w....ua - - C'.ó:tOPPII _ .,.. Mr...... ,......., _. __ ...................

BOVRIL. .

Het hOOgste,; dat _ ... n
Is biJ het konClfttr8ren van

". 1

Rundy.... ,



DOOO.EllleHT.

Jt LUI ".. WlllfWnL
TIll. .

DriDk DeliCieuseHUWIU."S.I!ItIClfr.
&1100-TURNBl1LL.~U1Ird op

CJe 19de Oktobér, 1910, door de We!.-
Benr. heer J. P. van Heerden, in de
Ned. Geref. Kerk, .o\dderle)'8traat,
Kaapstad, Dr. GaalJ8l'd de <»ligUJ'
Hngo, 1'&11 R.iebee.k West" met lla.rp-
!'et Disabet.b Turnbull, TAll Jllinb~
Schotland.

GELDENHUIB.-Overleden 'op de
16de deser aan 1l.ijD lI'oniug te "Hemel
ea Aarde," ;diatrikt o.ledOll, Petrua
~uis./ in de hoge odderdom TUI
88 jaren ell rijf maanden. IMp' be-
tJ"eurd.

De bedroefde ecbigeDOte,NW:::;= N EUTAH
Gevraagd, bekend met
beide talen, opmaken
V&Il Xoerallt, Boeken-
werka.,'8Dz.- Doe~
zoek aan "Bet Weetea"
Drukkerij, Bus 198,
Potchefstroom.

Drink Delicieuse

\TEIL,

Drink'De1ieieuse

NECTARG. W. JOHNSTON,
• PIJWSTRAAT.,
ADHltUY81'llAAT eo,

• • KAAPITAD• THE"
\ .

•OPGmnOB'l'l_

a.beste Jrqutj. voo.
, .... 1ImITau. _._

" _.
OUIIIIWITIUAPI UlIIII.

NEG:I~R
"ltD,

'elUngtoa Schoolraad.
GJmuAGD *Y"'1i:~~

~N~r.",'BogeechooI, WeUiDito.,
Januarie,,1911 :_

. (a) EeD volkomeu,~
• ... ~rV&reD Onderwijzeres iD de

KtUIIi, voor TebBen, Schilderen en
Toege~ Ontw~.

BaJaria luo p.a. met mje kolt
... iDwODÏDg iD het &geooot
Seminarie.

r (b) EeD ePVaml
VOOI' . Lieltame1ike Oefening,
- Zweedse ' G~; moet
goéde tucht kUDDen houden en op-
geleid aÏjD aan eeu erkeade School
~ o.&enberg's de voorkeur).

£100 per jaar met mje koet
en imrODiag iD het Hugeuoot
8emiurié.

AppHbUea, met KopieëD nD
OeriiJibtea en Getuigschriften,--, Dil] PRINCIPALE,

H~ Meisjes Hogeselloól,
-~ WelliDgtou,

1Ie.reibn op of vóór 19 November,
1910.

DE SEKRETARIS.
WeIJiDatee.
18 .0\t0Iier, 1910..,

BET IIDE BDTL
"
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~. Juelltvaardera werden pred ~
',,~h up f't'n' afataad_ '1'''' o~ ..

. , nujb-n van Kaap Blltteru ~
. Zij hadden iD 6D nue sa mijleD
. c,·I.,ó!<l. zjjnde een r~ afaand.

\ Ir nl"; LIT HET CRICKETV.lLD.

I., n.h-n, 18 Okt.-{Reut.er.)-Beu_
. . korr.-.spondent te Melbourne be-
" ~ Ja t de, Crieket-Raad YQ LlD-
',. ,j.. 11I't'r Hili heeft ~ ala
,t"Ul van het austraU.. aPaD in de

, . " \"od.trijden tegen z.o.id,:Afrik4r.
----

DE "TERRA :SOVAl'
CBIPPE.V IN HET BOF.

Londen, ui Okt.-{Beuter:~Het
gerec}tf.eJik vuhoor vali ~ppen, ~
dnldigd van moord op .'JD, vrouw, JS
heden begonJlen. \"erwaeht 'wordt ,dat
de saak een ",eek uI duren.

VnooTBENOEML'JG ..
Lond('IJ, 119 Okt.-(Renter.)-Z.

de kOll.iug :beeft
hecht aan ae OOllOellniIlg
Bush, tot op,*rlie ..ej,nel>!H!r
:KUpie ,
mihal Egerton.

GEE..'" LF...'iL'iGE.'i VOOR VLOOT-
VERSTERK DiG.

Londen, 19 Okt.--{Beuter.)-De
h-r llcK"n.J:I. ffNiOO lord van de
ndm.iralit...it, lI&ide in een door hem'
G1ena,'on gehouden t..oéSpraak, onder
meer dat Groot--Brittuje niet achterowcbt geraken in de l\'edloo~ v~r be-
wapening doch bij st.emde mee In Im!t
de'gedachte aan t.>f>Il lening ten dienste
van de vloot, daar hM. een teken ..an
verval zou z ijn, al" de "loot met lan-
ger gehandhaafd kon worden uit de
gewone inkomsten,

' ..."<1.,,, IS Okt.-{Ileuter,)-De
I' '.t .\' .. va " ja VE'rtrokk_ naar
". i ton I"'i.m ... Zeeland), _ar kapi-
~"'tt "i('h weder met .ijn beman-

_ z a I ,·pt't'ltig.>a. -

r H 'Yl JESTISGE.'J· DOOR EEN
CYKLOON.

,tol.·w, Jl! Okt,-{Rent ... )-Beu-
• k"rr.,spondf'llt te Bavana bericht,

.' '~'11 ('! kloon aldaar op Zoodag en
\1· ·"'lal! zeer grot .. schade heeft aaD-

'Lt
'Id ':.·rk ....r m..t b..t lrinaenJand la

. cp,',.·de-Il. terwijl d(> bewonen de
1'1 n.t tne n In het gebergte.

I

Middelburg, 19 Okt:--<Rr!fter.)-~
eerste .veretentooDatelbng i \0 Zuid-
Afrika lI'erd hier bedewbidd.g ge-
ope~.). De teDtIJ9r.wtelliD&;;Wa. in. elk
~.lch* een. ~ .nbtes. :De
d~. ~n prachtig eD bet.
i~brijviDgen. talrijk. .Er iraren 'Veel
deéltUD~ op gebie:d. -v~nl veren 8Jt;

yeel ~ ~_g, ·die, .ne~. t

~ tevredenheid lietEjll. blijliih.
Daar de tentoo.nstelling j~ Bulk ,'"
mate een .IJ~ 11'.. , wo"'!. er hier
ever gedaeht om eea zodani.'te'Ilt4l1D" ....
Itelliog ~d ·..Ik jaar tel bouden.
De gjstera'I'D~ door profe;- Duer-

dt'ft gehouden Jufug 1I'1IIl een groOt sUk-
se. en werd door \-elên aau~~rd.· .

• • • I

TRANSVAÁL.

"E I'HUfIER BIJ DE KONL.'Ii'G.

Ipll,j(·Il. l~~-(ReQter,)-De
. "r '\"I'lth "'"r<i lr-den door de
",!ll:l;: t"'11 ...:~).horf' ontvangen. IN
,\;l{bt"'ntl,"" .lnqr,\ ..· r-en ttu r .

<Gu~Bert.J., ner '.14~~
GEEN VREDE ZO)fl)ElJ GELLJkE

TAAI.R.FlCBTD. "

lEn!..\\'!> E..' H(nIE Rl'LE."

I....",·j.·,. 18 Okt.-1R,,"ter.f.-.-Reu_
" ,. " ..rr--spondent te Chieago bericht,
,( "'J -en onderhond h''f'lt ~ehad met

'. lu-er- Redmond, di" daarbIj ontken-
:,. oort gf·z.-gd tt. hphhen, dat hii er
_ellOt'gen mede nam dat zelfbestuur
"oor lerlaad op de lange b..an lOll
\ordPn geschoven, totdat &gel~~,
-chcrland en. Wallis gereed zouden 1I1JD

'"r ""0 federatie met selflN!stutende
.• ')!"-n.

\1"11 <li .. nd- duidelik te verstaan, zo
, I.· hij, dat Ierland niet kon "acb-
.. , totdat andere landen een beslnit
. ·,om..n hsdd ..n om te trachten zeJf-

" -t rur t<, krijgen voor zichzelf.

MUZIEKONDERWIJZER
ZELFMOORD.Kaap de Goede Hoop.

\1.1'[oor of Elïbank" hoopte, da~,
, i.· r.,,, .. ling "an de .zuidafri-

.. "" "tH' t't'!1 "an deo ~rierijke
,1,· "'gering van, kOD~ Ed-

, " ...-t I\Q, op gelijke WiJZe de
, , •., t ,p .... n glaDllp'U:t aoq wor-
..' r."(ering van kouing George.

U\,[) E DER SPOOBWJ)G.
- r \I"L\'G IS FRA.'fIOUJK •
.' , 18 Okt.-(Beaw.)-ReQ..
. 'i>(,ndpnt te puija de!IIlt,
r ; tot de afaeJopea.. .......

- ""I.( mede, a..t, alhOewel dia
." tans IWrmAal ~, ~.~
, , .. rel.,f .. , krac~; miJliaD"e
... ,.l.,treg~en genomeIl, heeft,
· III "an arbeid te verzekel'eJl .

• "ordt nog n-Ja 1(a~.
, .,,,had.. aangericht, terwiJl
:.Ii van personen in de pro-

" ,rr,,,,t,,'erd werden, wegeu
.. ,,, d" werklieden te -verbin-
, .\ prk te doen.

" . '-k.takings komiiee te Parijal
""11 manifest, dat de wen-

· r I"rpll i! doch aer;t niet ver-
" 'Jl «u zich te zunen voorbe-
"" wraa.kmaatregelen,

'j i \ ':.\ \1 jl ~ WFk.'TFALE.'i.

i ~ I)kt,--(Reuter.)-Terwijl
"." ,I.. r mijnen vaD 'West-

,,' ""I, I'('n bak, iohondende
:'~r,. naar beneden gelateD

" I.. kabel ZAJda& de bak met
,- ol .. dippte stortte, waarbij
!,. mijn..-erkers gedood en

"I~ I.(('wooo werden.

\ -. I r ~ l'LTI1UTUM AAN
PEHZIE,
(Jkt.-(R.euter.)-Reu_

',,,,·I~llt te Teheran eeiot.,
'.1 \ an <I.. regpring V!J1l

, .11' i" '.-;aa.n geboden aan «tie
· 'trf'kkend tot kenn.
"·t,,,; de orde ill het su.
· '''"''nd''n hersteld W'O~,
; ..Iwin zal zijn, am 1Ielttn"
t.' !lem>'!). besta.adcie iJl

-, "v n van lieD plaat.el~
. : nnd"r bt>v..1 van egJo.-

, tb'\t-ren.



PUBLIEKE YERKOPING I

• suelT. EI II.TEEl· Publieke Verkoping,
lEESTEI. zonEI lEtlI'"

VA.N

.0 Prachtige Afrikaander Vaar-
leD en Tollies

20 Prachtige Afrikaander Koeien
met Ka! veren

35 Prachtige Friesland Vaarz~n,
jaar ond, uit ingevoerde Stud
Bul

4:0 Prachtige FIieeJand Vaarlen.
2 jaar oud, uit ingevoerde Stud
Bul eD bezet

ao Fries1and KoeiMl, meest alle
bese~

20 Basterd ~oeien meest alle bezet,
III

1 Paar gedres...oeerdeKarpaarden,
7 jaar oud

·6 Fraai goedgeteelde Jonge
Paarden, 2 jaar ond

1Rijpaard
1 Memepaard
Bovensemeld Vee lijn alle in een Le\

~~"UereDde k~ndJtl4 en ~;,,;: I
~r P~$ 'Ïl-" _

De 'erkopmg begiqt Pftclea des IIDr-1 oEEN RES1l_':_.:; E.
(e~& om , m. PAU- - -

J. A. SCRlCU.ftLlNG. - D. CLUYER, Af.l.g ....

VfDdo-'"~eester.---------MONSTER

"STOCl -FAIR."

VAM JtOSTB.\U

1 ." i.;;" ",. i.:'.jI ~ .~ Ii",.".;
'-.r' .:...,.s~s.~rfI' ... -....:.

IfAAJJSB~: ~__ .".,. Sa.-I'aat.
'- "., ....

DE ondergetekende, behoorlik
aela8~door sommige van de voor" IIaaam. Veeboeren in de omtrek
'ftn Hopefield en Saldanha Baai,
al pet publieke opveiling verkopen I DE ondergetekende, behoorlik

Te HOPEFIELD geïnstrueerd door de Ex~kutellr
, Tesiamentair jrf de Boedel YU

- OP - wijlen PUITER BROOSBOOFr, al per
~tfd • ., '15 Noyember 1910 publieke veiling verkopen op'»WINAl6,.- "

J , YrlJdag, 21 Oktober, i910,
100 Slachtossen, groot en vet
15 Veite Slachtkoeien

II

LI8DI16BIDOIIBJ,

s- te 10.30 T.m.:

lel: '.tJDU, 2. 'nOBlB,
te 10.30 J.m.

ing:.. .

. ALS .. Room ~ koo ltebt. sendt
, .Ó: ·D ill.~~:at'",d ..f ., ..'T~{áIIIQ.een .-r~ ..... .,". "!!V.·m
van Parow, die de 008* prijs vóor

DE ODderge'-ende, beguDtJtigd Room betaalt. en waarborgt betaling
met iDstnakiies van venchillende yoor de boter werkelik verkregen.=teW distrikt, zal publiek LET Op"HÉT ADRES :~

HOPEFIELD, W. JONES,

BELANGRIJKE
KENNISGEVING.

Bn VOLGDD.

LEVENDE HAYIE:
3.0 8lacbtbame1s
JD Petsiele Ooien
~ A&Dtee1 Ooien
28 Gaedget.eelde Merino Rammen
10 Kapaten
JO SpeeD Varkens
10 8Jacbtoelen
56 Trekossen
1 Oprechtgeteelde Bul
1EeDteklaS Melkkoe

lO Jtmge Paarden, 2 jaar (van de
welbekende Stock van Gebrs.
Melek) .

12 Paarden (gemengd).
Bovengemeld Tee is iD de best.

kOllditie en waarlik de aandacht
ftD Slaebt.en, Boeren eD Spekula-
tema 'InI&fd.
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DinsdII, ZÓ Oktober, 1910,
Uit_'1111_ ta IIIJ.begiDDeDde om 9 UDr v.m.,

EEN Eel1!tt'klae Wijn- en Zaai·
plaat,., gelegen ie : de Kom van
Tulbagh, groot ",irk. 500 morgen,
Gebouwon in goede orde, is beplant
met omtrent 30,000 Wingerdstok.
ken. Uitg~trekte Zaailanden en
grote Tuingronden. Water in over-
vloed.

Doe aauoek bij de oDderget.e-
kendfn, .-

DE IlLE.". WALT.....
Afslagen en:WWdeerden.

Kom du. en maaIl geb""k
.. n de•• echon. getegen-
"eld.

~
III

'"-*
'lP

Leyens· •~..
B
TI
de

I
, ~

'&ill
~

al
lt
LI
1

64 jaar BETER
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(De Redakt» ateh.ïcli BW .. ui-

woordelik 'foor de OPiJbeI YaII
sijn korr.poudeateD).
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