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DE gehele voorraad van K,ostb&re Draperie

wordt nu aan het

Uw

--

publiek aangeboden tegen een grote opoffering,

£6,000

VOORRAAD -£6,000.

-n dagen
~okjes.

EuN,

Elk artikel moot tegen een vroege datum verkocht worden. De gebouwen worden zo spoedig als de voorraad van de hand is gezet, ontru.imd, Deze zijn weinige van de afdelingen aan Bezoeken -ran
Buiten en Kliënten aangeboden :Stoffen voor Japonnen, St.ffen goed om te wassen, Voercllltz,
Moeseleihen, Katoenen Voiles, Fluwelen, Velveteen8, Calicoes, Stoffen
voor Lakens, Huishoud Linnens, Kombaarzen. Dekens, Kanten Gordijnen, Tafel Lakens, Kostuum Rokken, :Mantels, Onderklederen,
Korsetten, K.ou.senwa.ren, Parapluien, Overtr"ltsels, Voorschoten, zo
wel als honderden van a.nde.renuttige a.rtikelen.

.

grootten' voorradig.

....

"

...

['

Nooit In de Ileschledenls van het
werden er zo vele belanviJke
, verbeteringen op een en dezelfde· tiJd
, aangebracht als nu in de N1eulwe
'.Rudge-Whltworths.
ZIJ zijn te veel P'1l
11 ze alle op te noemen In deze aankonjdiging.
1
DE NIEUWE MODELLEN VAN

~Town.

Zijn nu In alle Inr~htlngen van RudseWhitworth. Bept!, ten toon gestel<J. .

AERO-SPECIALS
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1

het ...«on-

nu

Tllqra.

:'Ielpluts,
Stoffels-

I
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VIUl

de
tdelplaal.A
'ples naar
een af.ijlon met
.:;lopende
·'m.'treeu
,'Inlog o~
van

II,

twzwarelll
ot verle wegeD,
hno be-

~g

dl' onder-

Innen drie

Idl'ls:

"YOI DDIP,"

1UPtJ.

Petrolene GM geeft de goedkoopste, meest schitterende en veiligste
v~rlichtings en verwarmings vermogen die ooit un het publiek aangeboden werd.
Het apparaat is automaties, werk1 zonder geraas en is ~oedkoop
in installatie. Geeu toezicht is nodig, Gewone Gu benodigdheden
worden:g<lbruïkt, Het gas is niet ontplofbaar en is vrij van genar
voor de gezondheid. Er is geen ophoping van hei ~s, dat !!lechta geproduceerd wordt als het wordt verbruild. Dadelik nadat de lut8te
vlam uitgedoofd is, houdt de werkin~ VIUl het apparaat automaties op.
De Generator neemt weinig ruimte ID. Het systeem is door Verzekerings Mnat.schappijen goed6ekeurd. De Generator kan in gebouweD
opgezet worden zonder enige uitwerking op verzekeringen.
Het is het beste en goedkoopste stelsel voor kook- en verwarminga.
doeleinden.
Een komplete Installatie kan gezien worden un het k3lltoor, Burg
Straat 44.
De Petrolene GaB Gene.rator werd de hoogste (gouden medaille)
prijs toegekend op de Internationale Tentoonstelling te MiLla.n,1906.
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Verkoping

BRT "RIILWlYBOm:
In de lOllol"eote Boedel
BUBY H.OI.D.

~

ftD

DE ondergetekende, behoorlik
- geïnstrueerd door dl' Tru.tees i.
de InlOlvente Boedel Tan lI. R.
GmD, sal Publiek Verkopep, op
'.4e Plaats seln, in de Dorpm-aat,
OP
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ptjeilike
irl'd
op

Achterplaata,
met Tuin.
WinLatwerk
en Grote
Dele Gebouwen gr&nlen aan d.
.J;ig.,ndommen
Tan de Hem
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SN.'OEK. KREEFT.MOOTJE:S.
".'
ROBINSON & ALYHR. ,

1 ..

':. f

KU"U

ALn"D LEVIII" :

HAUPT,

South African Milling Co., Ltd•
Koloniaal Geperst Voede
Merk "Samco."

BEPERKT,

Fabrikanten van Schrijlbehoeften.
Litho-grafi.se...en Algemene Drukkers.
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SÓUTH AFRICAN MILLING CO, LTD.,'~ GUSTlf

I

DlI
t. ~
Di~KuruniIoDt-

J. O. THBUNI88~, Afslager.
en
Spekulateurtl, besigheid. en aadé're mannen moeten niet nalatelI Loxton, t)[aart 190T.
dese T8rkópin~ bij te w(lnen, daar __
------------..... -----dese lO..der wtlOJldering een eni.
ge gel~heid
il, om ~n werke- ~
IIUI£ PlUIIU 1IT~I(ln.
lik Toorwtgaande en WlutPftIl1aoe._
d. saak te Terkrijgen-

IC""IJ"

VOOR HOEVEELHEDEN.'

~

De Plaata" DRIEFONTE£N,"
pl~n
iD 'de Afdeling ... 11
TOOl'
lADderijeo,
rond
Beaufort Welt, groot 8,600 )lOTIO. Dese 18 een .'non de beroemde
plaat.on in bet Beaufort WNt cn.trikt, en ia ala .ulb bekend onder .
'; nog.
er .
allen die een doorzicht \'&Il goede grond hebben. •De water toeToer nDleD beaaan mt lwee wooohulleD,
. O"erT
. l......t;~ .1-rl-A
d 1'7_'-~- Ri" ner, ~I!i';"""een IJlMDAUl-OU......__...\...
Tl'DChteboord
ftD ~
pul' hooderd
II
\..__II__' '. ~.......
- t
"'-de b \-.ut§ en uuu vt"'~ ftD e .......
._.._.. ftD ....,..,........
...,..,eD wee
UBD
Dl_
__
TO?r ye&.
, •
lterh ~eo.
H...-eld . il - ..
Ret YeId ~t
~t gebrokeD_ "ald \'&11 de.halte kwaliteit ~oor ~
.. wilde .tnDlYogell zowel .
Groot- en KleinT88. Ommuurde l&nden Toor 6. m~
graan; ala llart.ebeelt.ell lopen ÏD gealleD
Boomgaard. beplant met 160 VnJCht~en;
gt'Of)t ~
Woon- op de plaat&.
buil, met 11 Tertrekken en zeer ~hikt
yoor tw~ f&lllleliën. Vmler,
Voor nrclere bieaooderhedeo doe
'benUDde mt 2 Wlllenhu.ize.Do.' 8 Stallen en 5 uuoek bij
Buiten
. 1 pu.rdelaaeht :Molen iD goede órde; K1iphalen en
.
goede en gerieflike
8tatie. De Plaat. il, om:', in kori te seggen,
P. L. VAN
een adTerhmtie yoor Ióleh18JTe,indien iedereen die een goede Plaata
VPl-'"
wil hebben eeD inapektie willen maken. Verder Ï\ er ~
prachtige
TleL'
Indien niet -rerkoeht, a.1 de Huur opgeveild worden 'fOOr een
term \'&Jl Drie of Vijf Jaren.

Direct-Stroke" Windmolens.

S?tCIALE

=.~~~~.

",

PLAKPAPIER

Irakpln-lutsca •• 1J III dl Saldt 4.-1llUers , Ct.,

-

'

.•
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Ve ..geet nUJ :

Ver$e Vis in IJs, :Gepekelde 8Doe~ alle soorteI).
GezQuten Vis, Kreeft (vers of gekéfbkt), Penguin
Eie~n.
Op VRIJDAG, 22 lAART 1907,
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'een Grote Cantine, Zij-Bar ~ Zit
.~amer, Grote Bilj!-rt Za-4, Eet
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J. G. HUGO .

Caledon,
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K<!éII:,émOllW

GEBOORTEBERICNT.
NAUDE.-Bedtm !!Chonk008 de
m.e dochter. Beid_ wel.
De dankbaNlcfudeTII,
STEFS. ~AUDE,
RACHEL NAUDE,
geb, Du Toit.
Gore.,

Jell

,

BENODIGD
fn4nstriele School en -Tehula,
Worceater,
Potc~erstroom.
Il Maart

'. llobert.on,
18 Maart 1907.

VERLOVING.

.;

"

BENODIGD

LOUBBER -In liefdevolle herinnering
aan mijn t.edergelie£deechtgenote, Sophia
Johanna (il'eborenSteyn), die op de lade
EEN Geoertifioeerde Ondenrij ... rea
Maart 1906, ta VOOMlpoed,
Malmesbury, voor de Private Boeren &hool te
overleed.
Vaalrand, één uur van Vententad, ea
Zij i. get!torvln, l1laar u.! nimmer door
nur van be. naute Station.
on. vergeteo wordea.
Keoni. van ElIgel., HoUaoda, YoJ. A. LOl'BSER,
riek en NaaW.. er" vereist.
en kinderen,
Voorwpoed,Maln.... bury.
Salari. £55 per J aar en Vrij Logies.
-~_ - _- -- ------Werbaamheden
te beginnen met
April K.... rtaal 1907.
DANKBETUIGING.
Applikatiea met kopieën na getnigIIOhriften (oiet I..ter dan d. 2aIte
ACI\ER~iA~.-Hienoede wenBen wij MAART 19(7), te ...orden gesonden
on:aebartelike dank toe te kennen aao de aaa
belang8tellende familieleden en vrienden
J. H. KRUGER,
voor de laatate oor aan on. overleden kind8eJtretarÏ8, Schoolr..ad,
je bewezen. Inzonderbeid Dr. Haarboff
VenteTllt&d.
voor zijn dien.t en deelneming met on•.
\"antenttad, 5 Febr. 1007.
ABRAHAM ACKElUlAN,

2.

I
1
\

A:-i'»IE ACKERMAN,'
née Smnta.
ALLERLEI.

Indwe School raad.

BENODIGD

GEVRAAGD.-Een Afrikaander mat
tot £500 kapitaal wordt gevraagd
EEN Aseistente,
~ecertificeerd:
~. vennoot in een berigheid waar goede
II en III onzaken gedreven worden. Doe aanwe.!' bij om in Standaards
derwijs te geven en met Standaard
A, " Onl Land" Ka.ntoor.
I behulpzaam te zijn. Tekening
Sylla.bus),
Naaldwerk
en
TE IIITR.-Vanaf
I Mei 1907, een (New
kunst een aanbeveling.
dool van de welbekendeplaats Riet VaUei ~.
~o. I, iu de aIdeling Montagu en omtrent
VI erkzaamheden te beginnen 8
6 mijlen van 't dorp, en behorende &ande A 'ril 1907.
beer J "cobus D. Stemmet Er i. een g&~alaris
£ I 00 p.a. Applikaties
riefelilt woonhui. en voldoende water.
enz., de onDoe aa.nwell bij de ei~en....r of bij de met Getuigscbriften,
ondergetekende, N. J. ACKERMANN. dergetekende vóór 2 A pril 1907, té
Prokureur voor Verbuurder, Montagu, 15 bereiken.
Maart 1907.
W, TOWNING;
Sekreuri ..
KOMEN AANLOPEN.-Op de plute
Kllrinvlei, nabij Riebeek WMt, 2 vale Kantoor nn de
KolOluaJe Ezel.. omtrent 3 jaren and,
Scboolraad, Indwe,
Ei!!,ena&rkan dese"'. terug krijgen mill!
12 Maart 1907.
hij sJle billike onko.ten betaalt un H. O.
SCHREUDER, M~iUM"ury, 16 M-rt
~41)()

",

BENODIGD

1901.

UITMUNTENDE PEROELEN, n.o£5; 4. mijl ... n Kaapstad; O:l&
APPLIKATIES
zullen door de
lbrkt Tuinen en Zuivel "laa~sen in ondergetekende
ingewacht worden
lXlovertro:lfen positie, tegen lage prijlien en gemai:kelille termen. Doe MIl- tot de 27ste Maart aanst., voor de
:
soek, Mon~lle
Estate Co., Beperki, navolgende betrekkin~n
( 1.) Gecertificeerde Onderwiizer
St- George Straat 83, Kaapstad.
of OnderwijzeI9l! voor Derde Kl..
School, Diep Drift,
Salaris £80
per jaar en vrij logies.
Hollands
nodig.
Werkzaambeden
vanaf
aanstaand KwartaaL
Muziek een
EEN GecertificeerdeOnderwijzeretl
voor een Private Boeren Scbool te aanbeveling.
(2.) Gecertificeerde Onderwijzer
Vondeling,
dist.
Willowmore,
4
J1lijlen van het V ondelin~ Station. voor berde Klas Scbool, Zoetwater,
Salaris £80 per jaar en vrij logiea.
Hollands, yl uziek, (Instrumentaal)
Werkzaamheden
een vereiste. Salaris £60 per jaar Holland1l nodig.
met vrij logiea. A ppli.katies en vanaf aanstaand KwartaaL
(3.) Gecertificeerde Onderwijleres
Kopieën van Certifikaten en Getuig!CbrUten, met opgaaf van niS en voor Pri vate Boeren School, Leeuw·
oudenlom, te worden gezonden aan riet, Salaris £60 per jaar en vrij
Werkzaamheden
vflnaf
de ondergetekende.
Diensten
te logies.
Muziek een
~ beginnen met het April Kwartaal aanstaand KwartaaL
aanbeveling.
bij het openen der !Cholen ..
F. LOUW,
T. Y. HITGE,
Sekretaris.
Vondeling,
Scboolraads X:antoor,
Willowmore.
Calvinia, 22 Feb. 1907.
15 Maart 1907.
af

BENODIGD

·1

BENODIGD

1
I

EEN Onderwijzer of 0nderwijzeres voor ~n A3 School te Good
Hope, Dist. Willowmore.
Muziek
(Instrument.a.aJ) en Handwerk een
vereiste. Salaris £60 voor een nietgecertificeerde en £80 voor een ~
óertificeer je Onderwijzer{ eB) met
vrij logies in elk geval.
Appli.ka~ie8 slechts van ~uropelen met kopieën van CertIfikaten
en Getuig!Chriften
zullen door d.e
ondergoetekende ont-vangen worden
kit 25 Maart 1907.

E. A_ NORTJE,
Good Hope,
P.K. VeerenkraaJ,
via Steytlerville.

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

BSNODIGD

,:

'.

EEN Gecertificeerde
Onderwijzer
Toor een Derde Klas Scbool, om
onderwijs te geven in Engels en
Holland&.
Salaris
£60 per jaar
met vrij logies. Dienst te beginnen
Il April aanstaande.
Applikaties met Getuigscbriften
zullen ingewacht
worden tot de
30ste dezer.
Applikant
moet aan
de Ned. Ger. Kerk behoren.
W. M. MARAIS,
The Fall8,
p.k. Maclear,
Orig. Oost_
Il Maart 1907.

..
EEN Gecertificeerde
OnderwijEer voor de P.B.
School
te
Abiquaputa.
Salaria £60 per jaar
en vrij logies,
Werlaaamheden
bij het begin van aanataaDd
kwa:
taal te aan~en..
Zead certifikaten en getmg!Chriften
~
bekwaamheid en goed sedelik gedrag aan

APPLlKATIES
worden biermede gevraagd voor een Gecertiiiceerde Onderwijzer tot Principaal
Toor de Nieuwe All School te
Februarieskrul,rJdeling
Piketberg
KenuÏII van Hollands vereist.
Salari. £100 Y.L Logies verkrijlfbaar tegen £24 p.a.
Werbaamheden
te beginnen mei
bet April kwartaal.
.Applihtiu
de ondergetekende
18 bereiken niet later dan Maandag,
de hteApril
1907.

J. V AN SCHALKWIJK,
P.K.

.Abi<\uaputa,
Brsndvlei, Calvinia,

LadJ GreJ

ROB$TSON

Piketberg School Raad,

D a d e lik B eno dia
19d .

Sehool bad.

BENODIGD
VOOR de Karnmelupruit
(P. F.
School) een Onderwijzer of OnderwijzerelI. Salaris £.40 per annum.
Logies vrij.
Weruaamheden
begonnen te worden bij het begin \'aD
bet aankomende kwartaal.
A ppli.katiën te worden gezonden
naar
G. S. CLOETE,
Sekretaris.

Een Orgelist Gevraagd.

HET ~

ane IOOI'ten Voedael om UIl de
venchilléDde eiJen van het liehtam te 1'oorsien.
Daarom i. het dat de Natuur ona een milde verIClheidenheid venc·haft. Eet al wat gij begeert.
Dat il 't wat 1IW' Eetlnat Toor il,
uw bikend
te !ltcHen, welke he.tanddelen van v~
gij
werke lik nodig bebt. Eet al wat gij nodig-hebt.
Dr. SHELDON'S
DIGESTIE
TABULES
r;ullen het voor u verteren, want ze bevatten al
de natuurlike .pij8verterende
bestanddelen
die
in een gezonde maag-gevonden worden.
I
Dr. IHELDON"
DIC~EITIE TABULEt.
WaNn •• .0 ..,..,,111 bl till ... '10'''' Y. II ,.Mln, el
lUI", !liet ",.(lI .. II~ 'fanrlj.uar
.....
.........
vu ,rtl .. eu.du

om

P. J. A. OLTHOFF,
Sekretari8,
Piketberg,
18 Maart

1907.

Piketberg School Raad.
APPLIKATIES
worden hiermede gevraagd voor een Onderwijzeres tot Principale voor de Nieuwe
A3 School
te Afgun.t,
afdeling
Piketberg.
.
Kennis van Hollaeda v"reult.
Salaris .£84 p.a. Logiel Ter krijgbaar tegen £24 p_a.
Werkzaamheden
te
beginnen
met het April kwartaal..
Applikaties
de ondergetekende
te bereiken niet later dan de h~
April e.k.

w.,

IIILDOII

J.

A. OLTHOFF,
Sekretarie.

I. een eenvoudig, veilig en veptilouwbaar
pupgeep.mlddel. _aangenaam
van .maak.
zacht van we.ldng,aangenaam
In gevotgen.
Symptomen van verstopping zijn niet moeilik te
zeggen.
,~et een dosie ~f twee" <?alifornia. Syr~p
of FigR" zIJn ze gemakkelik te verdrIJven. Indigestie,
Galachtigheid, Hoofdpijn, neerslAchtigheid en Terlies
van energie, onvoldoende werking van de Lever,
Nieren en Ingewanden, worden Bpoedig genezen door
"California Syrup of Figs; "en de hoofdoorzaak __
verouderde
vel'l!topp'ing - wordt
langzamerhand
overwonnen.
y erknj~baa.r bij Chemisten en in
Winkels, m twee grootten.

Gill College Hoge School,

STEYN,

Sekretaris,
School Raad,
Riversdale.
School Raad Kantoor,

Rivenda.le,
14 Maart 1907.

Swellendam School Raad.
SWELLENDAM Al.

GEVRAAGD

TENDERS

HU',~.

K....

Jonge en Groeiende Kinderen

mtllin~}OoG
is geheel voedsel in den vorm gereed om
door uw jong kind ~ worden verteerd en

opgenomen.
Mellin's Food is totaal vrij
van stijfsel, en, bereid met koemelk, is het
volmaakte voedsel voor alle groeiende
kinderen.

TE·HUUR.

-

BOT RIVIER: HOTEL EN
WINKEL.

_
'-u_ /WW,.." _
".De VHtiUlx
XilUim,," ~
., _.....,.
__ ItnjgNAr Inï
IJJ., P~.u..• .LMtIM, ZIIKi-.

Jl.", 1___

~

..... /."/['
Ale/li,,'s

'"

F-'

Aan het Bot Rivier Station
(Diat. Caledon.)
~

LY' JY AN

DE Huur van genoemd Hotel
wordt hiermede aan het publiek
openg~teld, ten Tolle gelicentieerd,
met efn win:stgel'ende Winkelbezigbeid.
Eerste klaa kaoa TOOreen
flUDe A~nder.
Doe a.anzoek
1'66r de 3Iste Maart, bij de lleer
JOH'" Z. LE Roux,
Bot Rivier
Station.

II9OrPYN.
TUGI

-----

IIIL

lSD doeslutlp ....... _..
Da.

'ft

uil dl ''_

GlIEF

DIlIO&

foei
....

__

STELLIG

_...fattaI. __

.......
faa BeedIaam'.

Jo p'\M ~
__
dl ~

Da

.....

PUIa. -

, .-

HdIe

....

11ooIpya, ..

FEBLJGTING

Di ul~
bulle dl

-t
._:
dl lJebruilt
.-m-e1
-Af'jII..

....

1_
' bulle

la. Ir_ fin olie leOItYd.

"tiN ...... ~

fan e-IwD',
Hulle lt

II __
dl ~

w.a.a.

Halle bot ._.
pm I/lH

(ft.,......,

cl&t

11OCIic'.

~

_

(l"

()III

.

oen
Daa.mt.

gegeven.

Aangetekend.
WARK

jBOÁ."K:EVELD,

WIJK

1\0, 2

Hoilandl;e t.aal.- Enige leden ""klaag.
(OER~S).
d..n zk"h, diat op d.e jongste vergadering
'I'a.n bet li()(>(Jtjehofgeen N"Cht gegeven
F__ &!ruene Bondsverga.deriu~, jI"- ,,,,'rcl aIIn de Hollandse ta.al.
houden te Langfonteiu,
op 2 Maart,
Na. dislcllil8iewerd aan d .. voortt.itte.r,
1907.
viOO-l'oordtter I'll sekmtaris opgedraDe voorltitter, de beer Ja.n Rossou ..., geD onderzoek :te doen in boevet'1'6 de
opende me.t "ebed, en stelde een motie Hol la ndse t,aa1l'et. hier ....n toepes$'
nn i.llni~ sympa.tJhievoor met de beer f.8.
,
Ja.n Pritu;, een nnur
VertaJing in magi:straa.tAiltof.-D,.
die lijd6pde &an kanE.er is en t.a,ns te kwestie ...erd o~edr~n
aall CJ.. h...ren _
Robert..óD ...ertoeft.
p"rJemenlsleden
.~. S. du ·Ples i. eo A. \
De mOtie "'erd stw:Inde door de ver- 0. !. vnn R.ooy.
gadering aangenomen. .
.
, Voo:rk1r;ing.-Aall de voonit't..r ......rd
De notulen der vonge ..erpnD!!;
OJJII:'I!(I'ragen
hiervoor te zorgen.
gele •.en ~n goedgekeurd.
-f erga<lerinjt parlementsleden .-DpOp ",,,,,rste1 vR·n de heer JAn Ra<s- gedrngeu Il<ln de voorzitter ·en vieeson,.' werden de beren Tbom.ao PrmS voorzitter tii<! en plaa.ts te bepe.l.en ~OOr
en S. J; }lalberbe 6aDgeo;teld om met. porl.!mentaled.en hun kier;ers hier t9"
het goe1[et'DeIl1ent te onclerbndele:n,
te!~
,
ten ein4e goevernl'lments ~no. teg~n
Tijd mn .-ergllde.ringen.-\-oo~1d
kostpri~ onder de boeren lil dit dIS> door de heer M. J. vaD der W..lt, g_&trikt te! verspreiden en onderzoek te "eltondeerd door de !heer L. S... an dil!'
doon JlJlBr de boe....,elbeid welke hen~ \ï~;
vOOl't4&n op Woeosdagen In
digd ;".!
pl.aa.ta van Zaterdagen ie vergadereiJ
.
Besloten, dat d" kommi&!ie;
A lIle:n.dem en t door de beer OosdnliI'tt>ld i~ vet'bend met ·'Stoelda.ir,"
,.--VlUl der Walt, te l>Iijvt>nbij ~t
unblijven.
()Ude gebruik.
,
Tot n!g;stratie-kommi"';e wer~ be_!.mende.rnent mE'l meerderheid .&tInoemd, op "OOI'stelvan de ~r J. Rc;-- getlonlell.
!;Ou..-,de beren G. Fnck. J. Conradlit\,
Hoe te b&ndele.n bij a.(wez.igheid.......
. de Kock en S. J. Ma,lberbe.
beide voorzittw en rice-voorzittel' ..De ~noemingsYergod~ring zal i!e· Deze bestie
...erd uitgesteld
tot de
boIJd"n worden te 8chooDvtet: De "oor- vO~6nde 'Vergaderlo~. .
.
.
zit.ter n,nnlchtte, dat ItUe leden, teget.Brief, ouderling M.• rib. - 0 .. heer (
woordig : zuDen 'lijn, en moedigde ben Van der Vyver bracht ter sp"ake _
nan meer. deel t.e neme-n aan de dis- lel"f' brief van ouderling Marib re
1rn1iOlies.
melaa,t..en, -verschenen in ·Ou. Land.»
De herr Thomas Prins "'neg inlicll- .De "oorzitter .....,kte de ledan op elk in
tin,g OIDp-ent de sehool:wet, welk~ op hnn bunrt te looUelrteren "oor de m....
bekwame ....ijzé dQor da voorzitte.r "'erd 1aa.t"611 op Robben FJilA nd.

dUidelik: gellAa1rt..
,
Tn,m'l"aa1 verlrieltingen. - .un ~
Voorstlf'l ,J. Cloet&-Cbris •. Prin : "oorzitter , vie&-voonitt.>r
en sek.retAtï.o
Dat de ~kretaris
dt> 'heer Reynol& .wd opged~Ml
<if, -leiden "an ''B'~
&:'hriftelilt zal verweken, tegen de ap- VoIlt" per ~m
te feliciteren met
plikatie ~oor peil "boteleistore" te H"t- de uitag
van de 'l'er'ki.. &ingetl, en •.
tentotskf.<>i te stemmen, .. 16 ;",i;o<l
.. tl~
Fernh& ;n-';lIl.-De beer J. C, da
plaats IIlterst ooge",.,nst voor eeD bob- PI...
vroeg ol bet niet IVenselik ;,.,
tleRtore, j'daar het "eer nAdelige
dat een po!t.it_ getekend rordt om ve.rgen Iwbben 7.ftJ voor boeren en
lichting ......
n straf vn~ende voot' de
Portrijd~/'8, dile hun ""'" en ..-agen.s Fooreir& bende.
.
onder t.dez.icbt
.. an kleurlingen naar
Na dialrussie .. erd besloten de... "_
de K1ll'~ of elders zenden moeten.
tie bij de bespreking te laten,
f.A!rstkpmt>nde'Verg~ering. ,AI gehonJ. P.KRCGER,
houd ...n ¥&nien te DrM'fontein,
np Za&lrretaris_ i
j.el'd~g, .~. Junie 19<Y.', om twee uur 's
HMidd(>J}a.nd.o;c}w.
Ml"i:kaand..r" wordt
u.am,ddajJ;s pn!CUlS.
Leden w~~Jt
rriendeiik verl'.09ht op bun tijd tt' JlI'5" verzocht o·ver t<! nemen.

.,.

.!!~!!!!!!!!!D~E!!!!!!!!!~"!

Na eep matie vltn da.nk aan hili ....
vader en, moede.., -.loot de beer O.
Friek dt>'·erga.dering m...t gebed.
S. J. M,~LH.ERln:,
11 )laut 1007.

....

'T GROEIT VLUG.

Se"retart..

P.·_

Niet. bedllidead, deDkt ~
k:Ieine pijn i..,_ rug-IDUI' el. • ...oot
Distriktli'-tu.ur
\"e(gaderiug,
gehou- ctl bet ..-erk:elijk rugpijn worden. do.
den op Dinsdag, 12 M,ur l.OO7, te 8 aoort die u niet toel ....t u in bed te
~ur 'I! avon,,", onder
~
be bIJjft daar altoo.. D&n
b__
L . ,,",
..., vtm cler W 11'..
lt
komt
uri:aeL~_ongemakkea-G
zi}k' ZijD
",,-n de u.,.,r
I'
__I
", ... 1;
TegenwoordJg
,,'aren; .voor Middel- ve _MlieIUOlD te v ..... eD ~
"'II,..
b
D J d PI'
H ile" le eld terMl vele m&len in d.e ueht en ilag~
urg, .,. u. esa.1Sen . y v
; eD eiDdeJjik ...erwewnliJ'kt, ";J' u da.t ....
voor N lI.lLW p<l9l't. J, L. S. vun der W ..It
•
.,.
..en ,JIUI ".au der Walt i voor Nau'Kpoort
niel"en lnraaI bebt. Laten wij een ge..
....1 hier iJl K&a....tad f!leveo.
Mevrou.
li, ,J. H, van de.r \Valt en (.1. C. Pr&" )(lDl!ie '0. Bon.eu, van 36. Grst
More
toriu8, 7-f)llderjumnj~ving
.fw~);
Naat, Woocbtook, zegt :-"Ik leed aan
voor z.ul,lrberg 1, ~ .. vII.n der Wa:lt ...n acberpe fl!PMn in deo rog, dat mij alaJ. Coet&ee, wader
Qn:niBglwi.ng pelootheid ,,_rzaakile,
dat ik soms
aiwezig;
"oor Zuurbel'g Jl, P. AuclI.rnp d«I gebelea naeh tdoor kermde nUl de
en (B. Votster, met kennisgeving
pija. Mija~,
Mevr. H~
zi.g); vo9' .Bralaivier, P. L. p.t~ll", "'vd, nn 21 PortJ.llilld Weg, Zont Rien H. Vpl'l<ter; "!)Ol' Cou'ay, H. JDn- a"'H!{ ~!di1l1L
p"u 'J9f ..
!!(tn en lt; POIIti voor W. lt Rir'lr
:, Pillen te gebruik.en. Toen ik r.e twee
J. R. vab del' W ..lt en (I. vaD Wijk, ~
had In'!!"!S ik verlichting
en in
f£!t>tken~isp"ng af.·Mig); "oor W. B. tieD ~
tijdJI ....
mijn k.. aeJ It~Rivier n, O. DelJ'Oort(met Irenn~j.ng
'-'
"eg, ea voelde iJé mij een nW u "le
.Jwer;ig) !en C. \'OI"Stêr {zonder kennis- n'OlL\V. Ik ben. hoogst tevreden nIPt de
geving .• t,,·wdg);
'VOOr W. B. Riner georolge-n...., decr.e pillf'n, E!Il ik bev","
IU, S. Kruger en ~. van der W.ut;
<lie met eer!ijlt:beid ""11 lijden
oa.n}'
''OOr Rb~oK¥berg,
O. VaU der Walt ~.
Howard: op wier ..... be.T1!iing
.,.n (J, C; ¥an lier Walt, wnik>r k.enni5- Me",". ullel1
Rup;;Jlijn :Sier~
geving "w6ig) ,
Pillea geOrw'It had, ~:
-"Ik l.....t
'Sotulllill, der vorige Vl'rgad dog 1I.e- lWl be.v:ige pijaeo in deo rug, mo e!'tr;
leun ~n goedgekeurd.
het, da;t ik n.a.t:nrelijb slapen kOD
Bfiel gelerA>n
'V11-tI de beer O. J)e)po1't,
~ a.LS ik eeD gewicbt op iIlUl rou han
''1'Ilge.ode dIlt &cijnvoorle.ziug moge over- ik de4W'aarSLe pijn. Ik werd gerad<Cl
sta..n tot de vo~Rende "'ergllderi.ng, daar Daan'. Rugpijn Nieren Pillen te jZl''. ve.rbinderd ill tege<rl\Voo:rdi.g
lie ~ijo, 'hntibn, ik -deed bet en weni' volkomen
oont."I.J.
. mn der Walt-J.
H .. s-Ik .11A ,,~
le zien boe
ftlI der W,'Iolt: Brief TOOr~n.isgeving
.poedig de bul Iteoa&, eo ik b&veeJ ....
.an te u.emell, en cl: leZIng te d.()('-nmijn vriandea un; £ij £iji on,nI .... ~
overstAan.
,
deerbur
voor ,pijMn in den mil."
Algelnee. a.ang,eoom~en.
Do.n'. ~'ill.
Nij!ftiD Pillen in bun
Voorstel
,L . Pretorill&-8. Jtrtqle:r groot W'l!TIr .• "enacllt.u ell heelen bet
"d3t bet, rerslag n.n de lelrct;ar;
zaj versDOfIide vii. der 2lierea lOAllPD~.
OTenrt.an ,tot de volgende Tergad:e1'in~.'· kri:st&Iti~
ori:ne_nur
eli bond..
.!!
Algem!ojenlla.lI'gwloomen.
chi nieten ....ergi~
tti.t 't I:ich&JUD. Z'J
Vocm;~1 J. 8. 'nUl der Walt.-Jan
.. ordea .... ~t
dor .Ue lI,pO'thAk .. n
"'.,11 der WaU., dat ~!ekretAria de bee' _ ~
ol direkt nn de F~ ..rC. Vol'lOtf'rin Irenni.s 8te11e-met hn~ . .M.éae:llan. Ol. 68 Loop .rt:mat, Kaapl)()ude-liUir~
No. 6.
at.d (p..J[ .. Ba 1291.) prijs 311.3d, pu
.IolIDVELSnl.G.

KÉNNISGEVIN
KENNIS
wordt hiermede
gegeven, in termen VIUl. Sektie 238
van Wet No. 40 vlUl 1889, dat het
bosje, bekend
als ., :Aplor,appus
Weed" of "Kharki
Bush,'
door
prokIÏ!matie No. X2 T&I: 1907, verkla&rd is al. een nadelig onkruid.
Alle personen, worden daarom,
hiermede
gew&al'l!Chuwd
onder
Sektie 238 van Wet 40 van 1889,
dat zij zich bloodsteUen aan de
boeten en straffen oD<U!rdeze wet,
tenzij
dit
onkruid.
onmiddellik
uitgeroeid wordt.

op laat,

NICO. J. VLOK,
WORDEN
mi" deze genaagd
Sekretaris.
Christelijk Hatio.le en Norm•• 1 voor 't bouweD nn ~ Armen Afdelings Raad Kutoor,
-\
• It·
School op liet Dorp PnDI.Albert..
Piquetberg,
Sm.ool voor e Jn,
Teodel'l
te worden io~eD
12 Haart 1907.
• LO E M 1'0 ft T ~ I ft •
lWl de oodergetekeode
1'66r of op
(Direotriee Mej. IC. S, LE ROUX, B..A.,) de 6de April 1907.
Het werk te wordeu UD1'Urd te
WORDT
D. V. onmiddellilr
ciger tijd Da UIlIWD.e nn teD4tr
de Paaavakantie
geopend.
Pro- -iDdien ~urd
door 't Op~ktus
verkrijgbaar
bij de Hon. 1'OeCliDgal>ep&nemeat.
Sehetari8,
Ds. C. D. Murray, 10
Voor plaDnen,
lpeci1ibtiee en
.. IdI4AO£LOO8 VOOIi DteNrI;
Hospital Ro.d.
verdere biMODderbeilen
doe men
Curatorium:
Z.H. Ed. M. T. aanzoek bij de onde,rgetekeode. .
WANDLUIZIIN.
Steijn (Voen..), Di. P. Boehoft, W.
De ~te
of emge tender Diet
VLOOI.N,
POitma en C. D. Murray (8ekr.), noodukelik
te wordeu aaDgeoomen.
K.VIlRS.
cu de Ed. heren: C. H. Wessels,
JAC. li. THEUNISSElf.
.. U.KIKT .... ,
P. J. Joubert en W J. C. Brebner,
allen gewillig om belangstellenden
Prins Albert,
met inf.ormatie te dienen.
14- Maart 1907.

DE "ORANJE"

KEATING'
POED.R
DOODT

"OTT.N.

te

.er-

tIeD •

la alle ,efalle faa Galapipyd. Fentoppilll. Wqe.ti,
ea Lewer K"aIe.

-------~----

Afdelings Raa~ Piketberg

.......
Jy ....

...rltdord

?•

ILAPlLO08KYD. JHDlG&m,
UWI"
GALAG'ftGIIYD

~.9JJIIJ.

G EVllAAG D, Vice-Principaal
(heer) beV'Oegd om Houtwerk
eD
aol.J.aod1l toe onderwi~zen;
ook om
DIKPlilltS, MOORB & )(BIGE,
behulpzaam te lijn, In het opzicht
Prokureurs
over de Kostleerlingen. _
voor de heer Le Roux.
Salm.
£250 per jaar; Werkzaamheden te beglDnen Julie 1907. Caledon,
26 .Februarie 1907.

ASSISTENT
(heer) moet bekwaam zijn om het opr;icht over
enige klas tot op School Hoger op
zich te nemen.
Salaris £ 150 per
jaar. Hollaqd.e een aanbeveling_
Van' de App'lihDt
wordt verVOOR de A'2 Publieke School W&C.htdat bij ltin werkzaamheden
bij April 1907, ot
te Blanco, dicht bij George, een lal aannarden
Tweede
A 8l!Ïlltente, tegen
een zo spoedig mogelik daarna.
Salaris van lOO per jaar.
Vereisten:
T3, Naaldwerk, SoUa
Applikatie8,
l'Crgezeld van koen Tekenen
(Nieuwe
Syllabus).
pieën van Getuigscbriften
en CerZend kopieën VaD Getuigscbritten
tifikaten,
moeten
de
'
en Certifihten
niet later dan 27 School Komitee, 8wellendam,
Maart 1907, aan de ondergetekende.
reiken, Diet later dan de sOete
Applikanten moeten melden of zij Maart 1907.
in April zullen kunnen beginnen.
F S REID
• Sekrewl8,
G. B. SMITHJ
School Raad
Sek. Scb. Kom.,
_____
._._.
Blanco, K!K.
Blanco,
15 .Maart 1907.

co., a:l _

CAL,,.O ... ,A ,.,a 'Y.~

Riversdale School Raad.

D. HOFfilAN

Walt en H. Bevl.......td
bmmÏ8llie te dien~n in

Aigemil!ne rergadering,
13de M.Urt. 1907.
"1'OIld.
Tegeni-oordig: .re voomttel', de.heer
op voo~l Gert \"&Il <k-r Wa.lt-~
Jac. }lapis,
de seltretari~ en tWUlhg vu der 'Walt "-erd """Ioot"n, rlat d..
leden. !
.-oonoitter
en sekret&ris ""'" adr .... OJ>De vqgadering werd met gebed gt'- tMltken uj.i, naam '\'an 't Disu-i.kt~bt'stuur en dat de voorlIitter dit dan W
<>peDel
.
.
)\ otu 14i1 van vorige vergaderuJ g ge- voorl._n.
lEl7.eoeli g~lTd.
.
,Hierop 'f'erdaagde d.. v..rgnd<>rinp:.
Op dt vraa,g gedaan ol er n.e;u......e
leden, ~~ren, die voorgesteld _ten
worden, :~erden de volgeode beren 1'001'BTEY:SSBl'RG.
gesteld:i prokureur J. de Wet·, prokureur A: G. H. Teubes, jr., de heer A.
Vergadering
vnn 't, Di.'tnk.,bt--tuur,
.~. Koel.!.
d gehoodien 9 Maart. lOOi .
Doo.r I de ver. gril. dering . ~ellr
De 'Voorzitter, de heer _". 8. du PI_
eijnde,
ji'erd then d&d.ehk .us leden "is, opende met enige gepaste ....oorden
zitting r'trleend.
en ver.oobt de o;ek:r~tAris de jon""t@
De !bOOrF:. Bruwer (De Hoop) vroeg, n.otD.Ien te lezen, ootgeen geschi<>dd.o en
voordat, m.eII· tot verdere <bezlgbede:n
goedgekeurd werd.
overging; om bet 'Volgendevoor te stelKo-operatie.-De
voorzitter rappetlen:
.
teerde, tl.a,t, TOIgens besluit bij de laa'"J)a,t jie "ergadering
een motie. v&ll st:.. vergadering genomen,
de buit...11diepe rouwen l-I ....
eoell notoI'1-re Inet wijken ..tk drie leden gekOZlenhsdden ,
h"t aJsti-.J'Y('fl "" n de ovprleden Bon ds- vooral met bet oog med_ ..rlting onder
broeder, Jan H. Deni.np; en dat eelt de WO'lboeren te '_'erkstelligen.
De
afschrifii von dit besluit go.onden ~l leden besloten voorlopig een ,",olvereni,,-orden 'aan dl' wedn ... e va.n de ove""- ging op te riclrten.
Iaden'e.", .
'
Verder .......
rd een 1tomtll~ie nan~
De~·
G. S. Hanptfleil!dlt, &.et voor- steld om regelA op t.. stell e n t er jl;oocIstel sekonderende, verzocht de vergode- keuring.
rin~ dit, f>uande te 'Jl'Wi"lretJ, hetwelk
Goedgeltenrd.
ju stilte en mpt anc be..-ijllen van rouwRegist.r&t.ie'fonds. - 0.. ....k:r"tari.
betoon ~es<;hit'dde,.
.
rapporteerde, dat al de ..-ijken bij bem
De wl(Irzlt1er ~ .. hierna, Mt ouder get.'tort
hadden 'foor bov .. ngeuoemd
behand""ing"W1lS bet houden der "f1!'" fonds, behalve ",ijk 2, waarop de ",..
p:nderill'1.Ji111 bet <,,,ntroJe bestuur m kreluÏ& ovan genoemde ";jk meldde dat
loos, merr,et oog op de uitnodiging bet 'geld van wijlt 2 direkt door he.!n
V<ln dit IIi.el1aam
t.. Robertson
w 'fer-lOn.den ....erd aan de beer N. F. de
v"rgad ...
WaAI.
~lIpatig besloot de vergaderlUg zulk ..
R~ra.tw.
van parlementaire
kiet... doenl i ndien het ('.entraJ" -benunr r.en.-BeslntA!tJ,
dat een kommissi .. , beh..... r vt'.g.,dering so kon inrichten, d.t stAl&ndeuit de he.ren F. Rou_n,
B.
t;ij kon ~Iouden
r'fNlen vóór ')f op ·10 J. du PIMIie en C. 'VOn Rooy aangeoteld
20<01 (' F,,'l.lruarie va n da.t jnM.
....ordle, bij bet !bof "an rev;";" tegenVerv~n"
gU'g men over tot beet woordig ,te lrijn, ten einde een .-skend
n.omilM>l'lm mn een "",ndidaat voor d. ~ op de ~
te bowlen.
()pellgev~Hen zet(Ol in de 8tad~ra.d, ftI'Restriktiet
op verkoop 1'&0 drank ...,oorza"ktJ door !bet o"e"lijden van
De ~
rappo1'tetercll>, dat hij,
lid .T. ~urinlt, waarop mi Mn lUl"tAll volg6113 .opd.ra.oht ont1'lLllg~nbi~ de Inat101.ndida·~nde heer o...rid BurgfIt' met rl~ v~ing,
_11 tie mnDll'ipe.liteit
meerde.rheid van stem~n
"nosen bi.erOll'l'tre-nt gesehr"vl'n
:hnd. Verder
v('rl..-lauct",erd.
beeft h..t boof'db....tlllJr direkt llQ.n het
Tot <'<'in lronu:n...... om te P.01'geot "oor licentiehol geschreven, verzoekende
de nOJllina.tie van d.. BOtJdSlrarul:idnat.da.t & vroegere restrik ties ...eer in to&.
"'('rden
vijftal leden a_nges<teld.
p"ssing gebr.acl.t- "ullen worden op de
...-erd d.. "t1I'gadering met g~ verkoop "nn dr_)l. ook rapporteerde
~bed gesloten,
hij, ~t. 3&0 bet. \·..noelr gt!boor we~

r,en.

Piketherg,
AANZOEKEN
voor bovenge18 Ma'ilrt 1907.
noemde betrekking
in de Ned.
Geref. Kerk alhier worden mits deze
~evraa~
Het salari. i~ £OW per
Jaar. Met het werk moet in April
een aannng worden gemaakt.
SOMERSET OOST.
Dames of Heren, die naar deze
betrekking staan, gelieven aPl?libBENODIGD
een
AMistent
ties, vergezeld van Getuigschrilten,
Onderwijzer
voor boven~noemde
de ondergetekende te doen toekoSchool, hoofdzakelik
voor Stand.
men vóór of op 4 April aanst.
V.i Hollands
een vereiste.
De
~eslaagde applikant
.. ?Ct }og_er~n
J. H. HOFMEYR.
in bet Colle~ " Boarding
HUIs,
Somerset Oost,
waar hij logies zal moeten betalen
5 Maart, 1907.
tegen £30 per jaar, en hulp te
geven in bet opzicht honden overde
I_en "ran kOBt.leerlingen.
Salaris £200 per jaar.
,
Plichteu te beginnen zo spoedig
mogeli.k: in de loop van aanlltaand
APPLI IrATIES,
met a.f8cbrif- kwartaal, doch niet }ater dan de
ten van Getuigschriften,
worden 15de Julie 1907. A pplikaties met
uitgtmod4rd, te worden ingediend
GetuiglchriIten
te wordeD gezonden
bij de ondef$8tekende
niet later aan de ondergetekende
op of v66r
dan W oen~,
de 27ste Maart de 5de Aprill907.
1907, voor de betrekking
van
J. C. VOSLOO,
Sekretaris
en Theea.urier.
Sala,..
Sekretaria,
ris £200
per jaar.
Werkzaa.mScbool Raad.
heden te beginnen
met de 1ste
April lOOi. Appliliinten
moeten Somenet Ootlt,
18 Kaart 1907.
een l'Olkomen kermi. 1'&11 EDgels,
Hollands en ~khouden
hebben ------------------------en borg tot de voldoening van de
Raad stellen.
OvereenkolIllltig de
~&tie8
moet de
zijn
\
volle tijd ter beschi
g van de
cud stellen.

ty~kant

'"' ..

DltUG COYPUY, IU,.U'.

=-..:: _.~

P,

der

b¥d met de regi5tra.tit-.
W.erd 'belilotefl, op voorst el H . .J a a..o-N.
van del' Walt, da t be-t Dit rikt ...
f(&'beottulll' _I ~eren
in ....n van de
. bmenl van 't stadhuis;
"Ioook de ._
Du P1euie te danken ..OOr zijn hui.
Selr;ntuÏSten pbruijre ftJl 't Distri ktsbest ou rin
't ~.
gec_&II.
Verder ntd "-IotA-n, op .00",t.,1 J.
.
R. van der W-aI.t--..Janvan der WaJ.t
dat de 'f'erzaderin !len in de toPkornat
gehoudO,n de, gwJbouden .rollen ...O!'den op .,.,n 7.a terd:lg

I'
!',

...

1907.

.1.

.
de vergaderlng met
beer G. Scbeepers.
D. W. VOSLQO;

Piketberg,
18 Maart 1107.

1'OOB DB

I. Een Onderwijier vooral voor
GREEFF-VAN ZIJL.-Op de 2hte
Februarie t907, Beodriclr.C GreelI. 6Dif.e de E~else
en Hollandse
Talen,
Il000 van de beer L. E. Greeff, Portervil e,
Lezen Schrijven, Cijferen en Geloet Mimmie ..... 0 Zijl, oudste dochter .orderd
Tekenen.
Salari!l £22.
van de heer Johannee C. VaD Zijl. eo
Mevr van Zijl, (geb. Anna C. de LlD.t), pe.r: jaar met vrije kost en inwoning
Voorkeur zal gegeKruiefuntein, a..delinghuy.,
DJ.tnkt ID bet Tehuill.
Pi k.etberg.
ven worden aan een jong, ongehuwd
persoon.
DOODBERICHTEN.
II. Een Onderwijzeres in bovenVL'! DER MERWE.-Het
beeft-de, jl'elloemde vakken met handwerke.
Almachtige God behaagd door de dood lD~plaa.ts van tekenen •. Kennis " .•
un,ruij weg te nemen, op WoeDsdag,de Muziek een aanbevelin~.
Salaris
13dt! Maart, mijn tedergeliefdeeohtgenote, £ 120' per jaar met ~rile kost en
Alida Maria van de Merwe, geboren inwoning in het TehUIS.
.
Myburgh, in de ouderdom un 4i jaren.
Applikanten moeten de SuperinHaar lijdeo wao lAng en Bm.rtehk ; echter tendent en Matrone respektievelik:
droeg zij het met voorbeeldig
geduld.
Hoe zwaar die 81ag ook is, ik berust In behulpzaam
ziJn ~ bet algemeen
God. Heilige ",il.
bestier der Inrichting.
Ik wen. tevens mijn hartelike dank te
ApplikatielI, met getWgscbrifu;n
betuigen aan baar moeder en haar ZU8teTIIvan bekwaamheid En goed zedehk
..oer hun liefderijke eo trouwe verpleging,
ID aan de buren en vriendinnen voor bOD gedrag,
en opgave van tijd wanneer
hulp en Iurtelik belangstelling gedurende men in dienat kan treden, te worde ..
baar ziekte.
De Here vergelde bet hUD. ~ezo[1den niet later dan 8 April
De bedroefde ecbtgenoot,
&aD8L, aan
Ds. M. L. FICK,
S. W. VA..>; DER MEHWE.
Potchefstroom.
Malmesbury,
16 Maart 1907.
Potchefstroom,
9 Maart 1907,
IN MEMORIAM.

"'.

t"&II

~II

luid Afrilaanse' OI_~rnngB LeIIIs
YerzIkering .feNnlalng.
Fondsen
Alle

£3,388,583. Intorqsien
kls88en

van

Gtmatigde

£509,000.

Levensverzekerings

Premiën.

Lage

Poli88en.

verhouding

van Uitgaven.

DRIl-JAARLIKSE

VERDELING VAI-WINSTEM,

SA.MEJ'(GESTELDE BOJ'(USSEJ(.

Yorig. verdeling in 1904, tegen i5 Ss. p~_cant voor de drie jaren •
JOHN ROBB., Sekreta.....
I

Hoofdkantoo. : KA4NT AD •.

~~!!!!!tleillll
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saoa: r~m

DOM'.
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r.

op;

Voor ~l H. .JIUlSCn. -

hn .-.n

~

'.

tea,. tier' .._.

__
ke r-geJ.. op II.
Aullen gete..

lVerpdering
-ran de TllIb.gh eobool- Ir.ont,nb,
dat patAIIIb.
.~ch.
raad, gebouden 13 !Ilurt 1007.
IUd en delr.oatndttevN,
tOeR de. teDCler
l'egemroordig: Ds. J'. A. Buchner der
n "~.'
':n riN, waari.i*
(~),
Ds. J. H. Y1Wi A.atde, de b.. blijkt,!iat- de ~
de "lp p..oo.
l'tIlIII G. ~ron,
J. P. &salan, L. En!;- is,
lIi~kan
«toa. _
de'_mill, D. Oonr ..die én W. Hare, c.k. en apr_ehldieid
der k.oDt~.,
EI W'W'Ii
r.m., alsook iMpekteur
.1. H.
Huf- '-loten
en de, _tetaTi,
weN.. -PIUt I
me,r, .M.A., (die nu bezig is de tóCbolen ....n de 8.rOO.ittob ce aehriiT''''f hem
alhier te inspek-tereD).
bieeortderbeden cleeer gebreken mede te pboaw
Il
Da. nn AMde opende met gebed.
deleu, en d..~ de rnad ortdenror.pen bij} .willie
-!IiéI-,'
Notulen der vOl'lge ....qpwlenng ge-- ye un de be8li&;inl4 van de ardlitekt.
II ......
léleD en goedgekeurd.
De y('rgadering ..erdnngd..
toOt 2.30
VoorlJell4eld do!lr de 'heren du Ptlle_
De 9UOl'5Ïtbt'r, bij aau-ra.ng, h e rinnernami.ddag.
Swart, a.t UIl dl. Cillier. oprctr-i ... al
de de. vergadeang
eTUn, dat de raad
oe .it.t.ing ~n om 2.30 n.m. eD de- w«deja bet .. _w na de '- GroeaeOlD 10
'I
uu JU1St .... n jaar \'an bestaan
iwl selfde Iedoo al. 10 de eohtend, IJlIet de wald'te krip '-!I __
h_
fta .cll
doorgemaa.ltt, en ...._""
de "el., moei· Geer.T. J. SooU .. nd, e.k. en r.m., wa- perlurDiett.bo
..... , ...... __
DOdi ..
IllmEden, aa.u 't werk verbonden,
en ren t._.g"tl'.. oordig.
menbell ua t••
tlllll, "te lOrpIl _
l.e.. etlS een woord van a.anmoedi.
Soboolgelden.-Op
"oontel
nn
de eeD oaclerwijJler tegeD MIari. ne llOO
Sl.ng !.o1.de leden' ook h.E'ette de roor- beer A. S. du Plesais,
geo;elrondeerd p...
AaDlnom<a.
citteT de ~r
HoflDlJYr welkom., en door P. P: ~r,
wwd besloten
dat
DI, Oillien rapporteefde dat hij mei.
toonde aan, wat door die heer ,_u ge- alle nr\1ll!l<kri~n
Ylln achoolgelden
Ili..betb VMqIe
h.. 1t
__
" 18 voor de opvoeding,
waarop
de ..-...n ~ ,..'2 publieke school besl".1. &UI- or.deo-.ijaerea
.oor
Klei.hiceI Kraal
heer Hnfm..,r gepast ant.-wooNde
en len worden d,oor het komitee non. we sehoel, Goedglkeurd.
Jj
elligo pra.lttieso .. enlron gllf. De eokre- aObOOI; .. u dat de gMele raad beshssen
De beer Swart deed ~k
.oor t_
toori" ruppo~e,
dat op een yergade- moot Mer vennind ..r~lgell run rollOOl- kiDdeno gratia oodenrijt ti CIOea OJIt.u.
t. Lew...............
:
rlllg, gehDud"n te POrien,lIe-weg
op de gelden ungaand.,.
pl"lrn.te phlllt.~ soho- gen iD d.. ICbool te Klmdedrift.
Ta.ce.
:; S ~
._.. jana oud; I Kerrie
\lde dezer, de vol.gende beren " ..koeen leo.
.
oud; 1 8chie&
",ijLl !lot l..den van de sdhool.kumm188ie'
A.nn.,.abool.-Een
brief
nn
de
Voorp.teld
door d •. Cilliua-NIt&h.
,,~. I. Benn, M. J. Cohon, H. Coope;, "ChriateJ.i'ke V~N'nigd~ ~olen"
(1lI"IDêlioIT,dat d. YerllotPalr.u
Mlaril
de DE o~de.r:getekende, gelut door de heer Johannee A.
oud; 2 Water Kar
J. de Jongben C. P. Uijteubogaardt;
&Obool) werd geJecen. ZIJ Yt"~ken
de Qnderwiju,.. yaD SlIpjer IChool .oOr JaDie
die ZIJD, plaat. verhuurd heeft, u.l publiek doen
8
.A.UneeI
D.. eerste vergaderinp; rau de lrommiSl<ie raad een schuld van £11 op die 5C~1
k .. artull906
nn bet pYerDlmeal ....
zn,l pl&.lll.-svinden op Vrijdag, 22 MlL!\rt. te betalen.
Be.:loten
met een~nge
"orderd UI wordeD. A ..... OIDOD
•.
De sek1'eta.ri.. rapporte.>rde
dut de llte!mmen, dat dit aan_k
ge.elll'..rd
0.. Cim,,.. Inente - nkeaius iD .oor
d-.chap •• ,.:
h IL
k
.
~
.... rk PlaUI aan ODdenrijlln
WODÏIII taa
se 00 "".tltu," .'omml&ie m e ubelen
ont.
bedra .... .,a. £87 "-. 1Od. .. (il*'ll8;kelud.
2 ~eDI,
hijaa
Dieaw,
boden
he<.(t voor de sc.bok>n !.e Boeh8choolkomit<> -DoAf er COli nbDte
....
•
1"8000. Lr, 10J)eIi Lr,'S ....
pltlata, Tulb ..gh .. ~ en P"rwrville",,-'g.
7Jettel in het Ir~lee
'""II
de A2 _publie- te ~-:pt-(~~iDh.!!t~)~
..
a..-Igekeurd.
ke .school ",ns, ",.,.rd d.. heer F. W.
..
!'rIat betrok.killll tot schoolboek .. n, ..ns. lMei!",ner ~n
dit' .... ". te vullen.
VoorgellWld door de b_
du P,...>r
w erd besloten op voorstel Il. ('ollt-adi_A2 Publ ...k.. ,;ohool.-FRn
br'ef .~
NeethliDf' dat dil· additioDeJe ~
.
...,
..,
TUigen, Zwmgela
en ~eUiup,
G. C. Theron : Geen !rontrakt
IUIn W de hoefdonderwijzer
..an do A2 publie- (h..JI..
wordes in,_lot_ bij btt,..
beginnende te 10 ure 8 vootmiddags, de navolgende :1 Zt-lfbinder, 1 SéLaaI ea GewichgoAaIl
mot eni~.,. boekhalldE'laAr, en de Ire .•"hool w~rd ROl...... n. HIJ v"rr..,.,ki de boa...
A...oglflom_.
BealollD dat de t_
oedenriJ'_
HAV'"
ten, ,1 Braalilanda ~e,
2 Ho"",ak v erd .. r le 11ft.. " aan d,· .•chookoo. r .-J d.. • taal di.N sc hool te ....r""'""en
. '''''''
k.rue,.. (~8timata No. S{ -eboawd
stuur lrommiAAip nur gO<"c:lclunkell te tot .....n Al pub"eke sc.hool.
Be<.k>ten,
) -..
ward. E«geo, 1 Koona Har~
handelen
chi de z.aa.k ver ..........n .. orde naar het suUen worden.
.
1. P~ Eerste ~.. Karp.arden j 6 Kolonia)~ Ezels, van 5 Buht'b, Z&del eD Toom, Half.
hooIltom tee
VoortJuteld door de beraa Van BredaBriel gele7.ol·1l'"" n d" ",i<:retal"i~ .....n sf:
I . .
,_
"
dó P
dat de t-_..I_
..1_
"'-----._
n__
tot 6 ~ , 6 ~rgentiJnae EiDela, TaIl_ 5 tot 6 Jaar; ~ Jonge aUIDeD en Anken, 1. KruiwageD,
h..t dOrpsb<>,.tuur Wol, I
. Z' k
D<I
Pr. plaats
school
F..enhult .-EoD
rees,
_...r V&ll. ... --"oor ....n ni~lI...e sc..".-,~? ~"~' e gru
applikatie tN oprichting PII..r pr. plaatoo en Bolton ..oor £1,174 ui wordeu UDp-Koloniale MerneIl ; 1 Ruin Paard, 6 jaar oud j- 10 Koeien en Graven, Pikbal, Vor.ken, 1 Lot.
.M.. t bPtrekking
tl>t b:t :~";;'g,~oor
.obool w Eenhu·lt werd .gelezcn. Besloten !tornen, op voorwaarde dat lij twee goede Vaa z
100 V k
L'_!_
Draad, 1 Drie...,-oorPloeg, 2 Tweeren;
ar ens, groot en ~;
100 Slacbtfcbapep.
.,-oorPloegen, 3 Eokele-voor PlaehP>t h ...lfj".ar I'indigend..> 31 Dec. 1900, dat die "obool "PI'Iencbt "",rde, en ~
borgen I..-.ren tol .tiataktie
na
de
rapporte<>rde 00 civiele
lwmrnis.-uris, de ""n8t .. l1l1111: vali .1Il"J. JoliaunR
E. architekt, en dat de arohitekt &al rappor.
BOERDERIJQEREEDSCHAP :_
gen, 1 Do,ijn &~,
I Span
dat de wak yoor de I,fOOlilljl,,"ad "'""', (h.-tzee, als ollderwIJZOI''''', g0ec4:ekeurd
teren dat zij in Ita&! sijn om bet .. erk te
2 N'
Bo
Jukken, :2 Ladden,
p" dnt de raad bAsloten heeft de hol lt worde, ~nderwor""n IIUI de h""Dnd ..", doeD yolgenl lijn brief, en dat het te.enl
.
ieuwe
Inragena, 1 Molwagen voor .( Paarden, 1
Eo wa~ nog .,-erder zal worden
...a.n het '-l~
volgens sclttie 12 uit de aanbeveling Tan Inspekteur Sp,"rwu,.
opgedrageD wordt UIl dl. Cilliera, in.... ,
K8l" op veren, 1 Afslaan Kapkar, 2 Span Tuigen aangeboden.
fOIl<),;p" van de rlloo te ""tni"".'
. R<1ronLug E. G. Po.. el\.-Een rBke- dat genoemde teDdenan lliet iD .t....t djn Nieuwe
"-oo""t.<-I G. Theroll-W.
Hare
"Dat nt1}g van de heer r~..u Vlln £3 &. V'OOTaan boveogeaoemde
.oorwaarden
te vol.
met Achtel"toigen, 2 Dobbele-'tjO?" Ranaome Pl~,
JOO Wo}.M. DIPPENA.A..R.
de sekretaris gellUl".htJigd .rurdt de rek.... het opnemen TIln kindl.....,? te Steyn... doeavte tender van de b.. r P. Ilenkewib,
n.itl~n van de mad in de Standard
burg, dIe de solwol niet bl]1l'onen, weN van
orceeter, "oor .£1,9'S ik. 1&11 te zakken, 1 Lot Zensen, 1 Lot Z1ringels en Kettings, S Kuipen,
IMMELMAN • Co.,
80 Leggers Wijn Tan Koloniale Stokken.
Rank te overt""kken
mot ,,,,n som "lUl ter tafel g'6br.acht. Daar mell mei 0.-.«' nemft.
~0IDeII.
ko
t d
beta]
De "oorziUer beooemde df! volgende
Afalagera.
niet t.. I>o.... n ga3.nd" £500 (vijfhond"N
een ge. DIen .~ ...., . "...
e
. uig heren tot lUb-komitee:
dL Cillier., A.
I. P. JU.RAIS.
E.
pond)."
AI~me,,,,
aangenomE'n.
hleM"OOr.ZOU "'JI1, ,,,'rd besloten. £1 Is. Newmark, A. B. Nef'thling, Jao Blom, W.
H.ai'flOrt VUil kommissi" ""ngesteld om "".n te bH,,!en (.(·r v'Olie v-erf'ffoIlHlg.
GI'Of!D'lwoud. Goedgekeard.
8ebetaria.
pl...nnen nil tt' :oi{'n ... "rd roo'l\el~d.
IWkelling D. J. d.. Jkt.un.-De
reiro:
Da. Viljoeu gaf lrennw dat de ..olpnde
VeDdu-KaDtoor,
VOOl"!;ti"11).... "un Aard .. ---<D. Conra.- lillig yun do h""r de BruID "oor £10 beren tot bouwkomitee .!Ui de Ki~riebetaria.
Iblmeabury, 19 )(aan 11107.
die: "Dat bi; h~t "an-bouwen -ran de voor h..t aanh.oggen vau fondamenten
g~~o te Bred~orp
benoemd lIijo:1 de.
ni"ll"'l' ,01'001 "oor h<>t tPllenwoord,gp voor tankeu, .. erd ~eurd
om die VilJoen, John Talilard, Ft'1UI8dn Toit,' Jan
sl..,hts de O. "I"uj:(E'I vprl~"p;C mr >ror. te betalen. De bt>er A. 8. du PI..... ,.. ZOOD,C. H. ElolfllUUln, JacobwJ de VilIie",.
MOOBBEE8 B.
CO.,
d..n m"t twee kamen, met het oog op dooid". m""", d"t de. fondament:"11 nu Goedgekeurd.,
latere "",t.<-n.,ie". Alg"m""n ,ulDgenomen. voltooid ..n b-tanQva.stlf/; ZIJII. Dit rap-De kwetltie van gedwongen onderwij.
~bury,
28 Feb. 1807.
AnLAGU8.
-TB&slow-Il de plannen t..rug te ""nden
weN Olel dank ?"tnlllgen.
kwam nu ter .prak •.
nuar d" het'r de Witt voor de n~"
!";alun, du TOIt ..-Een bfl~f '''''n
de
Er weid al.. meen h.loteD, de be-ling
24-R
IER ..
rernnd"nng~lI.
v-olgens ~Init
van de beer. P. S. du TOIt, ondeMIlJ7'9l' Hl d .. van verplicht oollerwiia iD dit diatJk7 toe
raad.
pub>beke school, 'Werd """'W'I"",,,n, .... n.
r
U:D.
PI&.8TB.aG,
k
d
le puaen op die dden eo ptut.aar er
.0.., a.anst"llillli!: VKn le",Ii"!,:-<lnd"rwij. """ doen e om verh<Jgillg van ... Iari •. voldoeDde en gescbilrte -~ool
aklromo-P I QUE
B ERG.
',--_
?PI'S S. '-(IS ell
L. Mur"" ,,-erd '~'......
Be..loten dat Ja applikatie .....ngemerkt
dat'
Wt .
k'
L •
'~'trd.
.,...,....,~ woN ..., eli dat de beer dil Toit moopgele yene
II o"ereen amatig Ie.tiet!
IL,·
60 en 61 van lf aanBtuDde k.artaal.
Brief gel ..""n inzak .. g:t'<'wndheid.l_r.
deeid ,,-ONe, dat, ni~lIstaand
.. de
De voonitter beDoemde da. Cillien en
(OlD 10'30 ure
&.;Io ....n d~ 2ltla.k .... latpn o,·('rst."Uln tot rna.d zijn diensten in h<-t verleden
ten hemzel.e ala een lub-komitee om _men
d.. v<>lwmoe v"~ad,,ring
ZONste waaN'-"lrt, de raad, de staat der met de luperintendeDt
YIn onderwijl
Enige rt.'kenu'I!,:pn ....,·n-l.,Il tel' taf ..1 fina.ncieën in aaullIel'k:ing
nemende,
regulatie. ol>te trekken omtreet gedwon.
Do ooderptekeade UI Publiek
11:"1"1(<1 pn !!:epas."""rd.
0('"
.... r,boging
niet ....nbevelen
kan;
gen ooder.'jl.
doen l'er~a,.,-oor
~
1'aD
De vol!l"end.· .ergadf'Tint; zal gehou- muar zou weer naar zijn applikatie rde·
De volgende vergadering
zal worden
de heer J. C.plia. op dag ea
dpn worden op 10 .Ipri\.
mr ..n rodra de kas bet to<,l.....t.
~houdeD te Breduclorp op lIl .. andag de
datum .,-oonuelcfi, bei ODden'OlDs. B""hnt.'r .Ioot de "PTIi!:.dHin!!: r ,et
L. J. Auomlip.-De
sekrt>Uirió d('olde 8a&e April 1907.
g.. bt.>d.
mMe, d"t de heer L. J. Aucamp aoh·
De vergadviDg werd door de heer Van
~:.JOS. F()I·R[E.
t~rsta-llig is met zijn schoolgeldE'u; zijn Breda Diet I!llbed ge.loteL.
'
~,.krf>t.Jr".
r ..koning beloopt !.ot £16 :ls. (id., "n
J I"RED "'K
zorer hij, de ..oIcretari~, ill de sc.lwol. .
. II STEEN,
boeken yan het oud" ,choofkomit.", kUll
8e1uetaria.
-VANb<.,;!'<'uren, hooft hij !.looit enig sellool[De" Cape-lJmeoo" ID "Soutb Afrio.n
11:•• 1<1 b<,ta..Jd. D.. b"er P.
P. Kntgf'f N .... " gelieven o..er te nemeo.
P • .I•• ETIEF,
heelt en ib'" m""nd~u
g",led"tI 8.1 nll:"bo1MWf.
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Kostbare ·Yastë en Losse Goederen,

(Van Onll8 korreepondeDt.)
-TEHierop gaf d~ h,.,..r Kruger zijn r"pport
~n deE'Id~ nwdp. dJlt hij d,' Mak onderDE OPVOFIDIl\G.
"""ht h",,'ft NI ""'\'olld, dal <.It> Iwe!'
.IU{,;lllip niPt, op 1.ijn ,,('htpr,tallige
Gedurendo de vorige wook was de
~
",hoolp;f'lden k;:.n afb.,t.alen. Op voon;tel lrollUlliss.ie "an de meiajee bosI>re..,boo!
<IDor de bper .\. S. dn PI""'.is. g"-,,,,-koll' htJ elka.ar om te '_Iuiten
omtrent het
d'><erd door Ds. Snijman, wPrd bt--~lot<>lIweder opbouwou van bet afgebrande pdat der rt-\k~ning
VeMVfl'!'Zt';"ll
worde naar
bou ... Het nooige werd gedaan om ru..
hek komit<>-e, nl"! maollt om te hunde- delilr een ll8J1vang te
om ~
Icn.
.W 10 UUR '8 WORGnS.
""""to Id.... en gt"ot6r achoaIpbouw
op
De onvermijdelike Beloning en partf>m ..nt, !.er OpW>e<!.illg""tl de W<"OS,
Privat .. plaats scholen.-De
",kr ..ta-- te rlcb"'n,
wallt bet vorige was beel
lfUl"dering
v1ill
alle klm ten di .. onder dp ZOTg '""" de h""r M. VIJJl ris 11'""" prop, dot pr wgeliwooTdig """"" "'at te kiein voor bat u.nt.al- meï.jeo.
-van H .. t Be mi narie is propvol. V .. ndaar dat
cJ.. r Walt v"rlro."rt. Mpn kwam I1ver"""l sc.h:ikJciug besu.at mpt eigenaars
, DE ondergetekeDde, behoorlik geI.t lijad. door de heer H. O.
toegekend aan
om ,'olgens
ht>t OOsIuit van de laatst6 pr. pI. schol,,", om deze t.. dw;np;~n hUll er nog een ge'bouw (buiten bo....nstaaoWIGGIn, die lijn Boerderij gaat 0PP"-eD eD lÏeb iD de Tru..,aaI
v.. 'Wldnin!!: t-e bandelen, Pil dat dit d" soh<>len aan t.<-l>ouden !.ot na n de jaa-r- de).. ....o ruim "£10,000 moet opgericht
het'r J. r. Du'Vpna4l;~ m"'1l,-deel.d wor- lik"" inspektie, wn einde de tot't~
wvrll.l!l!. AJh()Q'\\'el Ds. Andrew Mvrra, ter WOOD gaat bege".u, UI puWiek .,-erltopea op de Plaat. lel"e,
roor lIulke pr. p\. s..bolen y. n het. gO&- al zeer zwu is, blijft hij nog d.. voor.
d...
vernement to ont,'all'g"n. 1\' .. h6lprelring Zltter -ran de k<>mmi98ie. Hij 8k1,t groot
&bootboe4<en .-Een
v('rk laringshrjpf
I. Vastgoed :
va n d .. boofóonderwiju;r
der A2 pu bae- 1'tln deze belangrijk<> kwe.t·ie beon>nd do belang in do op'~
un de jo~
"""n dameo;. Het i. oDg'etwijfeld, dat het
ke school werd voorgelezen, We betr<>C· raad. da·t er VOor W'II nood"".
king heelt op d,. benodigdheden
('n ToorziE'nillg gMTl88·kt i., en dat ..r be&- """,inarie en bet IrQllege wer goed weR
Il""aamd
g....
n
midd.,1
is
om
..
tiJk.,
e.ige-Ixx-k<m, ""'-t,>ld; de7,.. "'erd aangetedoen_ie
maar de resultateu
-ran de
naar dlUOrtoe t.. dwing .. n, 0111 zijn .,,!mol jo~en
kend.
.
uni'l'el"llit.eita enme_
Rek .. ning j)". Boshoff.-De
raad be- lan"er aan te houden da II hij verkiest,
en da.t Welliugton
de geodIilrtste nla&ts
De heer J. (l. M. du PI"""". steld.. voor, is .. oor de opvoeding .....n de jo~
,;loot. na oV"l'Y.i<:htder ""Spt><'1 ficeerde re-dames
~n h~t werd ~elrellrd,
dat .... n ....Ilre van Zuid Afrik •.
kPliing in v..rband rrl'..t bet t.'rug"i""n
van pllV. plaats ."llol ..n geTan h"t bedrn~ d~I7.elv~ ao.,r Ds. Bos- eigenaa,.,.
·De scboo'lkotDlni8sie Yan do jongen.
te hoger .. scbool hooft nn IlOnder applibhoff, dat gt>en tprugbetaling
gedaan kan !<Chev"n W'Ord<', hllll ,<,holen niet
sluiten al ..or~ns een jllarlik_"" ill.pt·ktie ti... te vragen de heer Pretorius, ...a.e.
..-orden op zo'n late datum.
FiIlancieën.-De
pt'nnmgm ..est.<-r d",,.I. plaats ",<I hebben govnnden.
taN "" n d" schoolraad~ aLi opzioner ...-an
K,w8rtaal kt>nniSj!;eviug.--D.> s<>Cl'eta· do 'Homes_d'
de mede. dat de ...,kenin~en
van de
aa.0ge6t.,ld.
ri.
~
of
hij
d~
betaling
VlIll
school.
r....d genuditeerd
en iu ord" bevonden
Hij is oon z...,r g~
man Toor ..,
!lel<.len
voor
""n
lrwart.a.l,
in
plaats
"""
,va·reIl. Voorst .. 1 van de h.,.·r P.
P.
'-"'n inrichting. Hei i. au te bopen, dat
k:~nllis~~ng.
mOf>-t
eisen,
waar
lt'eTlinK~r,
ge,.....Irond""rd door de h<>er .J.
·Dr. Mui'r r.ijn toestemming zal g~,
die hun ma.trilmlatie
I!:epa_rd
wnnt de schoolraad heeft "001" _n _
C. M. du f>.I..ssis. dat de pe.nllingmee;-ter
hebbt>n ~-ari.
om do belft
"-"iI het
bedrng vau bet h.,hlx>ll en de "chool verlut"n
geadverteerd,
alleen 1"OOr de
"",n andere , betrekking.
te!rori bij d" afdeljng8raa.J
aan2lO<'k om bnn studi"" eld"f'l; voort te .et.tell. raad-niet
Jleslot.en
d>.t al'le zak,," in handen
lDO<'t
doen.
DE BONDZAAL.
van b..t !romitoo ove'fl:"latE'1l 'Irordell,
Sobuot voor ..rmell en blindeJI.-De
Eton
ander
,,~
....n
uiterst
beom
te
~Iissen
vol):f'>n..s
t"f'rdienste,
f"n
roorzittPT,
die ab, lid der slll_jooK:ornmi.:;:sie
die n'll
op de luat,te raad~vergadering
....nb"'•• dat iu de drie g<"Va.llen gN'1l Ix>tnling In.ng voor ons i... de lJondmal,
gere.-d staat om formeel goopt'Dd te
aangevraap;C woro,..
st.<-ld WIL' om i,diclttillg<"ll u' verkrijgen
V"nnin<l"ring
vali schooljleldeu van ,,-orden. De liohte" (aeetyleen gas) zijn
over d" bP~e
der school ,-oor armen
daar. De stoelen ....orden in deze week
en blinden, gaf ""n wooNelik r-dpport J. P. Kru:ger.---D.. h...·r J. P. Krlt~r.
,·enracbt.
Daar dl!t'e de ""!'tIte Bondsder su b-kommi.<6i.. , betwelk luidt
a.l, Morsront ..in, d<>ed a.anwe-k tot ..ermin·
uUil is, die gt"bou....d is, _nlen er ....Ien
rulgt:
LJ)" komm.issie doolt me-de, ru. t di"ring van sohoolgt>ldE'u, d.tar zijn kin·
va
n
de
belangsteilendeD
en vrieadeo
deze raad geE'n 5<'11001 .. oor hl inden mag dCI'Nl e-i'D wee-k later a.an het hetl:in van
oprioo ten, ingerolge a rt. 33 nUl d.. h..t 1<>""nd kWArtaal Ilaar AohooT geb .-erwacht t.egon..-oord.ig te zijII, \"OOrn ....
m..li-k de roonnanoon .....n de Afrikaan·
Sc!mol mad .... t. Y eroer, da t pr ong .... men .... rell. &,lotclI dat gl'eo verminder Bond. N ..tuurUk zull"n "I' die dag
......r dertig le<>r1ingen g<"V'Ollden zlIllen oorin~ l.oejI;elll-wn word ...
10 Esel., 300 8chapea, 4t .Beestea, 1 WageD, 1
Kar, Taiga,
Mej. Wonnald.-:S-a
Ix>spr<>king van wat VeM'en.ingeD zijn; want alle !;'!D,.-oN.'n ..oor wik
school, eo inwen
nies
tijD
nodig
om
de
bouwkosten
"
..
t Jukken, eD wat DOl "nier UI worden augebodeu.
de
vaste
""noemin,c;
van
mej.
WormaId
err ,"Ol.doend... plaats in
d.. pU'bli~k('
te renniDderen.
"AH., giften aulil.,n,"
Rcbool ", en di" raad d"rg.'lijlro behoef· als onderwijzeres in de p1aat.....like pub. wals bet sprPelnroord eegi," met- dank
J. A. OLTH9FF, Beatierder.tig.. kind"ren
rou !.oe.laten de school .....hool, """loot de nmd de zw te ver·
.....~()DIen
wonIen."
vrij van .. n ige !roo!.en of tegell een zeer wijzen naar ht't komit..e Vall de A2 puNICO.
J.
-VLOK.
Afslager.
De datmn .....11 opening uI I..ter beschool, eli benoemd .. de voorzit~ring
boorll{l; hij te' 'IV'On~n,zoudt>n zij bh""
kend p;em.aIrt 'IV'Oro
..n.
hot opridl!.ell enpr a.rmeschool niet 1Io1n· ter, Ds. 8nijIllll.n, A. 8. du Ple-Sl<i,eli F.
om in d...", zaak: voor d.. raad
beTel ..,," Daarop steid" dE' b",'r .T. C. Ill. R-Oll_u
du PI"".i.
TOOr. Ii!:_kond,...rd door de te handelen, in'gevnl"e ari. 41 van cl..
hoor A. S. du PI"",";., dat ..,,, anne-- Sohoolraad .. et.
Onderwijzer
Ge-dllldfvntein
pr. pl ..
~
opg»ric'bt ...orde. ~!} .. eroere 00.
van de h.,...r H
sprf'king ,telde Ds. Snijrnan VOor. da.t "<'hool.-Applibti'"
!-ot l,,'nooming "l~ ond ..,....;,..._,. EEN JOHA.'Ii'Nm.BURGm GEI-iEZEN
de raad b.andel .... o!:gens advi"", d.... sul>- Kru~r.
1'tln de Ge<Juldlont .. in pr. pl. <chool .. erd
DOOR tULE ~E.ANS.
Irommffiie, om rov....1 di..r k,ndt>""" in
d.. school op te neman al_ mogelik: en door cl.. beeT r. P. Krup;-er, l>igenur van
die school, ..oor!l:elegd.
De beer Wm. A. Mell«t, vaa Gel.~ni.ndiell h..t 't kOlllitPA cl.... plihlie-k",
·De raad keurd" d·ie be_minI(
~,
hDi~rOlld,
Meh'ille, Jnban.ne<burg,
ia
school onmOjl:elik is d.. bijiromellcl" kinmaar een behoorlike
be'K>emingsvonn geln.kkig geooeg gewlle!lt e<!n blijveude
d......n te behartig".I1.
dll't in dit g<!val
mO<'t eent ing"vlIld ".-orden.
.
_n rhen.matie1l: te vinden, na
m~n de z.w ...
·.....r voorbr<'D"e bij de Vol![ende vP1'gadpriuli!:.-'f}p ..ol ....nde genezing
tienjarige
smarten.
,'
..
raad. De hoor P. P. Kruger ,..lrond...,T·
nrgnd<>ring ml gebolld~n ...orden
op
'Tien jaren lang leed ii: UJI _are
d.. dit. De zaak werd t.ot stt'1Ilminp; ge- Woon <dag, 3 April 1907.
rbeumatit>k."
""ide de heer
ItIAlIIt'ti.
bmcht ~n d.. WOte m.....rderh ...d "'"" wn
''Op som mil('! dag .. n waren mijn armen
~UJ1c;,t.il
va.n hrt ampnclf>m£>nt
Hipro
EÓÓ pijolijk.
doot ik "" niet op kon lich.
"me>(! dE' I,.,.,r .-\. S. du PI ..... is of rI" r"rul
IlflEDASDORP.
ten, en al. de lucht betrokken was ol
onmidd ..llik" -WOllf'tI
ToOU dOt·" t.~r 1",~ecander~ng-«:tfam, . weN mijn geheeie
hariwng
dE>7RT
biïlrompnd" kind ..""n in
NotulelI "Ul de 12de "I'rgadering ge. lichAam gemarteld dooT pijn. 00" leed
VOO ....
17W.~
d.. publiekp .....hool.
""HOp
b...lotNI bourien t. Napier in rie GOI'de Eloop ,
ilr IUIn illdigestie. Gedurende de lange.
--,0:-",prd. dat d" "",,,k g~-lat..n "".ro .. in de op MaaDdajf de llde Maart 1907, le 10 nur jar ..n TIIn pijn ...... ilr onder beband ..liag
hand"n nn bf't 1<-omitPi'om de nodi~
Y'a.tl yelc dokteN, en probeerde tallooll&
•. m.
maat·rP:e:p.tpn ~ nf"'mf>n pn dp.u·!vp
an n
Tegenwoordig:
D•. D. J. Viljoen, ds . I(I"Ild..erteerde medieir' en, maar lij dede rn...-l meel.. W ri..lpll.
A. B. Cilliel'll. de heren 1:1 II. van Breda den mij g""n blijveD goed.
Aan".",.k [TAlk vo n <1,>,' Wa It· 0.- A. B. NeethlirJf!', M. Willem ... , JI"n"fIDD'y
"Op een vriend'. aan bevelinp: Iroebt ik
h,..,r l:zn.k Vllr. ,Jpr Wa.lt. di" de "eTl!a- Swart, H. R. dn P.....,., A. Néwmark H. wat Bile Bean •. die mij R41.f den bed... in!!' p.-r«OonJik hijwuond ... vroea:' of T. L. Maclear.
ginne ....,~lichtiug gilven. Nadat ilr de
hii. fe.itA>lik ",P.1l mpnp"'f"'i(tpnan.1"'
rl~r DriVerl(.dering door ds. CilIiel'll mei gebed Beans Toor OOu Jro.rten tijd had iDp:eD&Tntp pl"at< ",·hool V"I u..>ute. r.iin kin· geopend.
man, koti ik mijD armen weer gebrui.
dprf'n
n irt aldf"nr
maO" d0f>-11 nnrlE>-r ....i;in staat t6 werIren zonder
Notulen VlD vorige v....gad ..ring geieJen ken, en
POSTBUS 595,
' .... 11. nl;
van Plli-\,p. k,.,;:;tI'n. ~n
b.Pt eo goedgekeurd.
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te moeten
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hl_ko dnt ri" h.....T R,rpl1,l .."., der Walt
Brief gelezen YaO het deparkm "" re De
weer als Y'oorheen ... t
JOHAN NESBURG. (hl! fl'iC'f"n~Ar v;tn cli{" o;!(··hr'(}1 ;Ii, wpM bP- .pplikatie van overtrokken rekening van
!}·iei ~ ~l......
AJa
_IoU'n. dOlt d.. h<'",. [z"k "'"n ,f<'r W.1t £500. De lekrel"";. zal d. baokmeealer
ROJll'II:eill-heid
sich yoor-doet, zal ik..J[J 3
nipt t~lnten
W'Or<lro7.1l'Jk nij 2'Phn_l1:k "ien en eeD biljet IrrijguD dat (11'erde
'I'lln <li ,,,h-ool W m ..kpn. n,. b....r b.·k geh~le raad getekend UI wordeD, indien
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Walt d~
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i medicijn'
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'l/i"""",,, ."hool.
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~I ..Jl nodig al wearn.
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",n dat hij
If """"i .. n hw.
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GaMl'ïtle.
dooeje of
schpnrin2'pn
lJ"1'T1 in dp niP11WP
iWhool- Villi",. re schoolgelden te Nieuwdam.
:lito.
td.
aekretari. de .heer de Villien le antwoor.
Q'Phnn-WN1.
(On in f.-..pn gP'FDl"Pk ",pt. c-!". "r"oor een
cltit.o>ki.. dp b""r \Vl,it" Coop<"r. h..d bij deD.
dPOe, die
Brief ge~atD. "an de Ioeer.Philip Fourel
I!:"Y'T'It.Al!'d in
mpt h..t.1"'kkinQ
drieDIMI
""Ifende lI"ln kindereD grattS onder. ij. te .
tl>t h...,..t,.o>llinapo. dl' ""n~nrnkpt;khp;d
zoo..eeI
.... n d.. k-ontrnkl>'IIf'<; !:wnt.t. OP h ...... d-oeDoDlv..ngen .
oo-..t_
Voorgesteld door de
'Wlri!.e CoopPr 10,,0 hm" ~cbr~ven.
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maar
tot ht'('~n is er ~e-t"'ll rapport
door ht.....
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on t-\-angen. eon bet beoJrag .erJJl~rdt'rd.
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Een Niet-afwiJkende
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POr:

Sotulpn
("!lt'!"
\·eq~a.Jerjn~ van ..,('hiolmad, g<"ooudt'n "I' H M.aart l~.
De volgende
hf'r~ll Warl'lJ tRge-n,,·oord~: 0, .. \. !,ollla.x ("oorhi e!.er), A.. ..;.
du PI",,,i., \1 L.A .. P. P. Krugpr. Dr.
SLinp,
0 ... Snijlnnn
('I'l
dil hert'n
J. C.
.U. du Plcs.-i, ['11 1'. Rouss'<lu.
'Dp' notulen
dflr !aatst!'
vp~,a(_i('rillJr;
"·{>.rdf'n roorg(~!e7A:~Tl Pil g~~k9urd.
.-\JI 1l7:""k M. vil n cl"r \Y .It. ---D.. sp..
kretari.
d....ld,. medE'. dat. "'~,"n,
de
lage staat vali I....t goen~rnNm'll t. fonds
I{.....n toelage v,.rkrijgban.r
i_ van llt't d,.-
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Afrikaanse Onderlinge Voodgij en Aasurantielaatschappij,
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TIJDIGE

CHEM'STEN
flIOO'l~ mtl

II1IDIL,

WAARSO" UWINa

Photograflae
AAN HET

Handel.ren,
KAAPSTAD,
Zijn Agenten voor de 'Volgende beproefd en goedgekeurd preparatiën:
La Boche'a Maculane.
Het Geneesmiddel voor Sproeten.
Lennon's
Lemon Saline (Limoen

Zout).
La

Boche's
Glycerine
en KomkOlJ1Dler voor de Zomer
en Winter Wind.
La Roehe's Bay Rum.
La Koche's Bay Rum en Quinine.
La Rocbe's Bay
en Bitter
Appel
Barber'e Cascara CODltipatie Geneesmiddel.
Berry's Gripe Water voor Jonge

Rum

Kinjeren.
Lennon's K ..Ilosine voor Likdoema.
OnmiddelJik
Hoofdpijn
Geneeemiddel.
G root
Medicijnen
voor Paarden,
Vee en Huisdieren.

Bestellingen per post ontvangen
prompts attentie •.
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de beer

L. J. DRUIFf, Gazjchtkundige,
IIIULEJ ITWf t II,IUAPITAI.

..

1£ lUI ' •• IIIUns IEm..

TE WY"..

ILAlllOOnE.

DIRTER , ZOO'IS

~teden, met het oog slechte op hun
~~be~en~~~~~
kli~t.en trachten aan het publiek,

GEVRAAGD

N emeo wij deze gelegenh~d te
baat om het publiek te waa.':IIC~uwen om niet door ogenschiJnlike
argumenten aan de kant van handelaren te worden bewogen om zodanige Theeën
te. kopen,
w~e,
wegen. hun infeneure
kwB:'~te~t,
aan die handelaren
w&al1!ChiJnlik
een grotere
winst opleveren dan
" N ECT AR," maar er op

uw

hetwelk het produkt is van de onvergelijkelike
ondervinding
en de
hoogste kennis van het uitkiezen
~ de keurigste jonge bladeren en
van hun behoorlike vermenging,
dat ala reaultaat heeft een Thee,
welker naam een huiselik spreekwoord geworden is ten opzichte van

Ildellngs Schoolraad, Oudtshoorn.
BENODIGD
EEN OnderwiJzeres voor private
'Plaataachool te K!einplaata. Salaris
.£60 per jaar met mj logieL
.
HOllands
en Engels
vereiSt..
Werbaamheden
te beginnen met
April,
terwijl tot de !Ete April
applihties'
zullen worden mgewacht door de heer
JURIE
SCHOEMA~,
De RUBt..
1907.

lfdellngs Schoolraad, Oudtsboorn.

Delicieus,
Verfrissend,
EN

Verkwikkend,
FEITELIK

wij

111111

GallI.SIrIINI
btalqUlU

InUin ..

Lnltutal.

-E---OW.LH

lik Hl

i ......

waan Iltnllti .. pfn.

STUTTAFORD
" CO., Beperlct.

DE

Daarenboven,
houdt het in gedachten, dat "N ECT AR," ongelijk aan de bovenvermelde plaat.aelike-verpakte
Theeën, een goede
naam heeft te handhaven, een naam
na vele jaren verwonen door de lof
en de gunat van de duizenden die
ingezien hebben, dat "NECTAR(
Thee. precies is W8t ervan gezegd
wordt, n.l, :-

adret! en

toezenden onze

van delicieuse

NECTAR,

naam en

zullen met genoegen aan u

AAN TE DRINGEN

KW ALlTElT,

=..~.

,

.

in de ~laatB van "NEeT
AR" ~~~U~I~T:G~JE~V~JE~R~.~.~·
~~_
Thee.
op te dringen
inferieure .:
Theeën, plaatselik gemengd door
mensen, dikwijls zonder enige ondeninding
in het vermengen ~
Thee,
en gewoonlik
verpakt in
pakketten welke de eigen naam van
de handelaar dragen,

ROUX-KBETZSCH.MAR.Ho...,li ..
Jtloklren.-In
bet Huwelik beTeatigd te
Kurrayabo.rg,
in de Zaal der Goede
, Tempelieren, op Zaterdag, 2 Maart 1907,
door Da. R. D. McDonald, Putor Loci, en welke verkocht wordt aan bet
Dr. Andre.. RoQX, ZOOD van de beer Publiek tegeu de laagst mogelike
A1.PertUB Roux van Stellenboscb, m~t prije,
jongejnt..
Ellah Kret.uch7Tl&r nn dit
dorp.

OPZICHTER
BOER GEVRAAGD.'Voor een WijD., Fruit-, Graan· en Vee
Piuta, M.a.l~bor:r .. Vrije won:iDff;.ran~.
8D klem ialarl8
en bOUIlA. I\... ali. z:::::... ,-,,~J 'en RererentiM te worden in!f~'
lIOnden
aan
Gebroedeno
CbiappJDI,
KupRad.

voor bet TerVoe.,. de all_
en; de iJrror_mg tW re&ellj_ng.
ontvlo.ng!!!" betaalt de vra<ilitprijll. en
de 'n~nder
ont,..ngt
"'" het spoorweg~rtemeÏlt
de 'prij$ det; .veuooVen goederen r :min een kleiM ,lrommi ..
ilie, welke ld. &q,raagt ~ een 'rer-.etl.
O~
ter ...aude van niet meer' dan
~s, 8<1., .W. voor iS&. :td.• 34,. voor £1,
M. VO!)J'£2, 6<1, voor £5; en ld. extrA
jlIOrgt

M.4RJ.4 WATERMEYER,
2/1 P OlI'fVaI.J.

DAAR
onze aandacbt bepaald
is geworden op 't feit, dat zekere
haDdelaren in Kaapstad en Voor-

HUWELIKBERICHT.

ALLERLEI.

Dan.,

DOO.

IlAA ... TAD

20 Maut

4de JJRUK

A..OftEft_

P. M. RoslUlon.

..

ONTVANGEN·

.. .. ft'''

voorzien te worden

~",_

JUIST

..... .. I11III AIrtb

cl. MOLJ..ER

Opvo}jrer

·_,_.r

.PIANO' ....
40/- ~nëIeIllc

zum-.A.J'RIXAA!t

ONsi:ÁND.
DQNDERJHG,

21 M.-\ART,

1907.

Municipale zaken te
Kaapstad.

" Dit alles ,,-erpt een leilike'trhadm•
~ de ",erkz.aambedel'
en
van
handelen vftn de YOOrnaamSUI' ·mumci.
paliteis in de K()!on.ie, ~II aUer ogen

+

yoor t'Jk;e £1 daarboven.
Het ~~pe'::I8IUIIIIIIIi!L.~
inent h<Jopt door dit stelsel prodUoellti
en rerbruiker in onmldd~ike
a.ura·
king ~
elQar ti. -brengen, en door
lDeer ~eriev~
vOllf· do alzet
W" ver~('.halfen, de produktie .. n bet land te
helpen ~m~rderen.

zijn tan. geri"t
op de road van lUaPstad en met belangstellins
W9r4t ge·
sien naar ",at gedaan 1'41 ,.ordiln om
Een zwak argument.
bet municipaJ.e leven suiver, gereapelrDe J.oha'nn8'lbllrg "stM;"
,lie sir
teerd en kra<.\tig te doelt &ijn.
.
Percy Fitzpatrick
getJ'oltw nHoQeneert
De vergadering
van 1.1. Maandag
tID ook de ObinezeJl
beschou ...t aI~ een
Fan- f~ra·Ie
financieia,"
heeft .. einig bjjgedragen
om de I'8pu. "kondit.ié
dat de inkOOlBU\u "an de milnen
tatie 'VIIn de raad te verilogt!n.
Bij ~t,
.. {ban~n en deze ...-..er alba:nlrelik Eijn
de aanvang der vergadering
,.erd dl!
van Chin_
ar~id,
zodat '4ir Perey's
mededeling gedaau, dat de atadsingeI'tlde over de Cbinezen
eo
nieur een brief aan de raad ·had ge- inderdaad een .J'ed<j over
monden, sijn bedanking
als Ilmbtenaar
Het apgnment,
,at .
nn de raad behelzende.
Het voorstel,
mine~n
gedu.re.nde
om de brief voor te lezen, ",erd met· ,met 128 pareen t M
.djl de uitvoer van
meerderheid
van één stem aangeno~~. ~Iechts 50 percent aijn .
men; d<x'iI toen een raadslid kennis
men en de Irityoer van mineralen
gal om dit besluit in herziening
te
percent VBII 't totaal bedraagt, .. OI'dt
brengen, regelde de 'burgemeester,
(lat ook door de "Star" gebruikt om á.n te
deze kenllisgp.v;ng het leun van de tollen, dat de mijsen de ·voorna_t.
!brief belette en dus ook de !behande- baten van Zuid ."-frllra zijn; en ¥
van de mijling VAn de bedanking
van de beer de Clrineaen de produktie
Coo,". Daarop werd eeu voorstel ge- !ten met £9,000,000 hebben venn __
dcrd, vonnen de Obineae.n een band
daan om deze ambtenaar
sijn ontslag
om de kolonieën van ZlIirl-Afrika aan
UI geven.
Een amendement
op dit
elkaar te snoel'én I
voor.tel om de bedllnking ..an te ne• Bij lIOd8.nig -r..deuO'_ren maakt men
...erd eerst uit de orde ger.geld,
een grove fo.. t, De uitvoer van goud
i.! enorm n>ttlleerderd, -·a., ma&r al Wilt
doch later door de burgemeester
un·
",.rit, moet noodwendig
genomen, dus lijnreobt in strijd met- geproollceerd
..jjn vori@e. regeti.ng.
Hoewel dUI fei· worden II itgevoerd·. De l't'TIllt'erdering
von 'de nitvoe.r van a ndere produkten
telik de bedanking
van de stadsing.slaat
ec-hter niet gelijk aan de "eraieur niet voor de 'VergJ-dering .-as,
meerdering
vlln
de
produlrtje
werd er tocb O'V~.r gestemd, en ...erd Be ervan,
De be-volkillg is v~rmeerderd,
aangenomen met een aanzienli.k. meer· en "'" moeten
allen
worden gevoed.
derheid van stemmen.
Zulke handel- "OOr,," blijft al bet geld in het laud
wijw dient. stellig niet om het aan- en krijgt bet land ook een TOI q u i d
zien "an de raad te rerhogen : se i. pro quo voor wv.t uitgev<M;lrd wordt.
n.4 opbren~
van de landbouw
onderu u ..businesslike."
huudt de bevolking
en bedraagt elk
De zaak i. nu afgeibaDdeld, w:rt de
jaar \'ee'1 iDeAr dan die van al de mijene ,trui8Am'btenaar betreft;
doch uaar nen tezamea.
:\an de ande"" kant is
kan de zaait niet eindigen.
De k(JlJl· er in "erbund met de mijneu ree<b. de
missie van onderzoek heeft het publie- enorme som van 'c120,000,000 un divike werken komitee en de raad als ,l"nden alleen u.it bet land gezonden;.
licbaam ernstig besohuldigd ,.an' plicht- en boeveel meer langs andere wegeu P
Doolt wij willen niet in biezonderbeden
yel'ZUim en renuarlO&ing
der belan·
trf!den ...
De rn:ijnea betekenen
voor
gen van de belastingbet.oJen.
Wat
Zrrid·.-\fl·ikA niet .. II e 8, nocb betekegaat de raad nu ten opzichte hiervan
nen 00 Chinezen all.". voor de mijnen.
doen,
Iets moet, bij doen, dat voelt
men-s-maar WlIt? .-\Is m.. n de Yerant.

\'erleden Maandag werd een buiteng"wone zrtting .....an de hll.apst.a.dae
woordelikheid op zi(m lleem~. om rudll.taJsra&d
gebonden
ter oo~andeljug
lid te zijn en de 'bel..ngen der bel...
van hel r"ppo .... van de regerings kOID.
tingbetalen
te behar~gen,
dan ~
missie vu.n ""dery.ook in v..rband met men zulks ien "olle doen, sich vol.
het .\"['TTAI.L·kolltrakt.
Jil een vorige komen aan &ijn o"'->idigde
taak wijuit~aM tu<boou .ij ....n ovprzicbt "an den en, meer nog dan in zijn eigen
dit rnpport gepubliceerd, zodat, onee le- besigtteid het geval is, toezien dJlt an..
mpt ol .. tot><lr""hI· dO'r 1.:a.k r..-ds nllar behoren ge6Cfliedt.
De verd_

De TranavaaIae SpoorwegpoUt1ek.

,'\;aar
nlei;ling nn het '·VoUutem"·
artikel,
r;n de Tran..vaaJso spoor"'eg'llOl-itielr: "'"rd besproken,
en tb t
..Jij in onze vorig!> uj-tga.. f Nor iuforma(l'e onze'!' Io·:ters hebben overgeneeeen,
behandelt de Blo"mfolltoia
··Frie-nd"
de .. u&k in eeD inJeidillgaart:ikel, 1I'a.... •
boveo
het opsehrift. J)rijkt:
"\ 8(·bt..m
enigs1lins op de hoogte zijn.
ontwikkeling
der znak .. 1 ied"r mei
of feclerMen:
,nt ....
1 ibet "iin?" On .."
Het "'U'!'ULL-kontrakt
"'erd in lOO'! belangst~lIj.ng
yolgen.
Oisterav Ild ti,jdgenoot &egt niet te kunnen ~rOVl!ll,
door Je Kaapstadse
"tadsn..d
aunlte- werd ""n >-pec.i':1e zit.ting van de I .ad da.t·de inhoud ~'au het ",tikei
in de
"\'oI.kst.omt"
de poorweg.politiek
aan·
gnan voor het oprnnke:n vnn een groot g>'houden in .-erband
DIet het.rapper;,
djJidt., welke 00 ,,;.,u.· ... I"egeri,ng in d",
aanUlI ,t ... t"l1.
Een grot .. som geld der kommiasi..
'hallsvaal
gil al. \'l)lg~n.
D"t t..dt rou
rnn d~ b.. lastingboUII ..rs ging met dit
De It~r C .. R. Good8~
heef-t tot Iki!Mii,IIiÏll".
eet! VOeeI erger .. bqyoot"
"a·n d~ Ora ngi •.
kontrakt
gepanrd.
De .tadsraad
hud
spoor .... n bet-eli;enen dan onder d.. "Il h"den nog gll91l nader berie'ht
in zijn di,,"~t een ~r
hoog hezoldigd~
r:'llgen om.trellt zijn zoon, die sedert.
kroonkolon:ie-r~lIg
pLwh.t t..~hi
... I Jlebrua.rie is ,.erdwenen.
ALLERLEI.
Volgens
ingenieur - de heer (Joo.. trok een
dro. Een and.,..e
reden
,yurOlU (le IHededeHng van de vemliste jongeling
"",~;j.o Vall £2,000 per jaar-~n
het i~
"Frï.>rHl" d$tkt., dat itet bowudê nrti· '''III zijn zturter lOU hij 's morgens
geblebn,
dat de rnad bÏ$>1.onder yeel
.. De Wieg."
po·
ltt.I nW. door de nieu,.'" r~ring
k.,n rroU.!lllde Tafelberg beklimmen..
zijn. <'lI rolfs
ni..t door gingen nn de bef'gklube om hem op
van zijn ,.dmillistrat .•e,·e mac'ht
o\'er·
o~'i .... mlten sicb bMi.Deren, dat ~n.pUeerd
e
tiporen
zijn
allt>
~vergO!l!&
gew_t.
haar _
pdgcl<eurd
zijn, ;.., Je 0p!i"t
Ran deze
am!otO'naar, hem In er êeJl bele tijd ".Ieden te Wijn~
_
De heer Goodopcro lwl een flauwe
offering,
..-elkE'
de
~usterkolonie
hoop, dat, zijn _n met t!"~ ~eGden
..-el.. "p"iebten
de "'ije
teugel gaf, reddinghuil
\'oor blanke zuigelingea ..
tijdeel
de oorl~
voor
de Trllns- vp bewuste datum per . Rl~
eli, wnd ..r nau,.·It;"urig
in
biewn· kleine kiodorea ....erd geetlcht dOOI" _
.-...l d~,
en "'eI,Jce toch II iet voor niet Orange"
"a~. vertrokken,
do..'h~ oo~
derbede'n
t., gaan, zomaRr bekraoo· YrOuweu-komitee, .. aarvan DM". de ~jv,
mil geld~n. 01..,..0 t..iJd&enoot ""treurt dUM'an ill hl] -t~leurgeo;te1d, du.r hl}
tigde ,,-at duor bern voorgelegd eli .an. ecbtgenote nn de plaateeli .... Ierur der l!i 'bet, dat het. orgaau van Het r olk, da.t een >têlegram beeft on.t.va.ngeli, ",.arin
gooleld wordt, dat de nnnist.e
niet
00"01"11 ."rd.
I II verband met d.. O. Kerk, preeidente1L
De inmhtinl beet steed. gekenmerkt
i" voor zijn brede
op het schip 'W&!<. Ret ,.érmoeden beuit.voering van dit "'unALL·kont.J"3·kt, "De Wieg" en kleiDe blanke lrindenn
1lIliO .Hrilu"ulse geest, de'Al partiknw.
staat
d",t benlop
<1e
berg een 0~1nk
wordell;l erin opjt8DOllleo ID verl)leegd,
.poor"·eg· i. O'V~ .. komen.
"'erd I"t .. r door de pers.geklaagd,
dat .. urvu. de moed ... 118 niet kttJme6 of rist·it'Se beschouwing' vn~
Mkell
"OOr&taat~1I
be<ocborr"inp;,
't geld
der bejastingbeu.len
....erd. ver· willen VllJ'llOrgeD, en die ~""'
aan alpwelkE' d.. 1l,nti·Zllid·Afrikaan...
RanGspiid,
Ef." da.a.nlit ontsproten
bewe· hele ver .. aadozing lOUdef ujn bloollge.
koningen
Rt.eed.! toeged, ... n waren.
ging leidd~ tot het vormen van ee!J .teld.
Het komitee vaa u 0. Wieg" beeft zen llloest~n dnar£tVE"r ',"el iII hlUI v"lli!rl..je
Belnstingb..Ul.le .... hsocintie,
met bet eeu huUr gehUdrd, .. aarin die ongelokkige
~cben.
J""I ?.aken tot een punt te brengen. wichtjt!ll door eeu drietal bek.. ame ver·
::'Ii... er .op ge..-e".,." te !>ebben, ,'Lt.! Je
.. wordeJl Yer&01'gd. D&t hll'" is il:uFtko.loui&l ên de·O. R . K. er eell groot
Btj Jf' ""r>t" "('m,bll'
bebaald" dew pleegste
•
!.an. propYol eo uOC Il_U
er gedurig
:\s!,ociat ie
".-erwinnirg
en werden gevdlen
ouder de .lU!Id.cht van bet k;apitaaj ruUl ~Il koste hebben gelegd
"er",hillen' I" oude
raadsleden
door komitee
eo wor;;kn fer a.&1l'&OekeuOUI do Tr.a·ns.. spoorwég':erbindilli( t.,
"erSt·ha.Hen, dat het begi:n&el op het
hanr Jto,nmdat ...n lIit h.un· zetel gelicht. gedaut V!)Or opumiug in de inricbting.
"flOOr....eg kongres
in Febnt-arie 1900
De .","!!Oei.tie 'bleef ""IlJrul~en op een Er bMtaat dil. grote noodukelikheid
om
werd aangeDOlll<.'n, M.t ieder der kust·
dHgelik ooderzoek,
elJ w kwam bet, hM werk ail te breiden, doch h'et ontb .... kt kolon ies die .. ten ge~~ge even-veel AAIl·
dnt Je kO"'iDig_~ie'\'1In onderwe.k door bat komitee &aD de nodige foodMU. De opraak 'heeft" Oj> de TrallsvaaI..e banKuloni"l .. sek·r..l.1ris "'erd benoemd. driogeod.te
behoefte' wordt gevoeld in del a!lI Delago<,baa.i, en tlat--_t door
yeril&nd lIlet kinder ledikantj..., ~degoed,
de uv o:lkgtem" zelf ...ordt erkend--de
Ware het niet. voor deze bowegwJ, OlD_
raimte.
Het i. onmogelik in het
znidelike lijnen, en ,.,lOral di" vali Port
dan had misschién geen haan ernaaJ'
Dog' eeu eulreJ kind in te
Rlizabt>th, in st.lat zij.. goederen goed.
gekraaid "II ",are.. de uken
ya»
so
'1'01 i.
het
reed. ge. koper te ......-voeren da .. de DeLlgonbaai·
mUII.icip"lit eit .. ellicht bli~ ..n bestitrd
. I~"di.t reddiugbo" voor kleine lijn, tooIIt onze .tijdgenoot ,,~rder aan,
wonlO'n op die roekelo?", ....ijze tot Il...
-lti __
w.onlt
aeer verdienatelik en da.t de kustkokmies tezaJD<'n rPeds min·
dool van Je belas ti ngbet Illertl.
... _.k
;;,~ de iorichting
Yer- der dali tl\.,.~derde VlIJt do bandel nlll
Het rapl'0l't ...erd verledell week pu. d*a&. t¥,
'.
/~niog
van de en uaar Joha.nllesbtUg beholld"n. Tegell
1bI~~ba',ppi
in belanjt nn de bet einde van l!J04.--volgells de opga·
bliek gellUJikt en daarin we~n
..
meo.heid
_kt •
ven op 't IrongrM va<!Febrtlll.rie 1905-.tAd.iugen,eur
en zi~
van "De Wieg" \t'n.s .bet tonnenver,-oer
uls volgt " ..r·
bevoegdheid derp _rdeek!',
onden&eu.oiog op het dt.>eld: Kaapkolonie
26 p"J"Cellt, Na.tal
de handeh ..ijze vlln de .raad !ClUer
,,«trouwen
wij ~t velen 35 ..-cou ten
[)ela goo.baai 39 peroen t.
·no.ntieeJ nm de Ksutpkolonj" i"
&él~l.lI~II:I:UlJ,t1Dajll dae' ilirichtiug &teun te Het
• opIik !!!eA. _
of ander _
sederb gllidaaJd tot milltler dan 15 per .
~kaatje ill 'besit,. dat Diet ,ga. "'-uIt, terwijl dlIit VAn Del.agoall<lai ge...,;rot. 'la"na W1ec" heeft men stegen iii tOt nliJn 50 percent van bet
merkelik ,-er"nderd,
doolt
-.o~iiI:r::l:~::·.J,odilf. Alle gillen io de "onn gebele v~rvoer. "OU8 .tonn~n-aaniLeel
",,,?rdelikh ..id VIlli de raad~ •. 8
becldejroed' ....
aolJen is' JlA.tlluthk betllelfde':iI la da·t "I'lln
blijf-t ':porf.besta&n, en durom'
qa,napa __
door mn, de ~ ""P, êÓ daar ulUlê !poorleng~~ "'1"- Il '!.__
de I>licbt van de r-..ad om nu
DePllI&orie,Wij,abtrg,. of. __
(lezelf~
.18 die. <v&,n de "Kaap, ~pgeheel in het r ..ine te .brengen.
&aD "De Wieg" ~
wonIea. ~nen
~ij ~r
eYef1\1iee1 om bet te
toch s.chrijft
de boog~.oldigde
ambtenaar luidt
.....
taM Yelehlli
ledig
Wija- 'Tm:iroere.n." De "Friend"
I'3pport:
b.!rg. !ai et niet..,. goedhartige eig. I IUlt.iDj,l\i8te~ie-Bot>bá toe een iJlnige
pm de belangen V.1l Zuid-.\fri(Jie MD enoair, \'oor een tijd '~eett:e
"O.i. b",.n hij ue belangen van de nwujn,
~
korporatie niet gelll>6gza&1D bescbermd.
dtalui. ter bellcbikking
nn heL IromitM kia te hé·h,r,de1'6n en Z"id(:\frika
~r aanéo$ll te du.it.en; ell· d,aarom wil
De manier I\'aarop lllet de tender! &&- nn "De Wie{' wil stellen ?l
J

Ondennjzer
VI. ,r
de
r ..,;afoad
A3
School.
S&lari~
.£100 per jaar.
Holland,.
en Engels
verei'it.
Wel'kza.amheden
te beginnen mei
April, terwijl tot de I,te April
..pplikJltie~
wllen
worden
IOgewach.t door de
Heer LOUW,
Sekretari~ van de Schoolraad.
.. .29 Maart 1907,

<•.~ DIBESWIJS DEPARTEMENT YAN
DE ORANJE RIVIER KOLONIE,
APPLIKATIES
worden uitgeoÓdigd voor de betreH.ing
van
.,..Principaal van de Goovernement8
Plaat!< School,
te Warden6el4,
.áiatrikt Br!!Odfort.
: IAplllikanten
moeten een voldoende
(êuiUs vsn belde Engels en Hollands

hebben.
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MARKT.

DRIIST ER OP I
OM VOORZIEN
WORDEN

TE

VAN

NECTAR

.... . BeY~eid
om Muz~ek te.~)Uder. .Pijsen ZAl een aanbevelrng .zlJn.
Salaris tegen £60 per Jaar met
Vrije koet en inw.ning.
Werkzaamheden
te beginnen zo
, ~mogelik.
..' Applikatie-biljetten
kunnen ver~
"WOrden van bet Onderwijs
~p&rtement,.B}~mf()lltein,
en de~
taliDen met certi1ibten
eL getUIgeóbrift.en ( OOl'8pron k:elih ea aI·
..
~)
moeten het Departemeot
en laat n met paaien met een van
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CALEDON.
De rerpderiag
na de afdelioprailft
OaIeilon, werd'~udeu
op de tde
Maart, 1901.
TegeowoonJig:
- De heren W. C.
SeuUl (..oorzit.t«), en nacMledea P. V.
nn der Bijl, H. J. Homaa,
B. D. le
Port Eliabetb. 16 II aart • 1907.
Roux, B. Lnillg, J. P. nn der WM1;·
Stroineren.-Dese week .... de markt hupen, B. J. de Kook en P. H. Swart.
wel ..ooniea met _
-..nrti_t bo"en
De aotulen ",an de laau.1.e nrpdede gemiddelde kwaliteit, l1li medediogini
...
di .. teopyolge
_
In.dig,
n ring werden gei_n ea goedaekeurd.
A.ppbkat.ie.-'-Zaak Carse n. rranken
PrijMn "oor aI.le Witten, WijfjeII eD Sp-' werd gelaat o",r te staan.
dOllJll ...area ~iet
bop
daD de "DriP
Drift le Greytoll.-Lid
Swart rapper.... k. 8taartea ea Valen verkocht leid
t.erd,
dat bij scwkkingen
getroffen
Tolle prij_, docb naar Zwartea ...erd Diet
b.eeh met de lUunicipalitelt ... 11 Grey·
omgeaiec. behal ..e .ywiale ooortea, dié
tou. om eó'n 'brug te bou .. en tegen de
de
..oldoeud. prijzen opbracbten. De "oIgendé
kosten ..an £2ó _terling uiet te Men
wwd.
,
sijn enige ...au de prijzea door OD8 op d.
P..,_De
......,.
Kaande, .-all welk OOdr~ deze
raad
markt YaD due .. eelt .... rkregen :de belft ... 1 JI101't..n 'b&tnlen, daar bij
PIQu&TBIBG.
_
koll~.
bier_treilt.
De Dr.
Prima, UO, £37. £3310... £32. Wijf jes, un gevoelen is. dat om de brug te
Notal ... _
.,."oaderiA' op de J. D. ....
dat, bij fW
£24 lOa., £25 10..• £23, £22.
~'auc,., reparel'<'u eell v..rkw is ting van geld
6"e llaart 1907 phoacln.
eie bere B. _
, L.W .......
CJ. 8.
.£16 lo.. fib.
Lange Zwarten, £9 2a. Gd.; «ou ~ijn.
TtpI.oordif
,..,..
d. her.. C. WoIf""'t, -x..W. ., •. 8martt --.
£8 12a. LaDge Vllleu, £7 6a, £4 12•. 6d.
Beslol .. " 0111 Je hand e Ung .,an de K._l,.
("oondUer) J. DOIIIIDi"e, D. M. "rued hiddeo •. die. b~.de
~~
Witte ~,
£6 78. Gd. £4 17•. Gd. b.ee r Swact.goed
te keuron en d.t de Orwff, H. A. Boeioaw, P. Bocher, II.
dat ..~rDIIII·a
Lichte SwTten. i-', f3 7L
Bpadon .. , sekretaris
h..t bedrag
,.nl betalen op lIlelck
A. B... 1er.
wordeD op ~'t'W'CI'otID,
om &utbep
Sa. IO(!., £4 Uie., eDS.. ens.
rt.rtoning
,.n 'bM, <""rtifiknu nn de
Nota'" ... p.ooe "'Iad«iDg
op de P- te ~
.....
De totale k.. antiteit op de publieke iu~ ..kt<>ur...
ft de komw.
.
..
Hde JaaaarM ~1Oadéa, 1__ •• goed.
De _krIJW -~
.. ern-.,..n,d,~
\ og,,~t
n-lIJ. en gekeurd
markt ver1wcbt bracbt op £10,928 Ik
.ne _ ..... -a&tna.l te bedeIIk ••
uit-'pa""i-I!!(. - Gel ..z e n I. ......
p<'htl
met 'u ge .. icht van 5,606 lbe.. 6j ou.,o.
Lid B;"'u";
npporU8Ide, dat' d. koa·
8tornil \',IeI-~_,.~De
.. U.
wgon
de
v
e
nrreo·rndiog
vau
de
gebeie
Ook .. erd een tamelike boeveelb.eid ..... en
trakteur nil eie VrnDnlll Vlei w"'l 2,000 tan. lep uit de band gedaan tegen volle prijaen. of en ig gooO<'Ite van de Vogelgat ri .... yartH ••
bad kw.r JIl_kt,
eli dat het
werd op de Dood_keH
OlD deu wee
Kr ziju nn e1eébta DOg t .. ee wekeo ..oor ser ij.
werk Daar zijll oora.él goed w...
lOwder Y&",ijl· te re
_.
~,j wd
H""lou'n om he t goevern ..m..nt be-:
bet ...erechepee "oor de Londen. Junie
BeeloteD dat eie .luetarie
bet ckpart.· gelul ~t .)Mt .p
I1•• 1 la ~~
veilingen, de Iaatete _dinien
.-ertrekkOJl I....fd tI' versoek .. " de \' ogel~a<t Yl""""J meat vOOt'P. w .. keG bier" .. k.. uia ,_,
bandc.ltnr t.. treda _t )Mt OOI OlD biJ'
enig:
~W"ltt:ETVa.n nu\t te verun bier op 6 April, doch wegen. de Pua· of
en mjn ,oedll:eurillg krijg. tot eea M'" ltaIId te ...nri~.
.
0111
r~jenfln
yrrm ...ld in de ICbot ..an £100 bangende i!llp.ktie, dh &0
nlr.aotie, zal die week hier geen m.rkt v ree mden
A.
Venten J!cea~.-De
app)ikati.
tou ..alle .poedig anogelik moet plaat ... illden.
gebouden .. orden. Kopel'1l ..nUen begiooeo pet it ies ':'uurllloo .. d"zv.a"k
Piel. _d
P-,_di
1. J. ...
•
te opereren op de 8de April vOOt' de Lon IUi.lu~ngfHg.
BeeloteD d.1 bet departtlaent v~ht
Ier, ~taaD:
:do..Blumea.u, p~;
Omheiuiugswvt
, wijk Uilen kraal.
. worde, .ntwoord te genD np -:eker. kor- ~. Joeep'D ,Dook, Ollgeiteld voor ..&reIe.ra
den.oe Aogu.tus veilingen. De uoataaode
Louden.., veilingeD worden op de Sate Gel ..?Rn prokh vn,lltj e no. s.t, ,;"dutoord
reepoDdentietl T8l'11011d~'D dit kaDtoor. IDf.orm.tH!; do. C. P. L~ckermaD,
April geopend; w.aneer
algemeen ..er- d•• lid e F .. brunr i e, lOOi. dnt d.. "'Jk
De .~retar;'Ju
eell brief na eie 1_ ... prd; do. Hiiril ea Pleia,. I'~:
... cht wordt dat de prij&en .... t sulleo T iI..nk raai ill d.. ze afd"ling onder de e. H, 8mit, geDOtoleerd.
titi.
baeJ 8epI, toegekend, ~. Rac ....
omhei ni n".,.. .. l :10 va n 188:1 g...bracht
sijo.
Lid S->UW lap uit, dat bij ~f'ri
p~;
do. Banlet
1.'4.
bet
IChrijnD
...
a
bo"eagenoemde
bnef,
w..
; dO. luac Tl8JI8" ~ .. gerd. _-'_
Wij noteren ... ""I& • .od. aLI markt,.
1':1 i ng'" w lt t prnHlrr.ientng
voor tra ns- de beer Hau. Mouton had ~a
di. 0"'1'Ori... brug sljpedell_De
~Iuet .....
prij_ ..oor: port rijders. -' Brief K..I""....n VBn de eeD .. y gekomen om de betnlkking "II letlde"oor brief .,.11de,~~liDp lapOleur
Per lb.
boo_fd-rekl'lImf;"('",tl'r
.. n.1l Joip-lOnvegtJ'n,
opzichter o~.de 'B:laada Baai UitapaDnillll', di. slja J~w~
te kenDIa Df, dal bet
.£ •. d.
.£ L d .
jl:OO.teerd d" ~stP
F..bruorie.
1907 •• a te DeIhjlO,'
penraem
t Iliet ill deu aá'k kOII b.elpea,
Pri.na, e"tra .op.
\,,11/1 52:1) de ra,.d vrag()ucle ,ml d" beDe aekretaria r.pporteerde, dat de nodige en dat
acbt werd, dat ~ _kea
"
Goed tot 1b 0 0 " 20 0 0 t;&1il1[1; nlll £:1:1 ,t ... ling, d"ar de dis.tappen warea g.wn.
om het IChie&ea .poedige aUnatM soudea " .. kri)gell. pa
:&el'1lte witte ..• 10 0 0
15 0 0 t.riktott 111g'Hnwllr
vprluflgenu
I;' om
bet ... n alle wild te beletten ia wijk No. 6.
_kretari. 'ftr;} plaR om de _t
driaID IJ 0
Tweede "
6 10 0
werk tt' voltooi"'l!'
Een bri~f werd Jf'Ilezen no de ciYiele poele ,.,arat,"
te latft maken.
6 10 0
Derde"
300
&_IO( ..n cL.t d .. !;.. krptllri"
bet be- kommiMari. belnoffendé bel toer-.,.D
BUl1dal.
~Illlr.-op
v~k
Wijfjes get./grij. 10 0 0
16 0 0
MI ~t"""".
bet 8tembua .telael
in ...,rbud
mei .,.11 de "oorzitter ..an dit bHtullr werd eeD
eel'1lte ..• 7 10 0
10 0 0 drng
rp,ngtlHl
orll,\!. ~
Hnf'f ~I~\ezen vnn afdelingvaade
"erkiedagftl.
GeQOtllleml. belutiag .. a Id. ia de .£ -rIiD« gebe"n
tweede...
5 0 0
1 lO 0
~e post km'trH!ctpur.
d.. h"", C. Knox~
Bealoteu dat d... luetarÏl OD~k
doe np alle ei.-clomla Barrydale, betaal·
3 0 0
"
derde...
2 10 0
p;OOJH
.... rd ti.. :l3-<I .. Fehru;Jri .. , 1907, o'J bij de afdeliogaraad
"au Aberdeea
Ol' baar ~.~ Sllle Maart 190'7.
7 0 0
grijze .•• '10
0
d.. raad klnj,\t>nd.. O"er d" open dek- welke poDtea dat lichum
de IJCb;;;;!...a
Bulleljacbu
ait'paDDiDg.-Br
6 ID 0
8 lO 0
plankl'n op I'pinp;ton brug.
wet geamendeerd wenlt te bebbelt.
• werd ~
.. om eie bu~
toa te l~
Staarh.ron,
Bri..!
gpnutnl",·rd.
De
..
kretari.
rapporteerde,
d.t
bel
ltd
alle
drllf
bout
te·
"_I)deren,
mite bIl
witte
1 10 0
li 10 (l
\\'~
Df"'()~i!!oot Hi'-ler
IlB3r Zandfon'oor
wijk
II
bad
toeptaaa,
om
de
lOm
_llu
_der
nnrijl
doet.
De buarder
BI.arlv.reo,
t.f.in.- Brit~f Ke It->7R' Il nOl dtl' hf'er W . ... n fl terng te betaleo aao de bUlirder 1IChreeI, dat bij "lfItDDd, dat bij alichte
II 0
2 10 0
L. Fide, "\(411., gt"(l_n't~f'rd
de- 2de Maa~,
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dat de- • orden 110 lpoedig ala bij "an ben geboord ontvangen.
De heer J. P. JOO'!te, TaGem. hur
...
10
lOi ",,,Iv.. ltt tent i.. vprkregen b....ft.
bad.
Da aak .erd uitge.teld tot _
ont. d ..r nn ~ "eroordeelde Hendrik. JomTwM<le ODgrije
8"
9
H,.kk ..n, P. D. rle Wet, Hoont jest..., .. eDAt zijn inaige dank te betuigen
Derde
6f n 6f kr •• I.-B..slot ...n om de h....r De Wet paalde datum.
Winterbokj .. (speciale knip)
0 " t4; bpk ..nd t.. 'lUIk"". d"". bij gladdrnad in
Deviatie, C. J. U,..-De
.kntarie
rap- ... n allen .• die ,';cb in 'I, uit.'!cll.rijven ~I\
" (goede ordioair.)
13 n 14 plant_. "nn st...,kdrnnd "OOr tijn bek- porteerde, dat bij de beer UY' bekend ge- uitffitt>n Vlln al de J:"!titiet beijverd en
maakt.had, det de deviatie niet lCa ge ., onderiell:end "ebben; ..LOOOIr: "'D de
Winter b&Ar
11
Il'
kt''' nlf><"t, jI:('hruik..o.
.,oor ZEze. g&rroklam_d
.onlea.
teDzij "oIdoeade de:put&tie, die de
Velleu. - Wil' v.rkochten
achap"veUet.
H ..k S . .J. Room~, Oudekl'.al.-Be"'sd
beeft.
riolea
gemaakt
1r1Irdea.
De
aak
werd
tegeo 71<1.p": b. in bondello j pella,6td.,
.Ioten 'om de h....r Room.. bek ..nd t..
KERKELIK.
IUapee. 211. 3d.; beIIohadigue, 9d. elk; ma.ken, dat I... t h"k door hem ~eplA8u.t aittre.leld tol de "olgeade v~iIIg.
Grierbrllf ToI.-Op "ooretel no eie beer
bohellen,
h. 21d.; beIochadigde, lijd.;
o... r d.. tRk .. "!!; t ..n oo~t..n .-nn OudeL.L Zondag werd lie loorgellen
Banaard, geMkoDdeerd door de heer B. W. lITOnddien ..'It in de ~
angu ..... , 91<1.: geschoren. tijd.; ~hakr:1tll uiR. til rpparat.ip
i~.en onmiddelG<'ref. kerk door
Oeldeabuya, JI'~ beelot.D, dat ta sa. N.. Da. nn d... Me .....'!!, c\e K_pse be@tier,
digde, 'jd. per lb.
lik ,.tt<·nti .. moet verkrijg"".
betaald aal worden "oor der ,,&II het Brik eu Buiteolands Bjjbel.
lIoideo.- Wij verkochten &OD gedroogde
sloot o".,r "I'g I>:UHBot RiviPT Sta- .ati de ~
o..cember ea dat de baIaO. opgwehre".
r,e
buiden tegen \lid.;
beIIohadigde, t.iun_ . s."lot"n,
dat d.. in.pekWnr
~ootl!dhap,
waargenomen. Na eIb .re...
.xdea.
&td. ; drooggezoutene, Bd.; bea:hadigct.,
tWt"I"
<lrbt-rlui'lD-R
pijppIl
zal kop<"n, en
de'fONing, die met grote bel •.og!ltelhng
UitepruaoIDS t~
PeroMea t ea 4.6fd. PETlb. ; Madagucar buiden, 7d.; t. '.e 1I,,,,r Bot Jtivi ..r asn de h....r J. Z.
aangehoord werd, mOedigde ZJI'Amw.de
lIChadigde. 6'd. per lb.; en derde aoort Sjd. t.. Iktlx ,,,I wn<l,,", die beloofd beeft 0. IIflkretaritJ legde .. oor brief "an de h_ gemeen"': ... n het
~nOo~,
en
ealite, die v~
dat bij o.... tujp Wy
H ...I"6I). - Wij ..erkochte~ partijen legeIl 1'" b..hoorlok 'te lllt.·n l~e!l.
d...roool'
de Bijbel ..~r5prejding,
met
det
hij
op
sijn
"PD
KIDIIII
pbovnhad.
Sjd. elk.
H ..t gruj.z,," van sPlrti ..... ·n .. eg to
gann te ond@l'llteunea.
De IIflkretari. wercf gelul hem te t.
P'lOl,,', !laai.· -De> insp<.>lct
..nr rappor,Dot. W. Hllrrl\1, die,op ..fttnk
DaAr
EEN OOEI> J'A.MlLIE 8MEERB.EL.
l__
rJ ... .Int. -hij ,<'hikkingpn gl't.roffen richten, dal bij e1ecbta sijn eipDClomarecbt
de beidenwereld
8ta.a~, ... 1 eerJitk.omenbe'Wij_ kon door de grond le laten opIeder buisgezin beboort TOOl'lli.e.n \II tw>.. ft IIlPt konll'nkt"nr
Rr......" om de
de Zoud~e,
U deIler,. een .~
IJMten.
!lijn ....n een bottel Obambarla.illJl Pijn ... ktie van de "'.-g t.- grui •..,n t ..gen b.
Schobt belaati.g.-Op
YOOreteI no de ·.. oord tot de gt'lIDOOnu. spreken.
'JOndag, 81 dea&r, p;ai) 't. Hei~
A'F'OudBalsem. Voor sneden, lmellAin~eD, braD- 'id. per yard.
door de .,
den, brandwonden.
of dersetijk.
..er.
n..-Iot"n.
dal. ,I~ IHI.ndeling van de beer
B. W.
aye, werd .. lIII&IIiem t. m... 1 ge.,;je1i41F'OTtiea.
.ondiog"n ... elke gedurig 'roOrkoJllerJ iD inspel.."teur .zlll go<><1g
..keurd .. ordelI:
'fWmlOttm.
id. iD
ieder bui~n.
is er niete ., goed. &$
Ï>il'l"',nn",1' Q'If,rtolfoot,f'ln en 51110- alntea om _ aehenI ~"..
de £ aterUIIff op alle .................
Diasdag ill nD wer -n;rt.ro!&eó lIl",r.
nrkoelt
en .treelt de ..,n4,. eon nie. al- g,.r<krnal.---Lid B. J. de Kock ,;af kenge.,..iltreerd iD DUID \ ea B~
te
R. de Yill i<!rs, .an NJekerliahoop, am
"D geeft h~ onmiddellike .,e:rliob,illg,
Ili., dat. hij op ","tst.aande
..... g&derintrek t. nem,n in le PtIStOriê,
_
...,.--kar. een ~
en bfljTeD- ril>!( .at "oor,t ...II,"L rlat 0.. Qn"rte1- beffea, "oor de dieut "an de J&ND llOt ~
en 1907. de belutiag te wordeo ye ndltal· en met hur
IOOn, Ds. J.
Rudo1ff
je sen_ng.
Wordt -,""ni.'! ..-erkocht'-j
fon ..,n pn ~ling ..rsl".,.ual lIitspnrmilljl;
digd en betaalbaar op de hie llei 1907.
Ha.go eli zijn gade, to "ODeo.
(A..... )
....rbuurd ui .. orden.
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tiNE"

OOMBOTEN.

olJi.egow en Liverpool Il&&l' ~u14 Atl1.baJUIe Bave .. ,.
en Ind1e~op geregel~ \1j4en vertrekkea4e.

Van

..

"1Il"1U.

Vert.. 11 y.n UvepPOOl naa. Kaap.tad, Moe.eI"'I,
... 1en Ooet .LO"d_,e!,;__ _ ~ ~

AI....
p

, .....
'.r
S.s. CLAN STUABT., .~N4'60, I Kapt. Walker,
yertrok
Feb~~
.'
!
_s.s ...CLAN SHAW, 3,8.3 Too, Kapt. ~impeon, R.N.R., nrtrok
Februarie.

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

Jl
M.

i

VePlNk yan Nieuw York nu.
K~patad
en Ku.t H."en •.
S.S. CLAN MAOINTYRE, 4,807 T~, Kap'- Weir, nrt.rok 2hto
Februarie 1907.

: ,

naa, Nflall Delagoa "'1,
"I ... n
MauPitlu.
8.S. CLAN MACDONALD, 4,839 Tort, Kapt. Barber, ';ertrok S Fe".
S.SrCLAN OOLQUHOUN, 6,856 Tot:\. Kapt. 8_,
yertrok 21
Februarie.
l
S.S. CLAN MATHESDN, 4,775 Toa,;X:apt. Cowie,Tertrok 7 !tLart
VertPek y.n Uye",ool
.

_".....

k y.n

Kaap.tad

:t

n •••

.

Baal, Altloa B•• I en.

Mo'"l

ooet LondeiJ1.

S.S. CLAN MACLACHLAN, 4.729

Too.

Kapt. Gra" ml- Yelk'ekkeu DAal bol'eogeswemde Hal'eDS ~II
de ~
Kaart.
.
P.S.-AI dese StoomboteDl~~ <in{lieD ~).
binoeu te 0.&LoadeD eD Natal, loeeen hun lading au de ~
waardoor
Lichterko.t.eu 1'enDeden worden.
i
'_
. K~
wordt"gegeYeD da! alle Vord~riDgeD (ia duplikaat) ~
cle• ClaD Lme" StoomboteD, de. merken ~ het ... ta[ pakkeUeD ....
t.oDeDde, eD 1'eqeseld vu D. Va.wBTJI~v", bioaeu VEERT lEB
DAGEN yauaf Datum VD V~
iaó de SWomboot'iugesoDcIea,
moeten worden, r.nllende aDden Diet m tbehaadeliQg wordeD getlOlileL
Weud a 1'001' biezonderbedeu 1'u
vrkM
.
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oade
tQdheia eie _de'1i_ VNpdering .....
AFDELlNGBRA:AD.
d. Kaapt ..
~
Ya" koopbaaclel P
houd_,:wuAij
de. b..- J. W. -Jagpr,
Oewone vergadering, iobolldeu WoellM' L.W. V~ de prWideD\,
de BloeI iDDalII.
diag, <le Ldde MaArt lWi.
tepawoonli(
de· beren A.
'l'egel\woordig:
1111.. leden, nitgeaoWal.h .i_.ooiGtter),
B. 8. E'er.U,
J,
men de :hoor .'iobolsoll,
voorartter.
W. Her
W. G.I!coU, L. W~,
D.
Lid .:I.,B. de Vill ...-r , P. Lsoou, wordt M. Smajl, J. M. 8tepbea
W. Brule, J. M.
t
tot nge:relld rcorsit.ter
benoemd.
P. ~:luirbead, Townshelld, Beard ell aDdeDe Ilotulen der jongste verguderiug reil.
worden gelezen eli b""'dgekeurd,
Uit '-'tieriD,.
komitee rapponeerde,
Het t hesauriers
.....rslag toont aun dat Let balote. had un bet goevernement
een batrg ,;old<> V'UI .tIS:! 12s, lW.
aan te ~veleD CIa1 het 'fan uit het
t'itsUlunde
bel::ultinggold"l1
op
nD bet IUKlboQW dep&rtement 'u_lik
liaan
J.I., £2,l2'.! li'~. 5<1, Half-jaasWM, dat bet I)n~
.departement ver·
_ wonten nil het kaDtoM nD de
lW iI1'pport en rekemugen
tot 31 De- plut.
oembcr 1900,
bo: hoorlok gooudjtcercl,
Kolonl.le IMIkrew~ Dur det un de IIIlkre·
worden goedgekeurd
en de ~oor:oattor tari. 900r ludbou .. , maar dat, i1Ilfien pgemachtigd
d ..wlve te ondertekeneu.
dacht wordt d.t dit plan ouuihoert-li.,
W MIl .peciale beV""zekerlOg vun geëmployeerden vaQ bet dUI .. nbeYeelt,
de raad IRg .. 1I oll~eluk ouder de werk. ambte d~ponibel wordt gehouden in het
beden Irorupen,.lt", a.k1R.-·Het bedrag departemeut, die de zakeD behartigt buiten
bet:auJd uan de wegln'l"'kte11T .opeiob- bet laudbouw ...erk. sedert ..... er _
brief van bet goe'fl'rnerneut ontvaDgeD,
ters en werklieden voor 1let.. afgelopen
wlarin gemeld werd, dat er beaioteD ....
jaar, beloopt x-£I,óOO.
Het aanbod
.. eder een laboratorium op 1& richten,
V"-Il de p1n.a!.8eloke agent
van do Fed&raio.
ura ut re Korporatie
van
ZlIid welke ouder kOD1l61e ....n de 8eUew;,
Afrika (Re-pt.) OUI de fisiko en verant- voor landbouw atond, ter.njl een voldoen.
IU verbaad met
woordelikbedeu ol,' Zich 00 nemen tegE'o d. It.f bet aDali.Jee _k
10 p<''''~llt !,"""le p<'r annum, wordt de p"hlieke geeoudbeid behartigt.
Dit
.·erd
..
ngeDomeo.
aang..nomeD.
In verbacd met bet _aande
koogre.
De ... kretar", legt "pg""" t;or tafel,
aantollend.e het UIt~e~NI
beJrug aa n .. "U de a88OCÏ.tie vau kamers VIUl koop.
de "eg"" In CJ.. verschillende wijken haudel, .. elke gebouden zal worden te
IJ( IlEL.lAN a: CO.
voor h"t al~t,lope n jaar;
wordt r oor Pretoria op 23, 24 en ss ~pril uuat. boonl
hel komitee UD, dat de volgende r~luties
ken u tsge"llig &allgenomen.
lI6 Maart. - .1 DrietonteiD," Malmeabary,
Rapport .3 n de ",eginspekteur
gol e- aangeeomen I zullen wordsJl om .18dan
lenDde have, loegoed, eo&.
voor le leggen, I. w,:
seu en iu"ngPUoJll;6tu.
9 A.priL-Malm.bury,
t~ eelt.
1 Dit kougres il van gevoelen, dat in 10 April.-&litoeveu,
Re }Iotor.r.·)(tlu,tir.-.tuogezIPIl
u...
uabi] BI.Mek W_,
het
nieuwe
OCtI&8D
mail
koutrakt
de
goe·
• zelve behoortik "' ee 0 plaats ..hk hlurl
levende bave en boerd~hap.
veruementen van Zuid Afrita aan de vol·
werd gppubli(,!'erd e n er geeo objektiP
J. W. MOOB&J:E,
Ja ... 00.
gende princiepen geTolg sul'en genD:
W8Ff'D
ingekomen.
wordt voorzegde
r0ill
a. Uat er publieke tenders in da open 25 Maart.-Matjeetooteio,
nabij ~
gulatJe door U~ mad bakrach "gd Pil dp
bury, levende have en boerderi:ile·
sekret.ar.
!l:em.trueerd ,I., guedk~uron~ markt opgeroepen zullen worden.
h Dal de nieuwe dienst .,oorrdening zll
reed80hav.
van Ziju
Excellentie
de l4oevPI'II~ur
maken ill groter "poed, gelijk aan een .,er· 28 M.art.-Malanadun,
afd. J4a]m.bary,
hierover aan t.. vragen,
mindering
vau
24
uren
:ww.,]
voor
de
heen
lovende bave en lowe goederen.
Re Hugenooc
brug.-De
ingellieur,
al.
terug
rei.
lI&al
EDgeland,
en
die behoor :houdt over bet oprichten .,.0
P. J. BBTIBF.
c. Dat de v~ten
voor goevernementl
de WIefoon b..urs, vraagt verlof om ~{'n
2 April.-Dorp Piket~g,
:evende haTeelI
..,acht
apart
en
afgeacbeiden
sullen
wor·
PlO ill b..ot boogwork vnn de brug t..
k'_ goederen,
dell gehoudeu VIn bet mail koutrakt.
snogen
ius iaau , om ui- stut
tedieuen.
2. Dit longr... i8 van ge.,oeleD, dat, 3 April-24
Rivier, afd. Piketberg, koom
GeLnt..n In banden ""II d... ekr ..ta ris
van de
en hayer.
Too.t'
nudt"r ondf.rzoek
Pil
indieu
hel overwegende dat de haudhaving
noodh u Ip komi tee da 8 nn ..e ms tem t, so- Portugese "modus vivendi" de grootste
J. C. THBUNl88BN
hindernis il om tot een benedigende
opdaOJR H·rI-of te l"t"r1f'ucn
30 Maart.-Loxton,
pluta .. DriefontaiD,"
1088lOg betreffend. de basis vau konkurreRe uftspaIlD,n;: te Xieuwe Drllt.afdeling Beautort Weat.
rende tarieven vanaf Je haven plaat8etl
8cbrlJf'f'Jl
rnu (\p civiele
kommissari»,
meded ..le nd e de goedkelll'lng va n Zijn van dit land le komen, bet Imperiale goe· OELLIERS EN LOUW, AFSLAGERS.
1ixc e Ue n th' de ~ot'\'l'rn('lor ov.. r df' h...r- vercement sterk aanbevelen moet worden Uit de baad, Bomeraet W-, gedeelten van
om de nodige aandachtt te wijden om deze
va.tt.iJil4 nlU Mn gedeelte der ult"pan'
eeu eigendom.
n!.Dj!; voor .poorI\'eg doel",nd"u,
worut overeeukom.t lO .poedig mogelik te ver·
O¥..MPEBB,
MOORE ot; )[RIG.,
il
nietigell.
'Voor keun)ol;;gtrnnl.:
aan~ellum(!"n
SLAGDB.
3· Dit kODgree is vau gevoeleu, dal
Re
Brullkh"r~tkloof
IlIt,punnlng
""ktie 43 (a) van de toliwnventie, ..... r· 26 Maart.-Schildakloof,
(KIII-pmntsl - -B..,loten d.,
Lil ndmpterafdeling Caledon,
IO@1N!
goedereD en levende ha ....
geueraal te verwlttlge"
dut d,vLe lut· door .00 &ala'ting v.n 25 perceut ad
valarllm,
of
2d.
per
lb.
gelegd
wordt
op
28 Murt.-Kleiu
Ezel.jacht, afd. Caledoo,
Ilp8DDII,g 'lOl( w .. 1 cl.. gNlk wordt g.,..
10IlIM!
goederen en levende h.....
bruIJn <,,11 lut ..r-t I,..noJIWI IS I"Oor 10.1 alle kalalogll •..,n, die iD dit laud iogevoerd
worden,
etJll
groot
struikelblok
\
oor
de
r..izen,1 pololo..k, Uat u., raud eenp.~ng
P. J. P. ~S,
A.J'8LA.GJaL
handel UI, eo, ter ....iJI aanoo.,el6Dde, dat ZIj
ten
Ln-t;'llre
1.1\, lli..zp' I:(roud n)l()r lut·
zo
opoedig
rnogelik
geheel
afgeschIlft
."
Tulbagh,
besigheide
lItUId alt de band
&pannln~~d~lt'lndpn
ti' b.--hotldCB
te koop.
Re verkopfllg krooulalld,
I4r"nze"d<> diende le wurden, dit kougre. arol' aan·
A. J. DE VILLIEBB, AJ'BLAGIIB.
aan 'Elllntlsp"d, Elallw,J'l' ht pn )ta!(',· driogl, dat oDmiddellik stappe u znllen
n"",e :\lJjn"u,
r",hlj Dil TOIl-, Kloof. gedaan worden de beataaude afwijkende 27 Maart.-Mnrrayaburg,
veeTerlo:oping.
wijze, waarop deze !lektie geadlUiui8treerd
KJ.elU DTak£>lL"toin,
~root !J.j:l mor~~n.
wryrdt, te verlichten,
VAN ZlJL & BOFMEY1l,
blijft. m·er't.aan tot de I"Olgenu., ,.",.
(Agenten voor de verkoping).
4. Dit kougres beveelt ..oor de gnnatige
gadenng,
WellllU£>NiJ.o<.k
,,·at..h;Ch"IlLa door de overweging 'FaU de Zuid· Afriuause goe, 23 Maart.-Montagu,
v"lgoed.
vernemeuteo de WE neelikheid uo
de
gesaJIl'M,lik~
mllll1cip~]le
ra<k:-n
van
D. M. DYA80N, AFSLAGER.
stipulalie
te
laten
varen,
dat
bet
'netto
CJ.aremont,
Mowbray.
RVlld..bo:<ch,
geWIcht van zekere artikelen doidelik op lIGMaart.-rraaerburg,
v....tgoed8llIeTeod.
~oodstO(·k. -1\.t'nlll~{,vIU~
ontnln~eoH
etleketten of pakken ~edrukt moet zijn
loa...
re indlt'lI~n ,an wetl'tOllt\\ t'rp.
De ... kr ..tar" worcl't gela ..,t t.. ,·~r- indien hel netto gewicht reed. aangegeve~
J. J. THDON BIONEN.
i. op bet blok of ander .oort doo•.
DEmlen op wE"lke voort\-aard~n
d{"7Rln'
5. Dat dit kongres zijn bartelike daDk 9 ApriL - "Blm!n Brandvlei," distrikt
tan:;! h"'grolld-ve,t ",
Worceater, leveode bave en lOMe
nitepreekt over bet werk ged ....n door het
Rekt'll,ngt"Jl
P,wrl ITHlfllClpahtt."ll
nx>r
goederen.
ZUid·Afrikasose bureau voor handel. sta.
be-t k" .rUl.l. Plnr),gpnM 31 D..~~mtwr
tilltiek, en zijo grdte waarde voor de
DE WESSELS EN CO., AFSLAGEBB.
1906,- D.. k0111111"",ie
~.... ft rapp"rt h...r
haudel. gemeeuscha!, en de bandel in 't
over, pil \\ Ol dt het bedrnJ!, gruot
l: l~
algemeeu van dit ~d. eo dit kongrel zon 26 Murt.-Gedeelte
vn':oaf~:ta ScholtsHs., t", lilt b.·lalong !!,-t!!~kellrd
fon lein in Baoh
, piaat8en
verder willen undnDgen op de wemlelik
BAlf'J"srhk_
v.. ",,11lJI: '·an
d.. Pilarl heid, dat de .!ati.tieke inlichtingen betrel.
LeMtontein en Jo.pbdal,
gedeelte
llt.adsrfIJllJ, einrll,-",nd .. 31
Dec"mber fende de .poorwegeu, havenl eu landbouw
UD plut.
Rietfonteia dm. Kunllnao;
1906, toont
aUIl '~T1 l11\a .....
lil{ saldo nln
~ laodeigendolll.
produktie van geheel Zuid·Afrika gecen.
;!;218 11,. 9d, wr" I) ...thtt '·all
lig· traliseerd zullen wordeo.
FRED. MEYER, AFSLAGER.
ton £471 I;~-.Id. h..loopt
ti DIt kongres L.ev..,lt 8terk ....n de ver.
27 Maart.-" Tb. Pinee," Moeeelbeai diIIt.,
iii" PtllgE' d.,.klls.',,, h oCf'r te h",b· 8cheidwe goe ..ernementen
leden van de
vut· eo loegoed.
~u
ge\"fle"rd, wordt
~
pokTf·tnrl ... gt'llIZuid·AfTikaan"" toloDie, .. ~, dat een rabat
!&I'lli"<'rd, LeICle ""hool ru dt'll lA "NZOt'· op de .biJnen,
J. J. HOI'IIEYR
AI ZOON.
welke op goederen en

TegeDIIS

a.t

VERKOPINGEN,

"'' 'lo

ke-n

DA.

,

Z.E.A..,: 1tOt:t, ·... Dg~""ad~
dllme.~~
8Bruidegom:
"'l'oéh'
'Z:E.A, tottde bruid:
ik beu nooii ptrollwd .." •._nr
:AD hr-oorIJ: "J I'."
Z.E.A.: W brllid('8'0ïll.
IJK
ia bilt IP"'I! 'EJl'gels: ze egt
neen
IUjD."
Bruidegom:
.. ,J a
w .. '

U.e.A."

.,

Z.E. A., DAad, tot. bedienIl.:
een v4!rlaIer.I,
(Vertalllr treedt.
Dell) •

Z.IF.A: tot V.: "PrGbeêr ol n 'met
de ... darne bn 1pI'eken,"
.
V. tot bruid:
"Spredlen, Sie
Deutech.P" ADtwoord: "N 0."
,
V.: weer:
"lWIes-TOtJa J'raQ~P
Antwoord: No.
Y.: "U.Ji;.A., ete d,une .~kt
Dtlitll ol Frail.,
...11_ ,Holland&; ..,
Engel~, en Holland&; -ken ik n1et.
~JE.A.: uht er geen 1"8rtaler Toor 't
'_.
,.._.,.
Holland~~"
Y.: 'Neen, U.E.·A."
Z':E..\. tot het" bTuidpAar :
Uil lit u Diet trou ...en.
aaat
heen. ell air. u
teug komt,
,dan een V&NJer mee.'
BraOdegom : "MAar ik ben
.,ert&1er en-Hollands
is toch
t,aal; kan u
niet in 't
trollW"'DP"
Z,E.A,·
"Ik !no.n "" diensten' hier
niet aannemen.
Ik bu u niet trou·
IorItbooJi'D' Bal
gekalfd de
men."
)laan 1"7; Jdeur: Geheel
Bruidspaar af, woedend.
It W_
te I.... t om eerst. een vertaler te nudon
Rood. Vader!," Barton Comet,"
en dBn weer terug te gaan 0111 te trou- door •• Red Rover," geimpo~eerd
i
wt>n. Dus, ea.n gestoorde bnlil!lft; een
,Moeder: .. Fairy"
door' .. Uord
bruiloft zonder 'huwelik.
Roger," geïmporteerd.
O.. treeb
TW~EDE BEDltUF.
Voor prijll doe aanzoek bij
Twee
dagen later.
De bedi$Ddie
(co ...... rge) \'1&11 het 1II~~
......
ttolwf beeft
JOHN Ar. WELCH,
bruiiIegom doen weten, d&t. de ven..:er
.....0 eeu auder
bof al !romen verta.'
WaJe..l!tra.:t 20, Kaa~
leD.
I)t.,,e<, een
~ardige
Engel&.
IDAn of zo, heeft een pledbtige "erld.,
ring 0Pl!",,<teld eli houdt eerat eeu VQOl'oefening in 't V1>Or·eo nauggen met
de bruid.
Bij t (Hjtemmiog, ZOIlJS de
TerWer to &-stemming. voorzei, raakt
ze nog eveD Vatlt,
doch
dat kwaD)
reeht.
:&foedig stApte het pear,de

TE '-:1{OOP'
"J

~'"

r~

weer

ons

lW4.

-

~~,~~!'I:t'l=~~=~"=~~:::

pn de 1'ert.aler, met papier en
ibeilige der heilige binnen.
De I"
geToolt lliah groot, tot~,
""":lte.mIt-'I'!lI!~~
ten ,-<le magi6'traat een .-eJUlln"
woord TOOT /WOOrd1'IUI bet het
formulier en
de
'l"et'tAler dui!
le z e a kon.
D&t werd me een Hollands I Doch de man sloeg er ..ieb ®or
en de bruid bnoibbelde maar DA; de
magistraat ...as tevredell en-trouwoo
b.. paar,
Hoe komt het, dat _
:voor magiIltraat niet iemand ,kon noden, die de
t .. eed e (eir;enlik ...e ra t~) land&;taaI
.,enrtoodP
En Yl8rd&r, hebben we ge·
I ij k e rechten of gee n Jlt'ChtenP

I

.-..==:-.....

z·

L

PAA·RL.

V
di
el

A

V.B.

Christelike Jonge1ieden
Vereniging8D.
:nv ARTBIV

lEB.

I

yoor te le~ge.n, d ..tll\{'IJZt;>utlfo
(a) schoolfoo ... n IIIt,tw".de
'OOr t.:dfjaar,
ot.'ludl~t:'n(lt .. 31 D~(>el1lber
1900. lO'
opgUVf'I

koleo, vlJI'brulkt door vaartuigen iD dienlt 26 .... art.-Koeberg,
leveDde have en 1_
vall de Insthandel, 1D0geD betaaJd zijn,
goederen.
om de dne maanden toege8laan zal ...ot.
goev('rnempnt--.
;",{-h.oo1 "tOf'[aag-, ~taalNICO J. VLOK, AJ'8LA.GBB.
deo op vertoon VBU een bt:;;digde verld.
baar, dcx·h nO)! OlIet bet" ..ld aUII de roog, dat wdadg.
goederen eu kolen i7 Haart.-Halfmaaoabof,
afd. TnJbach,
Pl'i""lA b"..,_,lJolen
(Jf nr,u..re ,;eholen, g_ebruikt ziJD,. om wdaeige vaartuigen ter
v.Ot· en lo.~oed eo IeTende have.
eindil''''Ht.. 31 Dp<'f'mbpr 1906.
ZIjde te .taan 'n d~ kompet itie r!let oceaan 30 M.. rt.-Hoat
Cooetent (Porterville),
Aa.m..oek om !'en
ulg"",,.ne
h.llde- boten, d'e bUD voorraden vrij un bel....
Ievelloe h. ve eo 10IIIegoederen.
18<11'.,I,.....nt .... door D. ROI'Ienb<>rg,T.)('- ling verkrijgen.
VAN ZIJL & HOFMEYR, AFSLAgestaau, op yoorwaard.·, dat hij slechts
7, Dat. over ..,egende de zeer verbeterde
GERS.
geëmpJ0Y' ...rden
van
b"t
goevproe- uitrusting en machinea VaDde br.nCwereD
ment
be<l!eonf>11 7""..-tl, die \\~f>rkU\am 7.1jJl der hoofd.leden van Zaid Afrika gedaren.
30 Maart.-Montagll,
vut- en lo.coed.
an·n d~ vprdllbbe>l:ing der hoofd ~poor· de de laatste vier Jaar, en de daaruit voort.
PAUL
D.
CLUVER,
AJ'SLA.GBB.
weglijn.
vl""iende vermiDdering VIn grote brUIden
• &rnu",l Kahn dCl(~t ftallZOPk
011\ {lieD
vutgoed .. Bail,
door geb..,1 het Inod, dit kongres vao 22 Murt.-&elleBoo.ch,
Mlldvpnter!i
11("~utle.
TOt"~eost-ll;tll1 OUl gevoelen is, dat de tijd i. aangebroken dat
way HoteL"
aJIooulik III J" "r ..... n\ll dP Jlfdelin~.
de iJrand a.snr.nlies bon premiën over 't BEBGMANN EN .l(ABAlH, A.F8LAGBBS
raad t~ luogen h':lT1ct(·I~n
gel,eel bellOrt'n te .ermonderen, alo gevolg
De heer "nu Eyk ""n«'hij.nt l ..r l'er- van bet .ak_
"an het ern.tige etreveo der 26 Maart. - Welgemoed, diJltnkt 0-,
I_de
ha .. en 'goadena.
.
gadJtl1'1og H' kinagt nanwn' h",oZt'h·en mUDIcipale authoriteiten
eo de grote
en ..nog" bel"~tongbet)lIPf" aan :'\oor- uitgaven fan publieke gelden welke voor
A.
P.
THERON,
AFSLAG
BR.
der Paarl on'r dO' ol1g.. w .. n-t" toostand genoemd doel nodig waren.
30 Maart.-Beaufort
Weet, v.verloping
van de w{'>g nan de noord{!r grt"n .. en
Il. Dat de verscbeidene goev.,nemeDten
onder heb.,..r "un dp Ulun'('I.p"lotplt
zullen overeeukombn de munten van de
N. J. ACKERMAN, AFSLAGER.
De sekr~taris
\\'Hrdt
J.(plab-t
rle
aalloud. Zuid·Afrik_
Republiek al. wettitr"
NOORD O~J>EJt ROGGEVELD
dacht <!er mUIlI('lpalot"it
blerb'J I .. h... mo nl Eulleu &&IIUeroell,eo dat llIMl kommle. ) 7 April. - Plaata" Buitennrwacbt.ing,"
afd. Montagn, veepJaata.
(CALVINIA.)
palen.
ue un 5 perC8DCop zilver en 2; percent.
De ~kr~t.nn~
rJlpportt"l("rt
O\'pr
l)('t op goud. die door de banhn
in rekeuing
.\. B. DE VILLIERS a: CO.
uitbl'pken vn II pokk .. n Le H n,g..nuot ..n wordt gebracht,
Boud."ergadedng,
gebouden te Klipgeheel afgescbaft
zal
de swppen door de voorzit ter en h..," wordeD.
:l6 Murt.-Klapmuta
StatioD, aaateel v•• kraal, op de lade Maart, 1907.
ge:nOfllPn,
door
promptp
ollt.~mpttlnJ!:
De Toorzitter, de beet' R. D. dil Toit,
Verder werd "O<Irgesteld, dat de bereu
GUTI'HRIE
.t TB&RON.
der plaa1li1.. ht"\t. onnllddf'lhk
\\"C'g:'lI('rl'lI
in d.. stoel.
"J W. Jagger,
L.W,V·, A. Walsh eo L.
\r,ener
benoemd
zulle;1
worden
0111
d_
4
April.
-"
EIsi8llldoot,"
nabij
Gre)'tOD,
en a..h:--ondE'rpll
ynlt ij, pallêntt"n
tI? Korw
Verg.ádertng wordt geopend met gebed
door
de
heer
P.
A.
Burger,
'
kamer
op
bel
kongru
te
vertegeu
woordi.
levende
uve
eu
graDen.
Ylei kamp. hptw ..lk door 00 rand got>dgen.
Tien leden tegeD<WOOl'd.4z:,
gekeurd wordt
op ,"oor«I-,,1 Vll Il hd. Rpt"'f wordt ti .. Na het bespreken vao de belutiug op
Do vorige notuleo wordell geleaen,
euet.llri- gcl:a..t, ",pnd .. ek> ,.IN·hte tO'·· katalogu~l .• telde de beer Beard voor
goedgekeurd en getekend.
De 'hE-er P. A. J. Burger stelde voor,
ta.nd V"" d.. wpg I",u"" Brug -Her·
dat het Transvaaloe goevHnement aterk
ID1>U,grot...nd .... b<, md,,,n llIet g"h ....1 aanbevolen wordt de uodige attentie 1&
dat da.r 'hnishoudelike
regel8 moeten
en III, benuttllZd door hoPrell I·.n Mnl· wijde u om zo lpoedig mogelik de- "
gemukt
worden
de Bond.
De
'wordea
~t
___
Het kommissie· 'Werk der '-en
A.
Dl-esbury,
Up. raad ~ddnnr tI? ,-rag_f>n 0111 VIvendi ,. In te treakeu.
.taande ken~geD
venr_
...,
Lou .. Pil L Yan Wijk ...erd uitgesteld
Dit werd aangenomeu.
biidr~
op l,pt £ .oor {; .tel .. '1. tot
onae
adnrtent'kolomme.
tot
de
voigeDde
Eitting.
'Yerbetprin~ ell InstnncthotldllltJ;
nil] ~
Na bet bespreken "an venchillende
Vijf nieuwe leden ;traden
toe &lj!
zegde w~.
d.llt, In(hf"11 hl~Taali IIH-.t puuteD verdol&4Idede vergad~ring.
KBNNlSGIVING
van de afdeliopraad
vofdaa.n \t"orot. de7.{> rand, hOf' ollJZIlMrnp
vao Bredaedorp betreffende bet raiJea T.n Bondsmannen..
De voll1:ende ..er~&dering
werd beook, zJrh <prpllrlot
""I .( ht .." .... 11 tol
Driefontein. U-itapaaniog veOI' eeD .uk
peald te 'Rooifontelll,
op de t"~D
land.
te Louws Bru!! t .... .."t'geu
Woensdag in Mei.
Lid Vlot",,,,, ~eeft, kpnn", dat hij
VERKOPING (Publieke) van 60 lIab
Nadat de voorziter de .!heer Jacobu •
met de .-olgf'lld .. '·..rgnderonll. vool"'t ...l· .\nu d" o<ht.eur,
eerate Id.. aanteel vee, te Klapmnta Statiaa,
Anthnni_n
en ~DOte
bede.kt
Ien ""I: "DIlt dl' r,'lld III 0"<'1"1 <'JoI'ng .UIJllh_r, --Ik k1>n llUin ogen bIjna. op Din.tag, 26 Haart.
bad, sloot de heer A. Loow met gebed.
neme Jo ""n ... hldl<.',d om tw .... "-"11:' n~'t geiloreIl, toen ik III 't laatst" v~r.
KBNNIt!G
IVING.,au
bet
boogprechta.
illSpek~nr,
1'001'
bet
UI.>ltrokt ""n te _lag vn n die Malrneosbllry schooll"'aad
J. H. LOUW,
bof TUI de Kaap de Goede Hoop.
aOOlleu.
J)t... h1(f'llwoordlilft
luc..fX'ktrllr ""'g, dat de '-r
Werdmuller
keUlIIS
Sek.retan..
zal 'lo<'zicht t.. 10011.1 .. " "rbh .. n op d.· !,,,01, ""'" voo""tol te zuU..n indien",,, hij
VERKOPING (Publieke) Tan ko.tbare
hoofd· Pil all.. Hfd('11I1;:""f't!:~n III he~ no .ul~t·n<ko nttiog van d" raad, dat, lev,ude have en graDen, te "XJ.ieekloot,"
gan e dIRt!''''! ten .......t ..n ntn d... B..~· lWno<-lik, cl{. raad in cl.. toekomst zijn nabi.j Grey tOD,op Dooderdag, 4 April
s OpriT'ier,
d.e Jl nrl.('r~ uti tOl'zlt"ht
tH~hh-toll
lont IIl~t'll
IU
de avond moot
lu.boon eon
TINDERS gevraagd voor het bouwen
te floudf'11 Hall cl,' ()():'o.t1.lJde der nn('r
111<'1 i!oclllr.."d" de dug,
Hoe 15 't '!nog&- van eea artneICbool iD bet dorp PriH
Ondergang.
lok, dat ,...n man zoab <le beer W..rd. Albert.
Illlill~"'r zlIlk ~O
,oo,,"t('}
kan maJr:tloD'
PIKETBERG schoolraad vraagt: Gee.
"ZALl(;
ZLI:\
DE R IR\fH.IRT1·
KAART.
W<'E>t d., """r W"rdmulJpr
clan niet onderwij_
al. priDcip.Ue voor de private
GE:\' _..
" .. !kp opoff ..rlllg do bui!>!'nledPn moeteo
boenechool 1& Weltevreden; gee. onder·
llUlkPIl
om de raatb-zittlllKell
biJ t-e- wo- wijaer als principul
voor de nieu ...
Mell
ontl1~
~11 va.nk fHf"n... ...t_411. dIe n ..n' Ze ",onell toch immers 18 eD
80l000i t. F.bruari.kraal;
en een 0DMr.
niet io h~t lUwSt zieh bekrt-llntl'D
on~r ,ruJI,," '~r n.n 't dorp.
't is voor hen .nlseree ahi principale voor de Dien.... A3
Ion.
bet lot \'all arm~ lI~n
o..wlk"11 !o(Nhlrl'nd.. do Ua.!l: "I moeilik 0111 bun IChool te At'guUI L
op
DUUJI
tt- rerlat<'1l
PD nuar 't dorp
ionen
kIRsrbliJk~lik,
door hlln hou· pt,at~n
VERKOPING
(PDblielle)
vau
80
zakkell
op.
o.der.
h<x- r.n..! 't gaan, als ZP
ding,
dot Z1J III Ue7R n)Or\\ Maf 11l4"'t de tf' kOm(loH. maar
...'n '",,·ht op . t dorp moet ..n over blij- koorD eo 1!lO Akku hav ...., t. 14 Biner,
!iPaI!en .-all Ht'lu, u... !!.......
gd ht'pft
•• m. Q. ID. o.deo
v..n'
't Is dan
zo. bun plaat8 en afdeliog Piketberg, op Woeoedag, 3 April.
elk beu ~(l
Dl.3 Jl der
wt-dll",,~n
en Pell
,..der
der 1fe7Rn." t<'11I'nemale trU<'h· bot>rdPTlJ op (I;",mde, en 7,(> op 't dorp
GIWAARSCHUWD
voor o...m.diag
20 W--a.g
• 61· 667
III 't hot",1
. t M,.ah voor de dorJ"l' I\p _kere plutlAo in de dlatrikteD M~·
~Il
<te drukkol!.
tI Doaderdag
656
G.!lukk~
dat t>r n ud..r..n .. ju, dIP 1.><1,,"g....n verSC'hil of ze g..rur"nCle de baai ea Riehlei.,
ft Vrijdag
• U 664
u1fs ook l'('In"l IH hun I~'~('n In df'l.(' dal-( of In d.. n.-ond T"('Tgadpr"n, ....unt
.55
• iS
ASS. ONDERWIJZIB
'lfvra&«d "oor iS z.t.dai
7;(\
zIJn
thTl .... , nmar
V'OOr de buitpudeern
ÏOo;;..-:mrd i 2l"' tOf'"tJJ nJ
'"t'rkt.'"t"rd(.~II.
de Gill College fl0(8 Schooi ta &m.reet M ZOOCIa«.
661
'-64
l'
€-n dlH 'fH·tf"1l. \\nt
het u~.
tOn
,,~
tt· 1.-0.. 11 mnakt 't een wer jQ'<lOtn-rlb'bil
ooet.
.
,U
1Iaaadet ...
164
660
1.1'
1:I""lt rut voors~l
teil
doel, om cl"
h.n.
'S
48
S 16
ONDERWIJZEBEB
(Gec.) ge..-...p :; ~
••.
Met dat do.,1 d.~n mor d.. "I("n, 1I' .. rd blU tO' Il I<>dsn "'&JJ de r.a.ad.,..J-tti Il (I; uit tE'
.61 6 47 ',14
er verlt"(J.·n Z.. tf'rrlajl:
n"ml(l~.
ten ,Imt..n P lndien dit d" "'eg i., die de ..oor een private t.oe..cbool ~ V0Ddeling, lil
167
It Vrijclac
",,,,,I ,n de t()Pk"",.t gaat in.w.... II•.. ,,1 diBtrikt Willowmore.
.huize "":'11 fIl(" dt' "~IIt\·op
\ ft .\un~t,
667
6
ONDERWIJZERES
pnaagd
"oor pri.
een
k~Ul
b.a7..aartJe g,·hOlldf"ll.
om
tit' 't """'r ons tijd word",n ouze Plgen.rnR<!
D.DI.
.oor d.. buit..ndi tukten <te Il;"'..,n, 7.&- nte pI.. t.:hool te KleiDpia&la, afdeling !lO zaterdag
kas van hf"l
killtipr
7.PIHliOJrhuu.
tt"
168
:ol, 't ook llloe.~t g"""l!('f;t zijn
nr Oudtahoorn.
Kaal"'tnd
I ... ,INk .. "
SI ~
161 6U
8
Het ~ ..- ~"n .... rrhl(h .. ,,1 ,I<> kond ..rpn lollOp erhter, dat dEI raad zijn ~t>lIOn<l ONDERWUZiR
g8vraagd vo«
9n
onpnrtijcljghl'id
zal dOi'u Wanll~
Y'3.Jl
uit <.le- OUIIT1 +'n t·ld.·r .... h~ ~f'n toe-- v"",,"uul
All School, afd. Ou1ItaboorD.
fOn alzo tegPn
t v=oorstf'l
StrOJ.1\(>fL
om koop". .... t~ nwkf>1l
PIl
Wl'l.1'i z~P\-ieN"n,
OPZIOdTKB-BOBB
glvraagd voor_
,t..",nwn,
cl-.. rn.ad ~ve
t-och xij" '''('-I''
er £'ef 'Kut l~"f'fl
.njD., fruit., graUl· ~n neplaata te lUl.
T~n
'hpt rllllt'll
\".1.11 (!t. ","oud
..loJoot h"n,I .. li"i:"''' niet
1r19"r,
me.bury.
D.. opvoedi.\g der buit ..okind.> ... n "
't b"~rtj'"
Pil
IJI .... k h"t, ,Iut do' "P.....m ,·...·1 waard als die d.>r doTJlGkIII·
bl't'ugst rnlJn £'?'J hP),~p
KENNISG)!:VING &aD krediteoreo 811
d..r"lI; do ~bied
.. 'l1S 'IlIWt. Oil' ~e- debiteuren in sekef'e boedel in het diatrikt
}.!r """'arf'tIt nH'..{ h-f'It~1 \\ at y ...r .. nR')t-·rl Il
l.'(·rrl,
dat
er
talent
~
ooder
de
pl"tt<-gQ.D ov.fllr sn ~r wprd ttL-rtOt'1I h,p~J<Jtt.tll.
Piketberg.
fJn daarom
nog rn-eo('r
.di dir",kt na<lr ht·t z,..'fl,hnb~\UI" ()'rPT 11lITfI ......\ kindf"ren
TE KOOP eell Friewland bel eD kort·
h~h""u ,he ouden .. n kind",· .. n (~fg..t,<! IIl'ndeo.
7.,,,n "'Ill .. I de ",nd",e ,;ro"dl"lI) aRn· boorn bul, bij John A. Welcu, Waieltrut
,:>ran k mn op dr;. raad ~d
v"rtl'g~n· 20. K .. peUd.
1>~Io ...rJ tt" aiJIl; '''1 daar dl' nllnn IIllO
MAXWELL"
KARP, ~.. huMd .....
,PARLEMENTAIRE
PAPERA&;EN.";on dil '1>Orst,,1 dit MI bel.. I;t"I1, het! hoek Loop en Kort,.,marktaU'II.t.n, Kup.1. de· "Cri de Paria" ,",ordt gemeld, dal ,k ~r vI' t",,,.n. Ik boop cl.> h6er W"N· Btad.
.~j~!U voor het FrllJl8e plUlement vOor IIIIIII-<·r,.al <:I., hi:!tik:h",d ID"i..n vao "JI'RINCIPAAL
gevraagd voor de 1I0t'~
~
gedrukt wordt, en hierbi; kwauJi::'t I ,." ..! .-1 t""'JI: l.e trokken
vernelllenta plaalMchool, te Wam!DlieId,
JIOjI • aalauliiDg8 krediten.
Er wu """
[)aIIl voor oj)n"rne
distr·ikt
Brandford,
O.B..K.
.......
maaud nodig zijn. hoeft een afg6
BUI'I'B~M.\N
'(.,di~
I_~
om alle. te lezen, wat lr
TE HUUR de plaat., "JohaonesfooteiD/'
de K.mer in 24 our gedrukt ....ordt.
te DllrbaoviUe.

Afrikaander

.

......

T

·''''O.ALL.

Spoorwegen.

GoeyerD8JQota

WAGENS_KARRE"

...

BESCHRIJVINGEN.

.

(

v....." ...
" A". L. lU ..A.8:
N ......
NlUD&qualaud,
-11 M-.rt 1801.

TEKDERS
worden
uitgeno-:
digi voor .de koop van omstreeks

Bond.

lIIII1f

..

WHITE,

RYAN,

&"00 ..

BU:ao STlt.AAT.
-

KAAPSTAD

KENNISGEVING.

'II'

OPGERICHT

IN 1864.

Malmesbury Schoolraad.

zona en Maan

en

....

.u

0:-

,.

.......

n.

...,__

CRAS. COCK,
Hoofd

LIe- .V ..........

Spoonv:eg :Magazijnmeester.

Kantoor vaD de Hoofd
SpooJ'!W~ llaguijnmeeeter,

Kaapstad

I

4 lfaart

.
.~ •

1907. ., ~

DIBECTl:UBJm:
.
WeUII4. !lee&' G. W. D. BUIT,

"'""tw.

c-r.

De W.Ut.lo Berna: 8. 1. IL
Dr. A. J. T: Ilou, H.l. Jl. .. GnIft.
Á, J.
, W. D.......
, Á,'W.

X-".

.61

:=

.66

..,
«

6Ó!'

'ta-,.

J

1'<'"

.. f"

'.:-......
r ~

~

*-

._

C. J. P.

MERWE,

B~J'Dee.ter.

V"'I.' om ,~J, .. tjsten.

aa,

UW DEB

KAAPITAD

MWlicir~sl KSl1toor,
Sorn:enet Stnad,
15 Maart 1907;'

aan .

.

I

