I

,

"

~a,apsta.d.

,.

-.

.

.

KLEREN.
DEREI AAII.
SOHOENEN
'{, PETTEN,
.en (Gewaar;, JERSEYS,

82-No.

DBEL

7,921.

":L-BA.NDEN.

"THE·lOU.VRE , "PleinStraat,
KAAPSTAD.

~EVING

It-------

Bredasdorp

2~6

met

tI.
2/9

~ BEUlE SCHEEPSLADliG-.tlPA.SE.AllEI

tie 5 van Wet
·k te doen bij
( ;oe vernenr om

(Op aanvrage
It-------

van

verhuring

in onze eigen Bedden Fabriek,
speciaal uitgezochte vederen.

It-------

Bredasdorp,

worden patronen

toegezonden.)

(Op ~ge

,g.orden Patrdnen

MAILKARREN.
e"

It:LI[QA"T

DIT IS JUIST

toegezonden.)
----

LA"QI[

VAlI

BABY'·

I

Uw handelaar houdt ze in
- - - grootten voorradig.

.£10 lO/-

EETKAMER SET VAN 9 STUKS,

mtoor,

"THE

:rALE_

EN TRUST
HAPP'J.

LOUVRE

JJ,

,

£6 tOf.

Bekleed met beste Kwaliteit Pegamoid
Dit 18 een kans, die niet gemist moet worden, daar deze
Setten zake I £ t 5 waard zij n.
--_---- ---.- -_- -- -_.-_ .._--Aan ... t.U1nll.n oe .. 11.'•.'
Schrijf asjeblieft
om onza I Koop uw
Meubewordt met P"PO"lpth.td en d.
Ge.iUustreerde
KataJogu.~., lea direkt
van de
m... '. I.OP9wuldigh.Jd at ..
Het kost u mets, en het lO I'
,
tarttJ. gewMd onde .. ".t "p.
zeear, dat gij er belang
in
Fd.br1k·'l.nten,
en
IOOnU. toexlchl ,.an d. ba·
sult stellen.
: bespaar uw gel~ .
• t1.. d.,..

Et\.:'TEE;.l,
se kretaris.

'8kH.

•••

TOT

op aanvrage.

ner Sell...

EtOI.IIIIS

!eed'D,,' dal las of rol...
81111 Stof, a8.11 As,
.een •• unIIDaIl8 IHl

2'7/6

DUUIlI.

IETS VOOR"

Ontwerpen

lul II

!'IR UIID.

MAILKARREN,

VA"

•••
OI"lrtrtnID

PEil YAIID.

I

- -

'l5, STUIIEI
ZWAAI'Uil
U.OLEUM,
.
6 VOET
BREED_

-pauning, groot
-ri ,
gelegen ia
r f'en stuk land,
~elegen op de
: in dezelfde
·'rt' biezonder"king
tot het
Jen
verhuurd,
worden aan het
:\ fdelingsraa.d.

(BLUE FLAME)

---------.

1800 VEREN KUSSENS
Opgemaakt

iNt hiermede,
ien is ran de
en

-- -----.,-'- -----

gras- staven draaiende kouters, gesterJt:te 8;8$éU
als de standaard in zijn lijn, én het merk,
DUTCHMAN" Ploeg is w~tendeels
is voor Zuid AfriklUlnsa benodi:@bOOeu-.
.lUOIiollI:: dropping
Attachment» 'zoals hierbovea

I::J:A~:JlU

Pleia·Straat, UAPSTID.

Cleghorn & Harris, Bept.

houden een

IN, KAAP1TlD.
£20,000
£138,1>32..
Administratie
..IH7,f>06.

WHITE, RYAN & Co.,
Guano voor Graan en Aardappelen.

'PIJ re,kt Poli_a
<Jr Je Eerlilduwd,

AGE,NTEN

wh etd van Trus.v.lm tnlstrateur3,
'e,jen
Dat ief, Ours, La nd met e ra, Bervseeu vau Banken,
en andere
MAat-

IN HRT

GROOT

VOOR

uil

MuniciKI er ken en t.Il-

,

un ~oord.tig.

0

,r,len
10
oDtvanpt
l m per ia le en Kolo-

, alle employeerden
:n'1<a,
zoek,

enz.,

op

L&a-

"PASTE"

Burg

Straat,

,[ W~ter
t-de Z .... vel Dip.
: Je V lI,d.L.
t. n it,
lIt""rkingea
.~d-

.'\lI

ot kleverig.

Br-ac d ciekte

,ill:-n.

en

voorltom~

door de voornu'WIt.e
"""I ZUid Afrika.
geen men w ex

en

de

••

') prijzen

KlI&p K .. lonie,
.. vracht
ber...al·i.
-i

....

en.

.

Obe aanzoek bij de enige Agenten:

GRO. FINDL! Y & Co.,
~
et!

PlRLDlllIT

STRATElI. ItlAI'ITAD.

loegen! Ploegen!
JR PASTE

...z

V.rloc:n._

'ntle

en Co ...

'(OUNG

.tzabeth,

ERKOPING.
SCHUT.

.TER

t:l:e11 om
boomgaard,

eigendommen

~

die enige

""",.""".,n,'"

Steek Draad en Standaards.
HekkeIl 9, 10, 12, ell 15 voet.
Oogjes Draad en Hoek Palen.

...., rechte.roor win" ren, en een Rood.
,." llt'nl\. 1 Zwarte
Kalf.

H. VISSER,
Schutmeester.
-

de 1>ruJ;.
Je S"Ddt t.
"':",·r"l ..... n b-t bn'"'V_a

"

J~J.

SchriJf" om

Illustra.tles

en

'SMITH
&
CO
J C

'..

_.

.

Pri.zen.

,iOOT

\ VI

e n \ ·"'ll,~rate,...

IODtra.tteuren om Joor iater te boren, ' onder GoenrDI_ _ menta Subsidie. ~
r-

'Van werkend

met StooJII- of Olie-machÏDen;

~oomgu.rd

Pompen, enz.
te geVeil,
•

::~~~~=

'

Direct-Stroke" ....j WindmOlens._

MoFf~T,HUTCHIIS
0::.

R_M_ROSS
~

Cd •.,

STOO£v.1:

KAAPS'TA
.~,

Nagenhout.

Lo.

ZAAGMOLE~S.
,
,

•

VAN

,MEUBELEN

ilrllrlll;lIId

!
......... OOR-

het diltrikt GOlldilli, t"ee
Vaarsen,
oud t jaren, eeD rode
bonte, eD een pik ..... rtAt,beide .lip

in linkeroor
geven

MD

Gelie..

keui.

."

.

ondelgetebll1e

'ko-ten
sullenaankomen.
vergoed "orden
.ij .gen
Alle

(OISIRT ~ZALEI,
(ERIEl,
~
SCIIO~, em.,eR
-----mPLAATID.

door

WILL'IM F~S:IN,
Wij ootnngen
'Voortdurend GeP.I.. ~J~phat,
tuiglchriften betreffende de kwalidlltnkt Paarl. teit 1'u OD! werk.

a

""'.

ITth.1,
KPIt
~
LDIDUILI. IU.,

...

,.._

v

.......-

~ ,
.
DOttERTY
ORGELS,
c
TOOR

-

•

!

Afdelings Raad, Worcester.
Ra.\Jsonv1I1eDorps~Bestnnr.
B,IaIUng Optll,gd.
KENNIS

"ordt hiermede ge-

geven, dat op een vergadering TIUI
de Afdelings Raad Val) Woreester, ,.
gehouden
op Vrijdag,
de 19de,
Aprill907, een belu~i.n,g nn id.
in de £ 8terling went gelegd ell. '
geheven op alle per..onen ou.derhevig daaraan, op de !waarde VltJl
het be.lutb&ar eigendom binnen de'
area van het Rawso.nUe Dorpsbestuur voor de doeleinden VaD die
gemeen!IChll~! «:D dat ·.de beluting ,..
aal verachuLdigd. en betaalbaar wOl"- '
den aan dit kantoor op de late .
J unie aans.t.aa.nde.

op Jut,
F. LINDENBBRG,
Sekretaris.
Afdelings Raad K&n~,
Worcest.er,
19 ApriI1907.

TE KOOP.
•

IN bet Noorden ~
Duitt'
Zuid-West Afrika, Twee Goede "
Plaatsen,
goed voorzien van
Wltte.l', de ene 10,000 h~
en de andere 15,,000 hed&ren
groot. Voor volle biezonderheden.
Doe aan~bij

J. HERMANN,

-

LikleritzbUCht,
D.Z.W.A.

Agent "onS l.eand.."

Hl.

I

II ,..1'tUItr ......

116 BREE iSTRAAT en RIEBEEKS
•

co ..

INYO'RDERa

[:-

en Amerikaanse

~Beaproeiing!

.;

.• UIT

CALEDON PLEIN, KAAPSTAD.

Takken :[,Hermon en Moorreesburg. K.K
op de 27111.0

r k ocht

PATENT!

reltláti:e.t! overtreedt

,

A. J. ABRAHAMSE,& ZON~N
l'

.~:

.\ ::9lN'

I

C

.. ATLAI"

~:=ri~me.::'" Baker'

Alle. soorten Geimporteerd en Koloniaal Zaad en
Voeding Graan, tegen de laagste Markt Prijzen.

•

Verkoelings Ma~hinerie,

deze regulaties,

OOK IN VOORRAAD

II:

.J

mor

,~

z

_:

aring'

r

of

c

-•

le.,·, • .

'Ver'~llelJJ!'en die
F.btikantee n.n Machinerie om voor 1t'a~r te boren, Diamanten
be- Dril en Percullllieve typen, beide 'Voor hand- en {paardek:racht; Gepa.tente ZlJD me~ teerde Verkoeling8
Hachinerie;
Zelthoudende
Diep<Wel Pompen

."':I

...

:E V Jl A A G D.

,!C

en o.

ZAAD~HAVER!
ZAAD HAVER.

•

dool ~

W'l]n~raara~an~

lE

0

lOVER.

h~~

.

0:

...

·K).. APST1D

.'

III

a.:
J:
0
z:

T.. n..._

't

'ATLAS WORKS," KBKKIZK_ WEG, KllPSTAD

" BESTE GEIMPORTEERDE ALGERIESE ZAAD HAVER.

.,.

u

en

Norwicli Unión L8YBn~z8tering~'"

• • ALIIME.E •• n.iEURs, . •

cl

C

•

CuDning.·.· ham:

,

III

II:

:a::

rt." ,ill"

CALEDON PLEIN,

KAAPSTAD.

De beroemde " National Gang "

Q

co.
.0,lIwII.u' ••

.

KOCH & 0111 E ,

nl IJIDWAIIIIl,

lDDEJlLn

-

IJzerw.re", IllJoedlcoop."

Het werk gemakkelik, is sterk en eenvoudig gemaakt,
gemakkelik gereinigd worden; kortom;
Het is
,.echte
artikel om goede boter te maken, en gij kunt er winst mee
behalen.

lila! fOor 4 Broden tall' I Brtden
PrilS 10/8
13;6.

IARO'S

All ....

-~, STAR' ROOM-AFSCHEIDER'.
"~t bn

-

van Poeder

LONDEN, DURBAN,

toe,reZClmden.

en koopt een

Een dame scbr jft.-" Het brood
ve rrewe z i.et 'DeflL6 daL ik ."",~eo"kk.n b_L, rk ben werblik varheugd met de Broe-I Maker eo son
bem niet jlSArne willen mi.8B6D. Ik
schrijf dit om LI te lece e wet.Pn dAt
er tea minsee ét"in vrouw il!! die deze
" Brood Maker " op pr-ijs st.elt ."
1__ ••
I.... t. _, ... _
"'"

lucht-dicht .terbt
.bs . 12.> gallon. Di",
);,u de K ist voor 2,000
oe've h ieraan te den-

kosteloos Katalogu8aen

Boeren, let op, in uw eigen.
belang, ~

WAS

I)

worden

Er is een grote vraag naar Kolonl_le
Boter, om het gelmporteerd
af te schaffen.

asoou

juiste

OOIT

ARDERNE

Het menI" en ko.,.,d, het deeg
geed door elkaar en ~elijlL. doeode
in 3 minuten bet .. erk no 20 tot
30 minuten met de banden te k neden.
et,
I,.t G,:~:rr B!o.:TLR

aan ~egeveD. en gij
. den dat onr.e ver·
s.jn

aanvrage

BROOD MAKER.

1 ó.IH

iS/-.

OM KATALOGUS.

.. UNIVERSAL

bij

,(_~n .

-'£:~r

op

..

M.ALCOME ......
_. & CO.,

volle grotte,

KOMPLETE HUISMEUBILEERDER8.

~PST.a...x>.

FINDLAY'S

de

; vee Angonha&r.
I"

Dit zwaar met koper gt'monteerd Ledikant,
Matras,
Kompleet, £4

DIP
SCHRIJ:r-T

nadeel

!
~

lJ

SekretarlB..

. "".,

digd ;en ~
he!te.,~.

WH ITE, RY AN &. CO.

w. ,,;'fEïTLER,

El

....
....

_

Licht, Eenvoudig, Sterk
Duurzaam en Goedkoop,
Met Patent gesloten Zand
Kokers Wop ielen,

eD

llt.>O'6t vnD Firma).

·u ge

H. F. ECKERTS

BEROEMDE STALEN PLOEGEN,

:1

:eu.

De h Famous," 10 duim snede, e,.,
Bird,", 12 en 14 duim snede, zijn-~r voor- spoedige werktuigen van wege ~et voo:
treffelik werk dat zij doen, li.cq~ tre'k)'
sterk 1 TetTF-- ..

VOOR

v,U1 [ERLlKH[JD.

_ ..r a.Ien

i'

BU deze ",,,rit Iren~i, ~ea,
<!at de heer G. J. Kn'~
te Fu:1'eaIIlith., ale Agemt vou "'OH Laad,'"
"OIIII Wet k:ht.d
en ~'De Goede
H)Qp" i_ l\Ilng~tdld..
JJ

1.,

C. P. SCBU.(.TZ,

fktetan..

Ladismith, K.K.,
17 Aprilli07.

Ladismith 'School Raad.

•

te

Stellen-

17dc April, in de
!l9 j"reo. mijn geliefde

ouderdom nn
echtgenote SUl&ona H. C. Hcijnike, gel>oreD van Coppenloagen.
G"z,lnf{
:!'.!.
J. J. C. I!EIJNIKE,
Stellenboses.

,

Op laat,

HOEKO A3 SCHOOL

de

BSNOnlGD

BEIIODIQD.

APPLIKATIES
voor Aláistente
YOOr bovengemelde
School. z1ll1en
VOOR de Private Pillats School, door da oniergetekeude
ingewacht
li "',ril I"".
te Witmoskloof, omtrent 3 mijl vali w.rden tot op MlWldag,
13 -Mei.
Witmos Statie, distrikt Somerset Salaria £60 en vrij ~ogies. Kenni.
Oost.
.
.
..,
vu Muziek een aanbeveling. WerkALLERLEI.
Salaris .f60 per Jaar en vrlJ,logles. zaamheden te beginnen met het
DE ond.,~eteltende vraagt een fatsoenDeze school
staat
ouder de J ulie-Ok:tober
~wart.aaL
lilt Persoon 0111 ""U p"".agior.-hr
te drijSchoolraad
en telt 12 kinderen,
1. J. MARAIS',
ven tussen TI11bagb Rtatiun eo het dorp.
Sekretari •.
Doe aan zoek vMr 30 deser, bij J. P. Kriel, hoogste Standaard 5.
Daar is aBe vooruitaicht om deze Ladiamirb,
T.lbllglo,lt"'ApriI1907.
school iu een A3 te veranderen.
17 April 1907.
Verei",ten : Hollands en Engels.
.
_
Werkzaamheden
te. beginnen op
15 Julie.
. '.
Applikaties, geadrel!seerd aart de
ondergetekenJc
tot op en v66r 25
Mei a.s,
W. G. JORDAAN.
AKKERS
17. KOOP.-Bij
de heer
Il. A. de Villiers, Vergelegeo, Somerset P.K. Witmos Statie.

kaander

verlangt

eeu

betres kiug

al.

B""kIJOuoIt'r. Grote ondervi,,<ling en voldoende
kredeutiéu,
Meu
doe aanzoek
.nder letter G. B., P.K. Bus 20, Paarl.

Ladismith

School . Raad.

HUISRIVIER A3.

APPLIUTIES
voor Onderwijzer ot Onierwijz(lres voor bGve.gemelde School, gelegen 6 mijlen
ZEILEN, Zeil-Dekkledeu,
l{ail_, Tenten,
van Calitzdorp.
nllen
ingewacht
Verbiodiogs Balken; meuw en tweedeworden tot op 15 Mei.
Salarill
'und..
Hosenblum'a
Metaal
Magazijn,
£90 per jaar.
WerkzaamIaeden te
Nieu .. e llarkt Straat 2, Kaap.tad.
EEN
OmjerwlJzere~
gevraagd
worden aan '!'aard , indien mogelik,
op een Boerenplaats,
omtrent 50
bij het begin nn
het volgend
om
lOOPT IU JElEI DEWISTE PRIJZEI. minuten van Omdraaisvlei,
kwartaal.
A,plikatie8 met kopieën
onderwijs te geven aan 6 kinderen.
nll Getuigschriften
aan de onderEngels en
Aanstaande maand zullen de £5 perce- Kennis van Hollauds,
getekende te worden geridlt.
leo verhoogd
worde. tot £10. Moot"""" Muziek vereist.
IIst.t.e Co, Ltd., lil George'. Str aa t 83,
I. J. MARAIS,
Salaris £50 per jaar met vrije
J[aap.tad.
Sekretarie.
_______
._"inwoning.
Werlr.za.amheden te beginnen nil Ladismith,
17 April 1907.
Junie.
Applikaties
te worden gericht
EEN Gecertificeerde
Onderwij- aan de ondergetekende,
.
zeres (blank),
voor een Pri vate
H. P. BEUKES,
Plaats School, 4 mijlen van CookNooitgedacht,
house, voor 6 of 8 kinderen, onderP. K. Omdraaisvlei.
wljs te ~even in Engels, Hollands
en M uziek,
~foet bekwaam zijn Britstowa,
19 Aprl1 Ito7.
onderwijs te geven tot Standaard
Voor de Armen School,
V Il. Salaru .£.60 per jaar en vrij
RondekuIl, dlst. ~opefleld
log1e~. Werk te beginnen met
1 uli e k lVá rtasl.
EEN
Onderwijzeres
.m onderP. F. DE KLERK.
EEN
Onderwijzeres
wordt ge- wijs in Engels en Hollands te geVet Kuil ..
ven, tegen een Salaris van £90 per
vraag:! voor de Le Roux Publieke
Cookhouse Station,
.
plus Pianoforte
Mw:iekgelSchool te Rietvlei, dist Oudtshoorn.
15 April 190ï.
Kennis van M uziek en Hollands
Werbaamheden
te beginnen
en Engels verplichtend.
Moet lid
met het heropenen '!'all de sclaolen
zijn van de Protestantse Kerk.
Salaris £ 120. Logies verkrijg- in Julie 1917.
KennÏl van Tonic Sol·fA, PianoI. Voor
de Sterkstroom
A2 baar Legen £3 per maand, een
forte Muziek en Tekeoen een aan
Pablieke
School,
een Tweede hal ve-mijl van de school.
\Verkuamheden
te aau'I'aarden beTelin~.
Assistent OnderWijzer( es). Bevoegd
Applikaties, ouierdom en onderom Hollands
te onderwijzen
en in J unie kwartaal.
en getuigschriften
vinding meldende, en vergezeld nn
Tonic
Sol-fa
een
aanbeveling. . Applikaties
kopieën van Certiikaten
en Gete worden ingezonden aan
Salaris £120 per jaar.
tuigschriften,
zullen
ontvangen
2. DerdeAssistent
Onderwijzeres
G. J, P. LE ROUX,
worden door de beer T. Cal'lltens,
voor de Lagere Standaards.
Kennis
Private Zak. Orange Grove,
Rondekuil, P.K. Hopeáeld, te~ 6de
..-an Hollande en Naaldwerk vereist.
Le Roux Station,
Mei 1907.
Salaris £ I lOper jaar.
Li8t. Oudtshoera.
Applikaties met Uetuigl!('hriIten,
J. P. YEATS,
opgave van ouderdom,1.."Walifikaties
Sekretari..
eD tegenwoordige betrekking opge16 April 1807.
vende, te worden gezonden aan de
Se.l..'l'C ta ris,
8('hool
Kommissle,
APP~IK.A.TIES
voor de beSterkstroom., niet later dan de 7de
trekking van Assistent inde Hogere
.Mei 1907.
School, om behulpzaam te zijn met
Hogere School Standaards A en B,
zullen door de ondergetekende
ootVoor de A3 School,
vangen worden tot op 18 Mei e.k.
Januaryskraal,
Dist.
EEN Gecertificeerde
Onderwijzer
BekwWllIlheid in Houtwerk za.l
Darling.
lIlet kenDis van Engels, Hollanus een :unbeveling zijn.
en Muziek, voor de A3 School,
\'II erk te beginnen na Junie
Winterhoek,
Afdeling Fort Beau- Vakantie.
Een Geeertificeerde Onderwijzeres,
fort.
Salaris
£200 p.1l. Logies is tegen een Salaris van £90 per jaar,
Sa.laris £ 125 per jaar.
verkrljgbaar
voor een nominale plus Pianoforte Muziekgelden.
Kost en inwoning te worden ver- som-biezonderheden
Werkzaamheden
te beginnen met
op aanvraag.
kregen tegen £36 per jaar.
het laeropeneJ.:! van de Selaolen is
J.
P.
KHIEL
DE
VILLIERS,
Werkzaamheden
te bElginneQ met
Julie 1907 ..
Hon.8ekr.
het J ulie-8eptem
ber Kwartaal.
Bevoegdheid
om Hollands
te
Fmnsch
Hoek,
.\ pplikaties met kopiei:!n van Geonderwijzen ee. vereiste en kennis
111 A.pril 1007.
tuigschrlflen
moeten de ondergevan Tonic Sol-fa en Pianoforte
tekende bereiken niet laler dan de
Muziek een allnbevelinJ('..
.
15de Mei 1907.
Logies en inwoning kunnen verkregen worden teien £36 per jaar.
N. BERNARD,
Applikaties, ouderdolll en onderBalderja,
vindmg opgevende,
en vergezeld
P.K. Post Retief,
'!'an Kopieën van Certi.6katen e.
via Adelaide.
zullen ontvangen
17 ... pril 1!lu7.
EE),' Assjst.e.nt.e voor de Chris- Getuig!IChriften.
telike N atlona.le Seb.ool te SDUth- worden door de heer D. van Reenen.
Jannary8lrraal,
P.K. Darling, tot
field.
Hollands,
.Engels
en Tonic de 6de Mei 1907.
Sol-fa vereist.
J. P. fEATS,
Salaris £120 per jaar.
Sekretaris.
Werkzaamheden
te beginnen in 16 April. 1907.
Julie 1\107.
tiecertificeerde
Onderwijzer'!8
Applikaties met getuigschriftAm
voor Je Private Hoereu Schopl te
van bekwa.amhcid en goed ge,trag
7.weeliontein, di3t_ Victvria West.
zullen door de ondergetekende
Moet hekwaam zijn onderwljs te
ontvangen
worden
tot
16 Mei
geven in Engels, Hollands, Mllziek,
I [JOi.
cnz. Salaris .£60 p.P.. en Hij logle8.
Ds. P. F. RETIEF,
V rij vervoer van Sroorwell Statie.
Voorz. Sch. Kom.
Plichten t.e beginn"D 15 Julie 1907.
Smithfield,
Applihties
met Kopieën van
17 April 1907.
GctuigllcluiIten te worden i!czonden
EEN As~istente, om hoofdzakelik
un de beer J. A. I. D. .\£ER1'!'E,
Stanaaards I Ven V te onderwijz~n,
ZweetIoutein,
P.K. r-:land,;fout-ein,
tegen een Salaris '!'an £150 per jaar.
via BritstDwo, ~óór of op de 18de
Bevoegdheid
om Holillnas te
onderwijzen vereist en kennis VaD
.Mei 1907.
J. ~ . .\JA RAlS,
Naald werk, Tonic Sol- fa en Tekenen
HEIDELBERG A2.
Sekretari •.
(N ieuwe Syllabus) een aanbéveling.
Werkzaamhcden
te begiDnen met
V ictórla West,
15 April lOOi.
het heropenen vall de Seholen in.
(I.) Een Gecert.ificeerde A8sUltent Julie 1907.
Applikaties, ouderdom en onderom onderwijs te geven &an de
Hogere Klassen; Holland. eu Tonic vinding meldende, en vergezeld van
Kopieën vaD Certitiltaten ën GeSol-fa noo<Uakelik.
Tekenkllnst
tuigsclarirten,
zullen
onmn~n
(Niellowe S,.llabus)
en Houtwerk
De heer T. J, Bothma. Jacketseen aan be'!'eling. Salaris £ 160 p.a. worden door Dr. G. Nieuwood~
fontein, diet- MerwevilJe.
Hon. Set.retarÏs, School Komai.aie,
(2). Een Gecertiiiceerde Assistente
om onderwijs te geve. aan Stan- D.rling, tot_de 17de Mei 1907.
GEVRAAGD
een Onderwijzer
daards III en IV. ;Naaiwerk en
J. P. YEATS,
(dame op heer) voor een Pri v 11te Tonic Sol-fa noodzAkelik. Hollands
Sekreta,ru"
School voor 7 kindereD, Hollands en Teken\Pnst
(Nieuwe SvIlabllJ)
16 ..A. pril 1007.
en Engels te onderwijzen.
Salaris een aanbe;e!ipg.
Salaru two p.a.
£60 per jaar eD-vrij logiea.
Werkzaamheden
te beginnen
na
Applikaties
met
kopieën van J unie Vakantie.
• f,
Cerllfikaten
en' Getuigschnlten,
A ppl~atie. vergezeld ,.aD kOJ?ieëll
moeten onmiddellik
gezonden wor- l"&ll certifikaten en gehUglIChntieD
-"HWlI BltuL
'\
'de. a&lJ de heer
moet{!D de Sekretaris, School Kommissie, Heidelberg, leK., ber~,iken Subecriptie 17/6 per jaar, P~T. J. BOTIDfA,
geld ingealota.
niet later dAD d. 31.te Mei 1907.
J ackelsfon tein,
ria Fraserburg Road,
F. S. BEID,
~ aanzH.é PDsth", 44,
P.K. TI\.boenUontein.
8~kretaris,
•
. KnPS
spbool
Raad.
27 Maart lW7.·

w •• t.

:3ENODIGD

-

GE\rRAAGD

HOPEFIELD SCHOOLRAID
GEVRAAGD

Onderwijzeres Benodigd.

GEVRAAGD

ASSISTENT BENODIGD.

Hopefield School

RRati.

GEVRAAGD

GEVRAAGD-

•

i

C. N. Schorn, Smithfield.
BENODIGD

Scbool Raad, Victoria West
GEVRAAGD

Hopefield Scbool Raad.

GEVRAAGD
Voor de 12 School, Darling.

Swellendam Scbool Raad.
BENODIGD

PRIVATE PLAATS SCHOOL

"ONS WEEKBLAD·'

I.

~<'

,

'.

',;~~CERT~FleEERDE Gilder, Sekretaria. 1QJ~ ea.) ,.' voor ,d.· Dcmglal .A3
'. School! ~gel8, B.ollud.a,. MÓZJek.
Salari8 £108.

OnderwiJ'zer of Onderwijzeres,

..,. BOEKHOL"DER.
EEN fbok. en alleszins bekwame Afri-

~

J. FRED. EKSTEEN,
.

ASSISTEII;n:

,".

~'

men.
UEIJNIKE.-(h·erled~
.. ",rh. op Woenadag,

School Raad" ·BarklrOost.
..
GEVRAAGD.,
...

Gec~~e

.

Ond.enrijzer( d)

Een kon g:13t licbt In do loogpijpen.
en gij hebt briincb.itls, dill Illogeli;j):::
In longontsteking
of t<>ring ontaardt,
Muk de kon "eg, i"66r .. ii .In de 'borat
pat. Als gtJ 6ellelllllich Ayc-x's Kersen
Borstmlddel in ·uw b.u.ia brengt, brengt
gij er daarmede opgé'\1im:dSeid,
hoop
eo' r:êinneS'cbijn.
Eon ~k'er en ongee •
eUaard. ~.middol
teg<!n kou ea
hoeSten.
(

de, Doomdrili ,A3 School.
Engels, ~~
MulÓek. Salaru
~J~U(J'11.£120.'
.,'
..,
. Ondennjzer
voor de l.ynndale
'Wacllt
u '!'OOT een uaInllAlcsel,
zoogePrime
Plaat,!. Schooi,
Engeli. 'err naamd '.!.Eebt Kersen Borstmiddl'l."
O.ert;nig u, dat gij ., .Ayer'. Ké'r:>eD
Hollanda.
Salarill voor een GecerBorstmiddel .. kd:gt.
tificeerde; £50 j Ong~ificeerde,
(Ayer's Cherry P<)ctOrl~1)
~O ; met mje lrOllt en inwoning.
Oepi'e_...-.l
door
Allen hu. werkzaamheden te be- Dr. J. C. Aye< 6< Co .• LD,.."II, Ma&s~. V. 5. A.
.
e
ginnen met het Julie kwartaal
A)'cr'l PiUe. IClletea Slechte SpljlVcrlcnllf·
APPLIKATIES
met getuigDoe aanzoek met Getuigsclu-if.
schriften Toor de be~ekkin~
van ten en Certifi katen vaD gezond beid
Assistente in de Slot VaD de Paarl bij de Sekretaris,
School Raa1
/..2 School zullen worden ingewacht BariI,. Oost.
tot de 268te deser.
.
a.e. om 7.30 een
WM. W. TUCK.
houdeo ter oyer. V ereisten
Hollan~
.Engels,
SOMERSET
OO,s.T.\
Sekretari
&Ilmedenn' water
Naaidwerk, Muziek.' Tonic Sol-fa
n Wol •• Kloot,';' bet
een aanbeveling •. Sa~is £90 p.a., Barkly 003t,
vr06ger iD de .cuid dan!
BENODIGD
een
ANistent
en drie-'!'ierden nn de muziekgelden
17 April 1907.
...erd door· 0'1'81' het
Onderwijzer
voor bovengenoemde
Appli.kanten te melden wanneer
enige andere belaogrijke
--''-::---------------,--1.SeI1001.
hoofdzakelik
voor
Stand.
zij het werk zullen, kunnen' aanV. ;
Lands een vereiste.
De
Taarden.
geslaagde_, app~ikant mod logeren
Y. J. V AN DER SPUY,
in bet Col{eze "&arding"
Huis,
.
I:)ekretaris,
wur hij logies zal mOeten betalen
Paarlse Afd. School Raad.
tegen £30 per jaar en hulp te
geven in het opzicht houden
VOOR
de A2, School, H~pe- de lessen van kostleerlingen.
field, een Gecertificeerde
OnderSalaris £200 per jaar.
wijzer (heer), om in de hogere Stan'Plichten te beginnen niet
daaN8 behulpzaam
te zi~n, tegen
de 15de Julie 1907.
Het
een Salaris van £ J 80 per Jaar met wordt verwacht dat de geslaagde
BENODIGD.
vooruitzicht op verhoging.
applikant tijd zal besteden '!I'n de
Bevoegd om Hollands,
Hout- sports van de sohool. Applikaties
ONDERWIJZER
of Ondewerk, Tonic Sol-fa Zang te onder- met Getuigschriften
te wordfJ] gewijzeres voor Private Boeren School
wijzen,
en
Tekenen
(Nieuwe zonden aan de ondergetekende
op
te
"Kournlandskloof,"
distrikt
8yllabl18) een vereiste.
of vóór de 15de M ei, 1907.
Sutherland, voor omtrent 14 tot 4.6
Applilranten
moeten hun ouderkinderen_
Salaris .t60 per jaar
J. C. VOSLOO,
dom oJpgeven. Werk.zaamheden
te
met vrij logies.
Applikatiea
met
Sekretarie,
beginnen met de her-opening van
gvmachtigd de yolGetuigschriften
en Kopieën. van
School Raad.
de Scholen in Julie 1907.
r":eol.DI[.!n lAlbetalen :- F. GoadiDg
CertiJibten
zullen door de onder1r,.,;;tRnt;_ enletterhoofdeo,
App!ibties,
vergezeld
van Somerset 006t,
getekende ontvangen
worden tot
Type-writer Ag"nt.
kopieën VUl. Cert.ifikaten en Getuig18 Maart 1907.
schrijfbeboefteu,
.£1 ~. SJ.;'0 Apyill90?:
Appli~antenmoe~
schriften, zullen oervangen worden
·boeirpAleo. £1 t6. ;
bekwaam
zIJn kinderen
tot bl) door de WelEerw.
heer J. G.
u On.
Land," advertontieI,
lb.; "Cape
Standaard V te brengen. Hollancla
Timee, ~3 21. 6<1.; A.rderne en Oo., Wood
Steyt.ler, Voorzitter,
School Komvereist.
Ouderdom
moet gemeld
en c«, ~6 0.. ld.
missie,
Hopefield,
tot de 298te
worden.
Muziek Ben aanbeveling.
Be.ldJen dat de opzichter UI Eieu dAt
April 1907.
geeD" v,ilnil in lie .tr.tea geworpell of
I
Plichten
zo spoedig mogelik in
geveed "ordt..
J. P. YEATS,
Mei &ansta.ande een. a.anvang te
Beak4- d.t de S.. elleodamatra&t, t_
MET kennis VIln Hollands, en
Sekr..-:ta.ás.
Darling'. en Stockenatroomltnlen,
Yerboogd
nemen.
indien
mogelik
Muziek,
te~en
een
Hopefield,
worden:~r voorkom·iog yao·bet lOpeD ... n
W. L ...... LBERTIJ:N,
Salaris
v.n
.£60
p.a.
eo
vrij
logies,
water qi_eo de huisee, het komitee kamm
Il April 1907.
Sekretaris.
voor de Printe
Boere~ Scholen :te 'boreii ..oor het aanrijden VIUl de .tof.
Kant.or van de Schoolraad,
"j'
(1.) Rietkuil,
met " kinderen
Sutherland,
,; STELLENBOSCH.
voor Muziek onderwijs.
•
J
15 April 190'1. ,
(2.) K'Ouaani, met 4 of 6 kinderen
Raad:nrgdadering
gehoodea
16de
Toor Muziek onderwijs. .
April_ ~907. Te~nwoordig
:,_De burgeWerkzaamheden
te beginnen n"8. 1JIII68ie>'\ de h_ J. J. p. do TOlt, eD r."da·
Appllk.tlet voor OnderwlJllri.
de Junie vakantie.
ledeo /.. Battray, J. a CJaa.eDI!, C. H.
Applikaties
met Kopieën
van Neetblil!~, P. D. Clunr en C. F. aUDt.
APPLIKAT[ES,
vergezeld vaD
De pl*ulen der I!'8woóe vernderiDg van
en Certifiklioien
GEVRAAGD
voor bovenge- kopieën van Certifikaten
en Ge- Getuigechriften
2de ill der biezondere "era4. VaD de 12de
niet de
noemde A2 School, als Eerste tuigschriften
Ap.;l ",rden gelezen :en bekrachtigd.
De
mn goed zedelik ge- moeten bij de opdergetekende
later dan 3 Mei e.k. ingekomen zijn. finaAci. oPga Veil tot de lSde April ea de
A.uisteJlt( e), een G~Cj,jftificeerde drag, zullen worden
. ingewacht
verslag~
van de municipale aoper1n.ten·
Onderwijzer
of Onder'lfijtere8
om door de ondergetekende
tot de
A. G. DU TOIT.
dent ell;,;oo g.lOru!heid. inspekteur werden
in de Hogere Standaa~1I en ie Ma- 17de M.ei, 1907. voor de
ter taf", gelegd.
De Pastorie,
trikulatie klu behulpzaam te zijn, Scholen in 't distrikt.
De ..~ende
aaobeTêlinglln jredUD door
Swellenliam.
de nrtéhillende
komiteelI werden aange·
~gen een Salaris van £175 per
(1) Gecerti.ficeerde Onderwij7'.er
nomen ~ pat aijdrail1llring811 in Baokhoekv~r de Van WijksvleiA3
School. ------------Jaar.
....
g
eel
Droetd
yltrut
werden aan~legd ;
Bevoegdheid
om Holland.
te
Sala.ris.£120 per jaar .
dat eei! meo.g.t
gema.alrt wordt in een
onderwijzen; Tonic Sdi-ta, Zang en
(2) Gecertificeerde
Onderwijzer
riool illiBird,traat
en dat oen {ooater geTekenen (Nieuwe S,.llabus) wordt voor de Breekkierie A3 SchooL.
l"Itd w@'dt bij de
"an bet riool il!
Kerktttut;
dat
Pb~nk'8Dbll!l'I:rivie.1
Salaris £60 ~r jaar en vrije
vereist.
.ebooolemukt
"ordt te
Aan Kontrakteupen en
Werkzaamheden
te beginnen met logiea.
.. _
iD@'ó ~t .oorbereidlOleo worden
het heropenen Tan de Scholen in
(3) Gecertificeerde
Onderwijzer
yoor bf planten VIUI borDeD lugs BukBouwers.
Toor de Heynsvlakte
A.3 School
Julie 1907.
b~"4!«
rn andere plaatll8O; dal de de_
Applikaties,
vergezeld van koplant.gP
op Papepaï.berg
omhei)ld
Salaris £60 per jaa.r en vrij
,
.
VERZb:GELDE
Tender!!, ge- wordt. ~
pieë"n van Certifikaten
en Getuiglogies.
BeelóteD de overdekte zijdraiDenDIi iD
ëndoseerd "Stanford
School," zulschriften, te worden gezonden aan
(4) Gecertificéerde
OndêrwijzeiorDt~t,
tu~""o Andrioga- eo Bird
len ontvangen
worden door de Itraten~ opnienw til maken en groter te
de ondergetekende
n~et later dan res voor de School te Gannapan.
ondergetekende
niet
later
dan
Vrijdag, de 17de dag van Mei 1907.
Sal1lris t80 per ja.ar en vrij
m.k~nJ)oo[ (le belallj!b.ehbende partijen,
voor hei. eo dad in gebreke blijven daarva:o de.
logies-: Muziek en Handwerk ab- WoenRdag, de 8st,.Mei,
S. D. CLOETE,
oprichten van Schoor Gebouw, enz., 1&1 wD1$len verwijderd 811 verYlUlgeo door
soluut noodzakelik in dit geval.
oon oJ>(ft draiD. Voortl! werd '-IoteD,
dat
Hon. ~ekreiari3,
V'QOrde A3 &bool te Stanford.
Werkza.a.mheden
te beginnen
de aarJl:>eveliolC voor bet uitlegJttn van
School Kommissie.
PlOD en Specifikatie zal ter in· publie~ wandelpla.ataen op de hellingen
met 't Julie Kwartaal.
BritStoW1l,
z'lge ligl?en aan het k&ntoor van de van P~i{ear.berl(
terug nrw_
wor·
F. HERHOI,.DT,
18 Aplill!107.
-Ichool Raa.d, Caledon, tot Dinsdag, deD náir het ,Parkk.omiteet"tlltlt bet verzoek
Sekretaris.
.le 30st.e April,
bij' de heer planoei! eo raming VIUl 1I:000ten gereed te
m.kent' Ook '-loten,
dat het unbod YilD
l:. C. ran Dijlr, Stanford, vanaf de mevr.
Kantoor van de 8choolrnad,
J,toux waarbij afetaod gedun "ordt
Camar'l'·on,
.
,ete tot en met de 4de Mei.
van di!: recbteo op sekere etrateo in de
13 April 1907.
De laagste of enige tender be- Mo.ter:tdrift &.tate un de StadMaad, tewarde
hoeft niet noodzakelik aangenomen Earnen ,met l.ekere waterrecbten,
unl(eti.o'oen.
te worden.
GeleiMlIl OCll brief van d heer J. H.
VOOl'

Paarlse

Afdeling
Raad.

JSSISTE.TE BE.OOIGO.

---

Gi~ College Hoge SchQo~

Hopefield School

GEVRAAGD

Sutherland Schoolraad.

_.

GlVRAAGD, GECERTIFICEERDE
ONDERWIJZERESSEN

School Raad, 'CarnarYon~

Britstown Publieke School.

CILKDON SCHOOL RIAD.

I

en

Kh"NNIS GE't ING
BENODIGD

Voor de 2de Klas Publieke
School te Philip3town.

(A.) Een Eerste Assistent (heer),
tegen een Salaris T&Ii£165 per jaar,
!rennie van Hollands
en Phyllika
een vereiste.
(B.) Een Zesde Assistente (dame)
tegen een Salaris van £80 per ja.ar,
als hulp in het
Kindergarten
Departement.
Plichten
in beide gevaBen te
worden aanvaard met h'!t Junie
Kwartaal 1907.
Applikaties, met afschriIt-en van
Certifikaten
en G etuigschri£ten,
zullen ingewacht worden door de
ondergetekende
tot op Trijdag, de
17de }lei 1907. Ouderdom
van
applikanten
moeten worden opgegeven •
J. A. FOU-RIE,
Sekretaris,
School Kommi8l!ie.
Philipstown,
19.A.prill90i.

ONDERWIJZER BINODIGD.
APPLIK.A..TIES
zullen door de
oadergetekende
ontvangen woMen
Toer de betrekkiDg
'!'t.n Onderwijzer '(ongehuwd),
om onderwijl!
te geven aan drie kindereu op een
plaat.. in het distrikt
Edenburg,
O.R.K., Hollandllen!:~ls
vereist,
Zingen en Mmiek een aanbeveling,
tegen eeD 8alari.á van £60 per jaar
met mj
logiee. AppIibties
te
werden Yer~~ld
TaD CertifihteD

Victoria West School Raad

G. L. V AN HEERDE,
Sekretaris,
Caledon School Raad.
Ca.ledon,
Onderwij19 April 190i.
voor de -.-------------

GEVRAAGD.
EEN Gecertificeerde
zer of Onderwijzeres

Worcester School Raad.

Private Roeren School te Sla.gberg,
half uur van Brakpoort
Statie,
Sala.ris £50 p.a. Moet bekwaam
zijn onderwijs te geven iD Hollands
en Engels.
Werkzaamheden
te beginnen
15de Julie 1907.
•
EEN Gecertificeerde
Ondp;nrij.\pplikaties
met kopieën VRn
Getuig'llchriften te worden gezonden zeres voor de Private Plaau School
aan de ondergetekende
niet later te Wijzersdrift nabij Uoudi,ni Weg,
Salari!! £40 per jaar met vrije
dan de 29800 Julie 1907.
kost.en inwoning.
.
J. M. MARAIS,
Werkzaamheden
te begianeo na
Sekretaris.
de 111nie Takantie.
Victoria WeBt,
Applikaties te worden geadres20llte April J ~7.
seerd aan de ondergetekende.

GEVRAAGD

..

Harrismith School
Kommissie.

Onderwijzeres Benodigd.

BOVENSTAANDE
Kommissie
V'J'&&gt applikaties voor de _betrekking van- Aaaistente in de Goevel'"
llfIIIlen~ School, Harrumith..
sala.ris voor het begin £200 per
jaar.
'
Kennis van de Holla.ndse ta.a.1
zal een aa.nbeveling zijn.'
Applibties
met Kopieën
van
te
en GeWigscamten vanigoed gedrag certilibten en GetuigschrifteJl
W er-ktaamb~en
te ;beginneo na wÓrden ienonden naar de onderJ.!i. vabatie .. n.... nde.
!:~~.de
mei later dan de· 3:Qste

J. J. DU

G~.".·
•

I

P. A. MALA.N,
Sekretaria,
Worcester Scheol Raas.
Wo:rce!lter,
20April190ï.

TENDERS ,GEVRAAGD.
-

TENDERS
zullen door de ondergetelcende ingewacht ~worden tot
de Sste Mei 1907, voor bet leggen
van plankv'loer en plalond en verdek.k:ing~et plank onder de ven~rbanken, lD '.t School~ebouw.
..
. Vardere rntgrmatle te verkrijgen
hij
G. D. ROSSOUW

Wicht:Yln

tlehoongezicht,

waano bij zijtt
geeft kOi!telool
eeD strOok groud af ta staan voor lien pijpleiding''voor
do hoofdbuizen der nieuwe
,,·ater,,-~rkeo over zijn eigendom.
Hat [oedelElloedige .&Dbod vlln de boor

bereidllilligheid te

Wicht;\Werd.met'dank

k-eOOeD

aanvlUlrd.

Vertit\heidenc brieveo werden bebandcJd,
een o-.,rdracbt
eeD algemene b.aodelaarw i}iceolie 'Word goedgekeurd,
vijf
bouwPlannen
,."rdeu
naar
b.et hbo....
komit® yerWeUD en betaling VIUI een
aantal te~nig6D
semacb.t.igd.

""Il

~ •

EI.IAOT.
.~ot.ulon van een v-erg;adering "an de
Wllkisbesttu:mdedAn
'V-'VIl 'Wijk.LOslrop
no.
2, gtl'holoden te .Botrmore op de
13de
April 1007.
.
Alle leden 'W1IOnm ~...nordig,
be~l'tl
de'boor G. J. \"&-JJ Niakwk
1IOndier kenoio!gwrrin~ Do "I"OOl'ZÏtt..r ' .....,.kl-roe de v~g
'1'00&" wettig till
opeoóe met \eD ~
IDe 1I1Oi1ulenvn.:n. 00 vorige .-erga.deri.Dg
wt'll'dOn~,
~u.rd
8d"~
tebmd.
De lM!nm B. D. MooI.Dl&ne<n H. E.
S.ooyn gll;veo. ~
'Voo hnD kommioI}~'","erk ~do
de boe5ehttldigi.~
WMil'VUI de 'Yoanittér dool- de heer Jam
Vent« ~t
werd. Do vooni~ter
.m,..
woordde,. dat hij hetgeen ~
hij
be9cb.uldigd YErd <¥Or de h~ Jan V .....
ter, rtint. ~
hooft. en dat het hem
(Jnm~k
WII& Z1I.lla te eB:4llDeD.
Vool'geste.Jd" door <1<1 l,_
H. J. 'r.WI
Ni~lrer;k, geoseIroodecrd
door
B.
D.
MooiDlIm
en nJgem_
SAn.genomen:
Dat oen ki\aehtlJrie( door het wijlcfbetll0T v.:tn wi)k IICllllkop
no. 2 ..... goeriob.t
'II"Ol'den ":"" het dil<trimbeottuur,
dM
dr VOQIT,,!liJefo 'I'OIgel
g~
van de
dlOOl' Jam Ve.nter och sclmldij!; g!IlII1aa1tt
OOeft _:1'1. ~redj~
m4l .Ut.i:IOOl 23 ....n
de Bonds kOD.8tituti~ ~nde
de
..,hooJra.ad9 k<mdidateo
& boor .~:' .J ... Y:UI '!'iUrerk gal vwo
~,
da.t 1I1J ~n aJll wijk, 5 I!te~
t;[gd... b~
~
had., Wler ~
me;o niet op de regi trn.tielSj!It
roorJro..
mf'lln.
.
Voorgeo;teIcJ dOOT cf.e"'oor H. E.. S"""P'
~.dtJerd
door J. >"Gill mjle: De b"&ren .B. D. MooimlLTl en J., Vooter blo
......l!IlCk.eo do dktr. "-ttmT'ii\"~
oop de 17O'e April t.. vert.e.géo\l'OOrdigM
aoargaaode de bcsobuJcI.i0n~
_n
boor J",n Venter ~
~ tOOrzllitf!lr
V OOI'j1;""t;e,ld door de It__ J. O.
th", en ~een
lWlllgenom~:
D",t <lê
..-dg_de publieke Band~ring
~
iijktijdig SI gehouden ,..ordoo mM, (lOA
...i~trur'SV"rg:,,:ICri~
op de 2<1.. ZItte.rdag in Junie.
De vice-voorz:itter sloot de vergadorinc
met ~bed.
H. . 1':. BTEi~,

,VPlRBANDLIJSTEN
,~
.t

i

Rei<retaril<.

17 APBlL.

EEN SPOEDIG EN VEILIG GENEES. .~'
MIDDEL VOOR ING.EW.~?\1)S
HYPOTHEKEN.
ONGESTELDHlIDiES
.
"
F. L.;.Pa.rsonwn--Queen's
Town Bon'w
V,*r.-Quoon's
Town..
f
Tll"iotig jaar geleden
Qntdelrt... de
1\1. F.# Burn.ett, A. 'Burli.ett - J. J. heer Geo. W. Brook, dllt Ohamb<oTlai""
Q,oole--- Kaapse aldelin~.
K<Jliek. Cholera en Di.arhoea
Gen_..
J. St! ~-E
.. E. Tb\VIIJttt-Kaapse
middel een ~g
en vf'ilig
ge_
"'t<le-!:,ng. .
'
mlCidel "'118 voor mgewaDds
onge$eldW. li F'ck, lun.-J.
S. Groenewald~e,n. "G_edurend.- al d.~ ja.r .. n," zegt.
Q.ledon.
hl], 'heb ik het 1liUbruik:t en re.le mal<>n
J. J.~.
Vikteor-T.
A. Th1i'&it&-Be .. n- aanbevolen.,. en
hebte result.atRn
fQ.rt West. L
\
zruj DDg nooit t.c;1~lcl."
De bePr
E. S.;Saaymn.»-K.
P lJ_Riven- Broek L. uiig_er
nn tt.. "Eo~
... '·,
d!1.
,
V'o!ID
Aberdeen,
·lWy1and.
V.S ...\..J. B.~B.1y&---()OI!telike Pnmn.eie Bouw WeJKh over,," nJ'lrodit.(Advt. \
-----ep &:leggings Ver., n:n Graluun.~-Gráh&l!u,tad.
E. J. ,'J. Nel-Owrt.elike
Provincie Bon ..
8TODTK IN HOLLAND -.~8n<lfl1(eQ~n
.
Ver.
vOon Grah.a.m- die ioliehtinl!E!o ""enll611 ootTeffende
de
studi" UIl edltrlandJJe HOj(~"len,
wor: _sdlom.o .-Kaapse
den deze k08t.eJOOI """'tTelrtdOOT cle ..ol""D......
de kommillllie "oor inlJchtinl[eo,
""men.!. Mut.naJ-AIbert.
gesteld dD<:lr de IIrncleo~-1Lf8elinJleD ~ao
.\. MutuaJ.-..Steyn .. nm Ahretm!e"o NederlAnd .. Verbond:
\' nor
de Rijb .Univeniteit ta I"";1i"" eo voo<
algemene inliebtingeD : A. W~lckPr. Ha.-rl.
fltrut 53, Leiden; Voor de G<.m....ntelik.
Uninnri:teit te .lmJIt.-rclam : O.M, KlJ,ipo<.l,
A..m.te:I 49, AmAleM"m:
VOOr cie· Vrije
Univerilteit te Amsterc:!arn: a. R. Woltjf"T,
lt imnIJv1cbt
4-9!1, Amtlterdam;
Yoor eie
Bijb UDi-.enitEjt
te Utr~ht:
A. Lo.jZt
JlIOIIYeld4-.9, Utrecht; Vaar·de Tec..hllie8e
HO!~::bo1)1 te Delft: D. W. ven Dam,
70.:DeIft.
Mev 'WQrdt vers.ocbt
le richt.. aan de ~noemd.
.~.I!,IIJ!I!W-,rdl~reD_(le d'l
denien
f

a

z.wo.

-.
(Uit

De Kerkbode ..")

ol

V_

te

o<k.r1.Df!;

-.iJlipo
dooh OY8IriJleIBA
ZendiJlg
,Het een'ig 7~J~<Iln~",·et·~
land .. nh la·nu"
drie Vrije Ke1Jken te
u..u.ll;nne
de Neuolw.tel,
~
".~.
" Rrom:on.
Millsio.n,"
<.lat in Portugeesch
odot
Mrik a en Noordelijk Trans-....w "ferkt,
Doch Zwitserland
roedt . ooit de Zendi ng YO.n Pari;;'!, en d'ie .,...n Ba.5el, doch,
deze Laat.rte i$ niet inheemsch.
Eltn
O'Yerzioht v....n i !bet jaar.bcrioht
n.n bI;t.
EJ'v-,.nge1iscbe Zendingganootllcbap
t.
B3A61 ... ha.rt-w8I'lcw·ik:kend, en een be_k
aan 't Zendin~iB
Illdaar uiterst
leersaam.
In Indië, Chil),.'}., do Goudkust en
Kameroen
vinden .. ij d.. spreidende
takken
nn dezen groot-en boom, met
2fUJ Zo.ndelingen en ni..e miuder dan
1,6 Il in boorl i ngen MOO cIDT'8, groetendeel"
ktl.techisten
en onderwi;jsers,
vooral in Indië, w....r meer dan eenderde van het werk ,lezer Zending
plaata viud t, Evenals de tw"" groote
Dui t.scf>e jI;.. nootscbappen
is ook de
Beselscho Zending,
aan ~n
bijeonder
Kerk verbonden.
Luth..'\I'anen
nit
Wurtemburg
..ormen d... meerderheid
der 'legen woon:l~
stuw'u!Jen, y..oowa t
100, en ihr<Je,.el dit getal groot schijnt,
-trouwens
bot Zend'inf!hni~ is propYol,~Ui er nu .,..oor het t~nst van de-ze
~udin!1i een ooroop u.itgeg aa u op jonge
lj Jltvers,te,t.<; 'l>heologen om sich
aA n
het steeds uitbreidoud werk <Lozer ",.,ndi nJl: te f1I!> v en. Er i.'! een tokort., doel I
de inkorn8wn klimmen
I!;ll6tadig, wodrilt men hierover
hoolmnaal nipt b<~

De Inwijding nn bet ni.uwe kerkgebouw
te d. Av ul .jet planta:.lnden
op deo .den
Wel, Il00&10 un~bndigd.
m.oar word, we~DI
QIlvermijd.lijke
omstandigbeden
vOOr onbep_Id~
tijd ui'genelJ ..

~D()B.P.

00 Haart, bij
vi~
In..., '""UW
geh~
.. II
de ed. I. J.
)i de boor D. P.
k""""Lns. T......
,*"

·,tmaaJ

De ordening Yan den Eer •. heer

.'rIng

J&.N FRm>a·KI.I:.

p<'T801lel>.

>I()

W'6l'k

~h-·t

I

0.. J. G. Perold. hulpprediker aan de
P ....rl, id bere-pen
Lot
leuraar dezer
,eu",en~e,

vs-

l1J&'

.\1"hiel burg

p;..Iloo<.lt nrt bert

•'

na

I

RObertioD •

eoen

t,·

,,,,'r be·la.ngste'-

f.,"'-

llOot·mde Vf'.rJ.w

~.,h"..!4.\ or~
l. (~.nt.rale k::u.

hl'>'<"<h"OlfVig
W~
:tfgeha..Dvan b_
\I)ll!<'ncJ,.: 1.
. ',0 \~n
...t . 2.
...!I('Ia ....
t njZ.. 4.
· r 'J ~-,.-(le.ratie.
'.,-.tl,

..:.'(lIb

"n

.....
lt .•·.•

Caledon.
I>'. J. O .. J. Kri;:", di- dell r".twjJ 1""[1
Ot/or
I KI'rk(·r.Ul.d to.~~e1<!tu.an. can Stellen1."",·1.. P .... rl ell omstreken
heeft doorgebracht, keert deze week woer naar zijne
gemeente
terug.
II ij voe-lt ziel. beter en
.tt~rkt!r nu de v,·rnl.deriug.
Du gemeente
LklL;a.ur heeft .In jaar omtreut
£500 opget.r,,~ht.
Het distrikt heeft prachtige
n.-!J(VU8 gt1hnd ell dl' buiteuieden
ziju
hard
he.zj·~ I'H't pl\j:eg-f'u, Un ze ~;hlH')I2JlkelJ
tior~·n'ii.
Het ,\(ctl4l11W
dat
C"II
jaar
g"I"den opgetrokken
wi-rd. is weer te klein
gewurdcu
ou mejj ru.x-t W(O('r laten bouwen
uw \'ovrdtonillg
k Iqak.~ll V\Htr dt'D tlk·vlOt..:tl
van kinderen.

n~

\:\'il:wJ..

:.'jJ
f

·!Jij.

vnn

'Ir,lnlgAD
("nit .~! .t!1.·rn.aakt,
t"'<IL~t~D~
op
c o n kom pen.,
,r,!I~mf>"t~
.• '

n."8l'

\l'f'

.r.t n
"

Y3.n

da.n le

!J~

alge-

Il

ue.

Ikt "rijt on.
moeten zegJ;eo,
dat
loo.04tunc vuu Ds. Htofhergs ziekte veel tt'
......e srhen »vcr laat,
llij is ou reeds vijf
.. eken zjek Uil Je koorts eo zijn
neesheee
delikt
dat iets anders
Villl
ernstigen
aard de oun.aak iR, wnarura
ziju
~·I
Ili,,! t<-~ell de koorts
kan strijden
Trouwens
is hij henk-u iaal verzwakt
en
-t:oeslert
du dokter
g{~CH
hoop
\'()I)T
d,_:
b(·rvatting
van zijn wvrk binueu de oerste
yin uraanden.

I).·u, gaf ophdvoorm1i1llD-

'1''"~1'P

.'

WIESN!!.,

al, ZendeUng in verband met ol. N. G. Ge.. eeme J lUllIeDville.sal ald~I pluu ..inden op
Z __ rUg,"JO IIpr" 1.11,

··n ng, Wa.8 &1fPDclI het kOll~
·.....:~.
n heid te (98-

Uit Andere Landen.

" ' 11~.'noc·md
""rUlg !I:"huu:
hetzelfde
.•
11-; l.'legd
....::,.! «r-ec ht.. n ..n
.a m
to.ot

I_I .

.'I.n

!l~

\\ i:

de

\- erwa.rrend

voor de oningewijde
d" huidige Mjd,
heftig hoewel verborI1... D, op theol ...gisoh gebied.
Dugel.ijJc.
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1,,11,

te

· . 1"'['"
I.D
pol rlt'nl('.nt IDhpt h(~~: '-lt-md.,·,

.urJt
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"; ••J1'
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,,;.1'wl

',·k>'!- ...• t()oI ....pra.. , '·~n Iwt pallelt. Il hof" d.lt
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" '! ht~ft.
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,on w~
,..,,l..
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.......
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r
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'.Iak lIlt,
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7.1JD

tn.akuu
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D.

,I"or:
\""arJI

/.IJnll~

..:.1.'\)1.(1.-" ~f'n()if"md
ra,n doP ""'1.
,tk. llPW PTI h4:--l~Irl~ "II
n--rtrOIlW'6ll

.~ 'V,...

IliJ

.. :\

p;l.lr

,·rr.mlng
~·,rnd.'n

·t4'-.:l-

wf"!"(l

~

","(JOT

~

(zOO-

noemen,

_,
W'J

~<'Wltie-ven

di" al,,,,, langs

oen

is..

p.. chtlg.
.n' aIombek.nde plaata

u

n.n -
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de Vruchteboord eD Tuinen.
. Mev. de Beer Iaeeh n.ieDdelik:
ingewilligd anderen reekt te geYO
yee, of wat ook: &1, naar de Vend __tie te, brengen; ieder ~
dus bet
recht om goédereD naar de ftndatie te .gen. De OII~
verwachten om ook: ya& ree daar
te hebben •
VrieDden die hllD geld ~
hebben "oor een' kans, kier ... die
DOg

N,iet mindor 'belangrijk sijn do R1jn!!Cbe en BeTIijnsche Zen eling Genoot·
~bappe!!.
In ~t Zendinghui.< te Barmen
zIJn op 't oogen bl,} zoowa t 60
.tudonten,
en oogeveer 12 worden elk
jaar

uitge7.onden.

!'Iaar.je

spraak

ge-

oordeeld, ftrbeitlt dit genootschnp
in
10 ve:mcmUenoo OOTden in Afrika, A1Iië
en An"traJ:ië. Verrew<'g het meest, b&
laflwijk werk is in ElumAtrn met :l9
.ru.t.ies, en 1.500 inboorling-helpers,
In
't geheel zijn ~ 192 Zen'de:lingen on
111 hoofdstIJ ties.
Treffend dat "iervijfde óer in.JrorllBten .....0 de R.Z.G. uit
do twee Rijnsc.b .. provinciën komt. 7J()()..
dalt per hoofd de }o:; .. "ng",lisobe bevolkinl!; van W"",tfuJen
,,,,,,wat
3d.
heumll4!;t. In 't I!;...... I van de Berlijnsehe
Z. O. komt omtrent 40 per cent. d er
inkomsten van de Zendint;-telden.
Uit
beid» geval!.>n ''kunoen wi j leeren
Ook in ~
'beide Zenelingen i< f'r
nog 00Il rwkort, dat echter jaarl ijk» afneornt, zoo bv. is dut. vali 'bet R.Z.G.
nim"'" Mn .inllJ' gedanld mo £3,/50 tM
£'2,500.
Ds nilgl",en nln J3erlijn r b&
elira~en jaarlijks £83,730.
ook d-. ZendiDg ...rb,.idt,
bebah ....
(JhjnA, llit.luiteUjk
in _Urlka wBJlr 100
Zonelelingoen in 7 Koloniën <>p15 st.nties arbeiden.
}oir zijn tn.a.ns 4.t studenten in 't Zeodinghuie tAl Berlijn I.,
en roowat 2-t in dat van Berliju
Jl .
(Gossner),
dat in Indië werkt.
Rerlijn
III. wordlt th&ns 'VOOrzien nit hot Bij",·1 Institnut
...am P""tor Ton Bodelo;chwin~ te Rielefeld, "'n ...erkt op 8 .taties in DuilBch ()a;t Afr;ka.
\,,,,,1
wordt reeds voor ons d;erm..a r VaBteland ged.aan,
do Hoore hell'" on< rn
nog meer te doel!.
G
Mmk:au,

R.

!. G .

f.

boa.

V rieDd ..D die willen geld maken,
hier ia de bol.
.... 11..., ... _1-.

BOVRIL
.All.. wat pil II ..
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Pub'lieke Verkoping

De Paarlse !frika~nse Trust Iaatschappij, Beperkt. G~~;d~~eDIE NU ZIJN-GELD BEWAARD'HEEn!
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ENZ.,

met iDJtruktie8.
de hereia Gebra.
D. W.uL, die het ,,8DDOOtsdaap
OIltbonden hebben, sal, lODder de
miD8te"reeerYe, publiek: nrkopen op
p~tt" LaugeYenracht,"
op
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.. )"1; .ij· ,;",)J~~o-

• jpil''-'rl,

AAmeli-

· \, ~:' h·1in.:eo

'("CoC

Voor
[, ideD eo voor
'·\·eld, ..r. Ib.-rl.
,I"
~ ;ptn,..f.l:otelike
(' .\1, Kl"ipooJ.
. _>r
dp
Vrije
li. R. WoJtjer,
-',·r.br",
'l"oor de
.. \·,'rh.,rd

·cr' Irt:
1I

A. L.gt

ti .. 'fe<-bni_

· 'd'
\\'.

\"SJ)

Dam,

·I·'n wor'h venocbt'

J.

._m.

"'.m.

l1.In.

lx~k("ridH
J'("IS

~·hrijvf>r

(_1hri.~tentllms"

van

II

st.aa.t

Da..oq Wo~ans("b

o. m.

(l.

ID.

O.

D.m.

m. o. m
44
6 14
41 7 5
27 7 47
6 8 2b

elll'8\f('eOoetruM

,01., <le stutf811teu
~ P<lerluuu Z~

I

waann

lud'oendf\

\.1.ordt.

bewez..ell

I

.da.t

P. Nolloth O. 9m Algo. Baai 0, ss.
Simons Baai O. llm
Ko"';.
... O. ya
MOtII!eI " O. 4!1m O. Looden O. S70l
"l\nz~ifdt",n
Utlt4:lUr
h~bb.:.·11.
Jn ~n
Knyona ... O. 39m P. Nat..: '" 1. 7u:
_'>ord vuor.af schrijft hij.
'. Wij ZIJn
nelagoa Baai ... 1. SI Ill.
~"iQ <J.. k riti~k .Jar ool'....
l>r""!;~n vn·n 't
u:-:!,,:i><te~,tendoll1
In ""n lA'n~UIon,:
de bf"Wogil1~ naar de on.rlev.'., n!!:.
op ""11 ""'<kn. pLaat.. : '; WIJ m,Of't..n
m.deJ"'WOlren
of n ,at dr
L"+l:...... !<Tt.
tiRk u.. iilentiteit
"'oln d.p." ",lIl\e<ur d",'
, Wi)-;rt.,~kk.en' ..u vali 't """le werk
J>OO l1uidel.ijk
maakt. dat d" 'hoog<"l'e'
AFlUI...
krit.u.k m<JEll _i~n."
(',ammentaar
(A.frikaaMIII tijd-!
onr ooet ".0 G_u
iO!! oVf'"rbodig.
","ch.)
Uïj lhaastf'n 01l'3 nu om h·t.~. t~ 1~bOlt dJurde Evan~,·fri' .. n de Ra.ndelin~n
(vooral ook Jl' .. Wij-,tulrlren "l.

,;on ov,,,. d" kOOl"1.ijde '-an d:it alla"
nl.. t...><t le .. "nd. VTUrhtdr~end
CJbn,..
tendoll1. 1JOO".I~wij dat voornl ID de
nr'Ol;""'u .. all eenip;e TOOrn.".me Zen~i:~n'>ol>'I'lw.T'I",n gez1p.n hebben.
.
:\I"n kA" ><i"h in 't. on,.ym~t.I11ek:e
PRri;' moeiii.jk VOM>\t",lIrol
dat h.ier .... n
o,.r ~lI:endste
Zending~nootscllAJ>"
P"'" r..ijn bron
heeft. . Voortduren.df
I:rooi spelt
de g~hWd6nL'
~a.n. . 0
~a nl!;e1.i-.rru. Zending v...n P~r1l". dOO,
behAJv.. huo Wl0l'k in OceaDle, &lIeen
i. .'Hrika lITlJ,p.idt, t. .... &8ut.oland,
BarotHBlanu~ M~
ell den Con.go
littaat.
Hub .,...Jd 18 thans ~
berJet
..,.,.. 4ó r;..qOOung..- an eon groot uo·

Maan.

Zon.
Up.

'lJ
24
25
26
27

Dint!dag ...
Woen.aag
Donderdag
Vrijdag
ZAterdag

28 Sondag
1!9 Maandag
90 Diudag

op

(}ader.
m.

D. UI•

D.

7 16

6 13
6 12
6 10
ti 9
6 8

... 7 16

7 17
7 18
7 19

720
7 !o
7 111

o:'der

6

7

6
,

ii
5

1 5'
l! 68
3 68

4 5,

op

Dom.
6 .,

7 ii
8 18

.... y,.

llfINillnlt,

STATIOJl(y

3

Paar \TaigeD, Zeiltje&,

Zwin-

gels, Kettmgs, enz.
160 Vruchten

en Bwhel M&nden,

Ploeg, Kulti ....tore, Eggen, Ze.iMn,
Voe ....Machine, 40 zakbá Eikeli,
6 Anken

Wijn.

Voor R.lce),'ng· van de h.. ,
' .. ac JA de Waal.
4 Rente klu Buuto
Pooiet, 2
Muilen, 2 Koeien, 4ó 8claapen,
(hameI.).

D. PL.U-,

DnIOli

LANG ..gVEBW ACHT,

u.n

de Kuila

Tin lDjne.,

Ri'rier

•
VRIJDAG,

28

APR'L

'''0'1,

te 10 UUF ".m.
, PAUL D. CLUVER, .AMal'er.

Op WOENSDAG, de 24ste APRIL 1907,
BEGINNEND'
verkocht

55
12
10
1
500

TE 10.45 URE V.M.,

worden :-

100 Extra Vette Va

Goedgedresseerde Muilen,
Koeien, in Kalf,
Van.rzen, in Kalf,
Friesland Bul,
Mudden Zaad Haver.

n- .-DRIJE

MAANDEN

-oP-

Pourid S818.-

VRIJDAG. de 26ate
.11

KR.DIET.

ZAL de oodergetekende
MARKT
KRAAL,
bo"en
koaditie.

Bebeta.ru.

F. TAPPE,
J. W. MOORREEl Jr ••

11

U1Ja PJlJ:CIU,

Pnbliek doen Verkopen uit de PAAR.LSE
gemeld getal VatteILl, in uitmuntende
,
J. F. SCHWARTZ.

A. B. DE VilLIERS 4 Co.,

Co. At.lage ....

EBELL
TE
KUUR.
,

AFSLAGERS.

MIDDELWATER POUND,
HANOVER.
TO be !!Old on the 27th iatlt.,
1 Red
.right ear "9..UAre 'belU.Dd / with OlIe Red Calf, white
back and belly. 1 Black
WitJa

C.'"

,& CO.~

C."

Black Cal£.

J. H. VISSER,
Poondm ......

CHlAPPINI STRAAT 10, li, 14,

DE UITMUNTENDE

PLAATI

£L.#.UREN""CEDALE,"

gelegeD twee ureD teD loord- Westen YID ,rijburg.

ODde.
Do ID..

Tuigen, .nz. :
.

...

lIlT UII£I.

KA.LABASKRAA.L

lo

Zons en Maans Op-,en
Ondergang.

laatschappij.

TE

!>
DinB<lag ... Il 59
029
Wo.msdag
o 53 6
DODderdag 1 16 1 37 7
Vrijdag
. 1 56 2 16 8
Er zullen
Zaterdag . 2 34 25384492
28 Zondag ...
3 11 329920
939
29 Mundag
. 3 48 4 8 9 58 10 18
30 Dinsdag
. 4 28 4 49 10 3~ 11 e
23
24
25
'lG
Z'I'

_tee.

! TLil;
l,r~t:ES, (,!'\\'
IjS
"11:1'1-:'.

Yoeptulgen :

1 Trolley Wagen (goed in ;:;;
1 .Hok W agen op Y6l'8D (in
orde), 1 Open.Kar.

"

VERKOPING-

i.aaA'water.

....n 'g.
RiJ I•.'idt goon school, hi i ,,"'GIITIJ B&R&DNlN9.
t~n ....oor~
i!,""en riohtirrg, en toch
IltASkt
z.ijn VI''\rhaTRnrt-f\ 6Cherpzlnnll,~n.. Gij<! .... iootr"'.t... "ij""d. Ili.,,,e
l::.~
b ..,d j,,,,n ...,n 1o(1IlisteliuILunder Duit- d.r gellOelDde ila".J:UI <Ill pl
ocl", 11,,'oIDg"n. OnLanJV' pchter b.,.,ft beo.ad.rend se"o·ad..
..ord.. dOCT '"~
d. tijd nil • oosnter
iB d. T.I.!lt ... ,
hij n-Ien téIAurg'f'St( ..tJ ,loor ZIjn Rpol~
'hij t. talle .....
U!!&&nd. getallen:
l!."'t.iJ\Ch <chr,ft.
'·LIlks. ... der
Arm,

~T.~Y".

• ·'lO'

Hoogw ..t~r.

beck>eirng wa.
over
Je Zeuwng
jj

De

4lH
~'.I., 7.8-

VEE

----

J

ou," iu Z ..\. wel bekelld en eheTbaar.
Duo·h voor wij afstappen
,",lJl
hoven.t.a.an,!" .godachulll
noemen wij n~
1-L1J'1I.l<'k
... u VOOI'fl.l 7,ijn jongst" werk.
dat 4'lbt \.:on t.oove~ll.l!!; iIl de we.reld der
" Kritiek ,. ,-;.,1.
.

rht <le

"~':-' :pr:n~
I .~, J •. 1 rn.·t

e~enlijke

lil

tPt

. :;:~\"~~)'I~~~~n, ~
,,·r.1
('
....
. , "','r:

on.e

1

lt eP~ en andur
't. midde'lI to bri"ngen.
De
tradi\.lOUee-JU·'
richting.
lalen
wij daar, nis

h....

, '·r..:-;\.if'Tl

w aa.rhe<~en.

~pnt)ve'rgostotde

:Ii",,,

~~ <;.rTIl

1\

J

-

I

.!.,d V'''''r~

• ?;',·r..;

T

Co., Afslagers.

Kalabaskraal Co-operatieve laguijn

GETIJTAFEL

, ..·-t.l!llr.

'\

u..

KOLONIALE

.. ..::" \-"r''':ld'''n~
"

Ha".:

4 Eel'lte Jd., A,.meÏikaaD18 Kuilen
(rieeld ), / 3 Eerste klu
Kolooiale
Muilen
(Releerd)., 2
JrolODWe PurdeD (3 jaar. oud,
geleerd), 1" Koeien en V ¥neD
(
. iD melk, lCIIDlIIige ~
k~~),6
jonge Vunen,
1 BW. 18 Veite Varlteu (reachih
voor de _hW).

R~ CANE en ZONEN

"'.-.rr-

.~r

'.'

zaáiland

10 URE V.lf.,'
Lé"ende u.ye ..
Lo.e Goed8lell:-

TE

De ,,~

KALK.

"0

begunatigd

DE ond~tekende,

ó.

,

'ENZ.

-"an

Zeer Kostbaar ¥AST~ en LOSGOED,
zal oordeeIen

jl

"rn:,:

KOCK.

LOW,
VendtrAf,aJagu.
Kenehn Gebouwen,
Prince Al~rt,
111April 1907.

.....................
~~==...........
..........
...............

BOV1UL.

...

, t i III,

lilt, __

'I .OIGO. O. 11 trna p.!fer ...

in Boml."

~

7 M.aArl, 1901

~8,8,pstad

ZAND 'RIVIER."

Dese plaatt ~. PI.- iD het
i1!'1ruclUi·bUIl'1te deel ....u he& cliarikt
L,aiagaburl, &aD de Z~
me' ver .,... Zneaweeb Poort.
LI.no mOiPD groot_
bean WMer YIIÓD 39 urea,
uit eeD al&OOI - durend.
Er LI ook eeD.&aD~ bet eigeadoa.
"1_1_
op de Jll¥tt lijn iD
orde, altook de omhein; ••
De .plaata LI gachikt Toor enige
~
boerderij, maar. 'f'OOral ia zij
!Dtm1mteDd Toor Itnlinogel.. Er
IS een
groot stuk grood oader
lucerne eD ruimte eD ~beid
:rOOI' nog .nel meer.
zijn er

WOE.SOAI, 24 APRIL 1107, te 11 Ire 's .lrI811,

_n

kritl-Ak

7.I'1l

~ententia.e"

gaan

O.M:aL. UUB '. KOU.aa,

K."p8ta.d zal Oordeeien bf daILr heb ...id.,loow ridht;n.l!;.\ Dew leer wordt ter proef gegeven kan wli>rdell dan
DE ondergetekende,
met instruktie8:daartoe
be~tigd
door de
ook va n de !mll.""ls verkondigd in den die, die hier g<>g&ven "'ardt, het is \Vat h
J
J
J
I
I' I. d
,_
d
1
een
iuw<>ner
van
Ka.apstad,
door
haar
eer
ACOBUS
A.
OU
BERT,
B.,
za
pub
le",
oen
"er..open
op
e p uta
vorm
van hot humnllisti..ob
begino;el
vele
maanden
geleden
nndervonden,'
zelve,
"op
•
..an wlf-Vl'rlossrn!l:, "'" uog onlan.gs
~rok O('n ~keT,. predikant
te velu.. te~ili~P R~:O:~I~~,
ê:.~~i~~i:~
,r-.. n hftt I' Cllrisu-ndom-zondAr-verlosKan.psba.d: -"Ik
ka.n
DoatlJ!
ai Il!>:," znoaJ.. doo.r Ra.nUIck e.a. gepTe- Straa,t,
Rugpijn Nier ..n Pi~en a.:mbevelen. Zij
1. VASTGOED
:-De Kostbáre Plaatsen, genaamd CALAIS
en
dikt, als
ei~nlijke
colltra.cbctll'
hebben wa8.rlijk voor mij gOOa.n.n w ..t ST. OMER,
groot &irka 33á morgen, omtrent half-uur rijden. V'lD
in ""rmini!!"
Onder de luunpveohtel"i
dovA'r richti ng zijn vooral
Haedkel en tilldere medicijD6'D niet Iladden kunnen HU17nenoot Spoorw('l!' St.ation-de
""'bouwen bestaan uit Woonhw.
Il< beb jraran lang aa.n nieren
...~
e..,
HOLo;clli,. noch' meer 1I:.... a.arlijk da n doen.
kwanl
1<,,100811,
rruut<
11<
hoorde
in
hert
Kelder,
StaUeD,
Wagenhuis,
]kaiende
Vertrekken, enz.-allen
in de be8te
u,.",.. apene
fijanden,
zij.n u.. verborboe ~
Do&ns 8.... t "an reparatie-beplant
met
ongneer
46,008 Geënte
Wijn.BESTE SOHULP KALK, 213 per zak.
~0<6
Bemiddelende
VT~en~n"
vs.n huis VlIn een vriend,
in "olIe [dracht, ongeveer 600 Geokuleenie Limoen-,
't. Chri.,teQOOm.
HUil
rlcl>ting <>l"'n- Rugpijn Nieren Pillen gjn en besloot 11'aa.rd Stokken
EESTE :STEEN KALK, 1/e5per za.k.
bw,rt zicb naar 'ft'le .njdl-n, doeh h~ft
ze te proOOer8n.
Ik ha,d tloolrt.tl drie N aartJ' e- en Zuurlimoen- B.omen, 600 A b~ikOO8bomen, en 8irb
500
ZAKDlf, 4L per .tak erlrL
1
flII'OOt.endoola"ijn ~ndslag
in het su~ doo"ielS gebn' ikt, il< ...."" .. erbaaOlli de
jl;l!V'olgente zien _ ik voelde mij beter Guavu-,
Appel-, Pruim-, Peer- en Vijgen-bomen, allen in
le d~ht.
joct.irism".
Of wij de openbnrlng
nil
Met d.. mtlDBC.ben
Buitendien grond voor enige honderden mudden graan.
"i",n in do .,titi",h .. richtin~ vn.n N.... dlUl j""",n voorheen.
Braakland "oor omtrent 25 mudden SCH.lR All Dil
derlaod,
de ".11: ... VermittlungB Tha<>- van KiJapetOO !mn ik de lof '!"BOD Doaos voor omtrent 40 mudden H....er.
KOLONlAL.
KALK
MAATSCHA.P.PI",
I,,,,ip" ... n Dnih<c'hland, de verderven'.> Pillen uitspreken."
Men'. R<WK>UW
•.el- Haver.
De
plaats kan ".emakkelik in tweeën "erdeeld
wonien, een
I!'I!
(CCK.OItIAL
COY.).
d,,~ s..hrift-kriti<ork vn.n Gunkei en t"l- de WOOl' op den 25sten Mei, 1905. (achttien
maanden
d:Ul.rna):
-"Ja.,
...dert
gedeelte
voor
zaaierij,
en
een
voor
wijnbouw.
.
lt"'n nl~r,
of 'hot P~",imiErole
vnn ~ieuBUITJI.oR.lcllT &rau,. 61, KAAPSTAD.
P08tbw 193.
Dna.ru Rugpijn Nieren PiJlen mij in 't
Venier i8 de p'laats voorzien van grote Dennebosaen,
en volo ..
ito('.h.t>-,
wij sta.a u hiN" VOO:- een toe~va.n 1903 g<mezen hebben,
heh
r
~In~ ""'n de ookt'ndp .tplling <h>rGnek- "inde
ik nDg geen herhAling v<ln de ..orige lopend water het gehele jllillr door, zijnde er noeger
een Molen met
oc~
soph.i..t.ieok. 'I"01!l('n, welke
de
mf>oll.l.';,(·h rip. ma:lt...;tar
aller dingen
i~._ nieren In...... : goha.:!. Ik kan goed ,..er- groot sukses gedreven.
II. LOSGOED
:-3 Oliver Ploegen, I Subeoil Ploeg, 2 CultiRf>t "Ik"
wil Il.. vri}l",id
bon""n ti' ken en eten en ik voel niet. meer van
de kwellende zi ....-te." Doou", Rugpijn
vators, I Dubbele-"oor
Ploe~, I Eg;re, 15 Geelholl~en Balken, Deuren,
\Mi81i~,t-"'1 w{l.t lundf'l1d
il'l uit het Woord
,''iemn PiJlen - het ~ale
nieren ~
VIL
t Z' k
PIateD, V rue h te k"18tJes, 1 L ot ~"?
TT -.
1 B li d
dicijn _ !reven de hjdendll nieren
de
enater8,
0
ID en
0 n er
GoJ~
l"n
7JC"-J(b,eond.ewordt
de r:ersG?1I
noodige hulp; .ij werken n;t 't lichaam Stove, 1 Bakki8t, 1 Kombuis
Tafel,
10,000
Stukken
gekloofd
Hout,
'ten ...ktttH (le ho()\.,......
1t'\ n<ilter
dte llltal de niemn v-ergiften. "ij geven
de 1 Lot Manden, Graven, enz.
(Jl n.ak t.
W;'1it
N"ti)!U:Hl.se
w.narheid
L."i.
Dieren rrije he,..eging
en nieuw leven,
III. VAATWERK
;-6 StukvateD,
(i en 6 legger.),l
Bran.. Bt>-Ju)t,yen WIJ t'liE"ll llltrw~nd_ige
autori.m doen al de onzuiverheden
die den d"
R"
K tel H
lt ad
t.", tin rt.'JJ. Hij!:>... ? " rou oen JXIlIS"nd. .Ianp
V8l'stor8n
en zich lomerig, ter
eWlJn en oZlJn e.,
og~ e 8.
IVOlllh...OIl .Id
1",J..>,,~dlO
.\po1og .... neergedrukt
en lnoodel()CB den geheeIV. LEVENDE
HA VE :-6 Gedresseerde
Ezel.,
la goede
""k uiUnaken.
da.g doen "" ..oelen, te niet. DoaDl! konditie, 30 Stuks Aanteel Vee,-Koeien,
Vaarzen,
Kal"era, V arkena,
~:n toeh, .. Lu hiertegenover, vinden len
Nieren Pillen ...."rde...
..er- en een lot Hoender!!.
.. ij nok I\'''N tu."I. auder niterste
d... Rugpijn
kO<'ht door allA npotlbeker, An winke,,"uarh<'id, de keerzijde
..an het subli"". of direkt van d" Fost"r-McClpllon
J"Ct.ivisti.o;eb stalldpUtlt.
De .tem vaO
('0.
Loo~'l.t
58. 1(IlAj)!'tad
rP.K .
Komt en overtuigt uzelven : niemand bliJ ve achter.
H.iw;hel,
W''l!: met all .. Metaphys,ka
BI" 1291). prij. 38, 3d. per doosje.
I JJ the Theologie,"
weerklinkt vandaag
J. H. HOFMEYR,
Sekretaris.
""II: lu id WlUI r men mah ver7.et t"b"'"
-a. ~lOhl~Il~1
&
het dogmati.sdbP, b.. t filO5lOfisnbe ""
GA UIl
....
if. het "X('~lISC"",
en alleen h.,t.
d~le,,-hist()riscbe
of bloot geschied1ft lInII,
DE
kuudij!;e voorstaat.
Wij willen bot ZOO
stellen:
"Hoe m....r b"t 8ubjel!lt het
VOOR TAFELBAAl,
APRIL., 1907.
oubJoctiv!8ti5ch lw-glllS>\l LOepast. d~.te
IUA!il8VJ:UND!fBIIIGlllI.
In.,,,, moet. op het obJOkt het om~- wtl!tA! Kw.,
5 April, EenttA! Kw., 20 A
""III,
keen!
hegi 0., .. 1 ""rden
t.oegepa..-t."
5·2lm. n.m.
lO-38m. n.m.
H it~r \Vonrt. h~t
h"P'7..t.'1!,dlO \ra nonzen
Nlen
we
Maan,
12
VeUe
Maan,
28
April
ouJ(;'1\ \,.(I~tor bt-"w.aarheld:
"Elke
,ynafApril, !r6m. n.m.
8·6m .. vm .
beid i:o _,i hoogem ... rnenvatti"41: ToW

r...~r " ..

1!.. t

want

ï·3 ppr ('.~:.,nLlllll der studenIRn W B"rlijn ru h.v. goon gpheim van
da.t z.iJ Moni.",,". of ""ter gez<'gd Mat ...
T"ui.ten Tjjn. I Moni"me is toeh een .te
1':<)(,&, hen.a.m i ng voor r.nlk
eeu oomg·

zoa.18

!Dot,i>

!.

grooter,

rekenen
natuurweteJJ""'iS zoeken tA. verkla.ren.
De natuurwetenschap
iM !tbans door~an.; voh,trpl<t ant i-religieus
bier te
[., nd". "n hooft m.,t haar verba.z;ende
b.>ev....,.]heid !I:®koope
letterku.nde tegpnwlJonlig •.eer ..eie ",anba.ngen.
Zoo

''D

.I..
ol,.. ht"f'r

.I~·

', ...,r

d"

!>en
orhapl",lijkeli

_. r; 'loor an'~
,!.·r ..t·,llnf>r< r-a...
"

wi~n

'I

Ouder

~r-

7..OlH1.en

:ld*,ld",

~. ,I

wt.

h.olwnes,

ToonLI

hll}""

hi'!

1

~tieve

,__

(·n

Yerw.3rrloJ!;

......,] b<JofdOll, 7"",,..,,,,,1 zinnen) op openbo.rll>g."!,:,,bied
:wo
algemeen
toepast.
Dit geI<.lt ..oor.o1 DurlBChla.nd.
Afge",.en oobter
van do ..we achakeerinI';l'O, vinJen
wij dr;'" groote l!ChoI.en,
cbe w'J 'hier Imrthei,hhah'e
en slecht.,
..our d.."" ~l'genbeid
d" .. Trad iti ...
,,<'<>Ie." de ·:.I:Iemiddolunde" 8fl de "No-

Hij

'1 :I''':f'!)

lJuoL

o.

'iT.l.arom

... ",.>rl\l,

die

is

.Agelijk>< kronen weer UieuW6 wendin~1I
eU ,trtJOuungell
,oor dou dag. Dit
is dan ook )!;ee'!1 won der 1 waar het 8U IJ...
~tlvL
...m.tJ zulk
~JI
voorn.a.tna
pLa.at!i
JU Dt:"6mt
ill onzen
tijd, en men
"t-

~r~1 roea

hr

E.'\" NOG WAT.

1ll':;''1DBiG

11,.\e~

':.1

i!.au::-l:;;~·

Du.rua
DooWehapYOIgt il
doet, op

l.rII.lDwijdiDg.

Bond.

r

óp.

elia, ia bM

De plaata is 3,500 morgen groot, beeft een Kleia Woonhuis
Boomgaard en een nooit-falende
voorraad lopend water.
Het
weiveld is goed &owel Toor Groot- als Klein Tee.
V Mr Twere

biezonderheden

doe

aanzoek bij

ROaENBLATT 4 DE BEER,
PBOl:n.UB8, V RUBnQ.

Postbu.

328.

Kopers van

KAA'RSTAD.
------------------Wol, .ADgorahaar en Huiden.

" Hoogste :Harkt prij~
aa.ngêboden
Zie IKarkt Verslag elke, Zaterdag•

IrI~luts.",J

SCHUT VERKOPING.
MIDDELWATER
,eNUT.
NANOVU .•

worden .,.erkoeht op de 27_
1 Rode Koe, reehtezoW wiabIhUk na achtereu, en eeu Boori
Llf, WiUe n.g en PéDa. 1 Zwarte
~oe -.et Zwm ~
.

TE
ID ~.lIRt •• IIm.,I Cl., deser,
BEP,ERB;T.

Fabrikanten Tan Schrijfbehoeften.
Lithograflse en Algemene Drukkers .
-

J. H.

YISSER,

SehUmeest.er •

ZONDERLING
GKDijl.~. Qp blIt

ltéeft ';clnn(~

Verfrissend
NNONBEPKT.,
CHEMISTEN

~

,.

.~.~ROO'f.D ~KII HlftDIL,
,
Photograflese

'kk dll

erkWl en ..

Delicieus I! I

KAAPSTAD,.

.?e-

voor de volgeude
proefd en goedgekeurd preparatIen:
L. Roche's :'>laculane. Het Ge- neeSIl'i,jdel voor Sproeten.
Lennon'8

Salir,e

Lemon

I_

Limoen

Zout)_

La

Roebe's

Glyt.:erinc

en Kom-

kommer voor J" Zomer
en Winter Wind.

.»:

Zoo

~

iDhoud.

•• '11

150,000 mU* (£7,!JOO).

"-Iii:

~

vermopu
~ be
geeatelik eo liehameli k - ,ezond.
Ib beb
alleén geen lust aG Ian.g)., .. aehten, 1.0' ik
118C oatiIlU'llk. dood Kelf."
'

k~

OPVOBDlNG Eli
NDERWIJ8.-ID
-eui:r
bet t "eede 'faD een "ri.. Am li; elen 0 ver
plaJd 1'8a de p1dt.n, familie
"op~ng
eD onderwil'" in de "V.W.
N~uwsbode~ wordt dtndelik het verllChil
, De LOIIden_IwDfMeolle
bilUleD ~ b.m.tu,,·_ge't'OacMo,.ecbooD.tttIJt8"1II1,
\!lW
~~et
tulliJéo de begrippen welke
heeft betloteo, dat due
lliet 'door de liekte "aan~rt, te ~n ait- I F'.ill,_nitlh,
d..... bade woerden ",,,rteg6n.,oordigtYl.
·"cónrtaild • ., nn de toekomet eeue OlD de vier jare'l UI "er' roeieotllll'deleigeDl&U'~
""'0 aaospraak
Il.D Iran under.ij.
}jabben zonder opvan "de lmperiale
kompuaatIe.
'
.oed:ing, zo le&6n we. Dat is; men km de
IS~h<lOb·ad'l!Ilbill, -'I in
door de .... 'pdereu onder dl' ~m
Preets, in ~-.
ItiodeNfl r;eme kennis inpompen, en_
KollfereDfie." en dat de premieT
GeeD boóm' óf pl&nt, of gedeelt.n of
ingediend.
Wordt dit~pdaan,
)(aart nl) bet _
geleerd lIllI:fS malten, en ze toch niet
vrI1chteD er"au, methibegrip 1'80 groeot4lo,
het Idear met. aamenwerm;,
op ouder. Bo.gelaud dil "ooraittar deaer nrg&dering
iiuliteraclbQCIII.
de eerete in die ~elike grondalag ge-ven, d~e nodig ..
_I zijn. B AI geen "Imperial.
ftaad" lDOf(eD~iteen~.verklaarde_wordeD
keno.
om de melle een nuttig ea werkuaru lid
wij. gebit-od in de K-.p:'.lJlnie.
Ret
gevormd worden, lIOaII door eommigen I gJlDOlIMID., ~t tijd ID wijle de k:e,!niage'ffng,
suJl~n iu de der maa:táohapplj le ;:naken. Bekwaam
tweed~ ic, lut bet. boeluit nn dl, ecbool· was
voorg88teld,
docb
er EaJ
een
J.Odauige ar_ beame~ verklaard
acht· wt v~
naid alleen maUt ni~t de nw,., eo de
raad !ioaW sijn, indien' het ",,_temt
ervanng .. or-, ~biedeni8
dln" we11!ld in alle tijdee i.
" .. kretariaat:' Jeet.icbt wordeD in v!'fband
aal zijn teruggetrokken
door de
"ol nu treurige voorheelden daarvan. Er
met
de
Imperiale
Konf.rentie,
als
een
eekretnri.
van
'land~_,
Dav
.eie
gebele
me~e l:~
van de IChooLkoltlmi.ie. Dit i.
!rijD grote staatslieden, grote veldhereo
VIW
de OU£tellke Provincie
in de 1'origé Pto:"
deceuuali.lie
van de macht Ivan het de- onderdeel 1'&0 h~t departement
PIANO'S VANAF &35
grot. IlCbrijvere en dichten! g6weeat, die
kolanwe
II8ltretarill
iD
Londen.
Het
klamatie
tOt.eeD
l}etImei'te
ar.
verltlatrd
parteJnllLt.
Dit voortt.1 ~d
ook op de
tot de grootsten in hun vaE hebbeu be
40/- Maandeliks.
li ODII' niet. duidêlik wat de fuoktie. nn is, i. het duidelik, dat de toevoer 1'&0 pijn-,
boord, en toch seer to 'kort
hoten in huu
genoemde konferentie gemaakt, doch werd
dit li sekretariaat" lI'ollen zijn. Deze voor- appelA en andere vruqhteo van de 008tezedelilt
halte.
Wij zouden bonderden
niet verk ... p
Ret i. dan ook een der stellen kunnen r;ee
oamen kuonen noemen,
Wij hebbeo de
DÏet rovolntionair like naar de We.talike Provin~e taOB geJUIST ONTVANGEN
ver ..nderingen in de Soboolr~en.akt,e, die gen~
grote Engel e dichter Byron, miaschien
wordea, en het doet on8 genoegen, s~t
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tendent-generaal van onderwij ... naar oenTans wil men op dezelfde wijze te werk
zoal. het weun fDOeRt. Slei tegeno .....
WATERMEYER,
tralisalie heeft ge.~rcefd, dan ui men eiob De vorm van 't .. Nationaal
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mogelik, uit te roeien.
niet erover verwonderen, ~,.t de SchoolVrov.wen-Monument."
de
Buyter, en dail wiot de Christen, de
2/1 POSTVRIl ,
Rart ...., bet verre rande l!:~elsu,an.
In 'forband hiermede weneen . we
raden- akte
op Eulk een wijze wordt
Elderl publiceren w. een brief van de'
geadministreerd, dat de ecooolkommis8icB heer N. J. de Wet) van 't distrikt AUwal aandacht van allen te bepalen iJij bet
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Maar doze niet aall kedaoht te hebben, dat op' de 7da
mt>t. onze Oeo.traJo ,V~I.ng
to MidFe~rnarie, 1907, een konferentie ..aL afge- gevoelen dat hat geheelenal onwaarschijndoIhurg, m3&J" Mi; werd m.j nl<>t verrapporten handelen toch oiteluitelik over vaardigden uit al de kolcuieén te Bloem. lik is, dat ze ooit ernatige schade io de
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den gezonden, wordt
gezogd, dat de aanknopingspunt, eO'de ééah"id Van het
heeft de kerkeraad
van V'IIJll "JCJl HoJ1aond'er" in de ~te.
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KAIl er niet meer erl1st.il1: ge. ... .Jru'.
De iokomende maill>oot, da "BritoD,"
.ilkretaria van de 8Choolr.....d do enige kor· 'folk kan alecute door coo monmneut uit·
om de 'konferentie
tijd nit te steUen. ""b.u wd WOrden t<llfM b.,>t kwaad. dM
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De twae·wekelikae vergadering van de
Ks.rpettloo, die aan beide ka.n- niet aan de eektetaril nn de achooiraad v..n
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wijs, de gewone vakattlistijd te ver.choi· behoefte aan nlke mODumenten wordt al be.lIsJ>i0l: ,aD de raad OlD geen aktie in ta
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vrij zulieD :lijD moor en meer gevoeld, en het ie de bedoe· stellen, om de geldi«heid van de gukon.
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oesaie te toetsen SI1 om de rechte~ van de
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het aanlIChoowen waarvan het tegenwoor·
.. eten, aID de achoolinspol<teu," daarom·
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Zaterdagmorgeo werd een vergadering
dige zowel ala toekomstige ge81aohten het
'-an ~~
scbe.il!:uncli~
werd gelwutrent te waal"llOhuweo. De Ichoolraad hart warm zDlIen 'fooien kloppen, eD zicb van oud·stodenten eo beetuDrders van bet
deo Vri~d
j.1. in het Z.A. Ko'_'
Zoid.A.frikaanae
Kollege gehouden in de
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ge onder nlOrzittenJchn.p WUI de ~
Uni versiteitá Itaotere .. in de QUeén Vievindt men 8Cboolkommi8Bio8, die zo weinig voorbeeld nn zelfopoffereDd lijden voor tori&l!traat albier, met het doel een lid van
diende 'V'OOnit.ter, prof. 13, de St. VaD
AdderIs.
IAAm AD.
der Riet. ArutwMi~ waron de 1l1euwg&- .
van hUD rechten makeD, dat 116 aan de bun 'faderland van de vrou weo en kinderen, de r!Lad te !ciezen in plaats. van dl!' rev. J.
km.,n J>l'""dÏdeut, prol. P. D. Rabn eJl
achoolraad vragen, of ze de vakantie knn· te wier gedacbteni. het standbeeld werd M. RUliilell, M.A., B.D., die volgen" roo8ter
de heren H. C. }•. D!m;:IWD, O. F. J.
moest aftredeD. Het aftredeod lid '\ford
nen verecbniven.
opgericht.
ti"",
J. Le",is, R. 8anthDgens en ........
eenparig herkozen
3. Door wie moeten de 100,liDgond.r.
andere~.
Hollands in 't Gerechtshof.
N.. het lMOll der <DOttlk,n vp.rroch:t de
Gedurende de laatate paar dagen zijn
wijzen aang6llteld worden?
De &bool·
In verband met 'D lamelik ingewik· verscheidene vrijrnetael,llren hier ter .tede
~
prof mUm ziln voornitter&V:lRJ:NIGD
MKT
raden·akte "egt er niet. v..n, en er zijn kelde 'kriminele uak die laatatleden Vrij· aangekomen, om eeu gewicbti~ funktie in
am- iD 'te leveren. Ka 0011 lrorte inleidiQg. WJIl.IIOÁn de ..-oorv.it;tt,r wee<; op he&
IICbuolkommissies die goodBChika toezien, dig voor het rood gaande hof te Malme~· verband met de vri]met.elarij bij te
versehiJ. da.t ~
tll8S6ll oor.e 'f"",,,~
dat dit reoht haar wordt ontnomen.
De bury diende, .. erd &1.0 de Hollandse taal Zondagmorgen wareD de lieroek.l'fs in de
ging
en de 8.uOOre ... ~a.ppelW!.
waar' de deken,
een recht..verleend, betwelk door niemand, St. George'8 Kathodraal,
_telling
vaD een !eerlingooderwijl6r
veretUgingen, .. elk VOTschil hierop neerpreekte naar aanleiding vao de teltat,
1cwu.m dat de leden v"a n~
Tet. eich
werpt geen financiële verAntwoordelikheid die gesond verstand en een gevoel vaD ~ Heb uw broeder lief en cert u w Koning."
biUikheid heeft, haar misgund zal wordeo.
DINSDAG, 23 APRIL 1907.
bij ee'n tak nIll ~
bepaal<hm.,
op de 8Choolraad, en daar h,t meerdere het
Inrnm, dat de 1001>0 VM\ d.err.e ¥et. zich
Wetende d..t de jury, die voor de zaak in·
De Zuid Afrikaanll6 kommiesie van het
mindere iDsluit, eli de 8chooikommiI!8Ïea de gea .. oren w...., uit Holland •. sprekenden genootschap van accountantA en auditenren
seniooftijd. nodig Wa6 om eeu :vnlled'igu
kmm:is daanr.a.n te~verkriiw'n.. De scheionderwijzero kiezeo, volgt 't, dat zij ook de bestond, dat al de kroongetuigen Hollllnds geeft kenDls, da, bet tioale examen zal
Irondigen w_too op l....t gebied Vll.D
leerliDgonder .. ijurs
moeten eo kunnen begrepen, dit de be8Chuldigden alleen gebouden worded op 4, 1) eo 6 Junieen ~et
in
I...ndbon wlrundige, tooruu.-. "n
ioduiatermediair e>:..meo op 5 en 6 Junle.
Holland.
(Afrikaanl
)
kendeo
en
dat
""wel
kiezen. Bovendien iB 't een zaak die onder
fltri&Ie ont.wilclrol ....g. De lnat.'<;t,e 20 jaren
KiUloid..Leu, die .otdoen aan de voor~e·
de
preaidcrende
rechter
(sir
,I.
Henry
-le
Het lijdt tan8 goon twijfel meer, dat het bet bui.boudelik
WM druk gewerk't
8&ll ae v..roeterinj!;
.,·breven regulatie>! moeten vóór 16 Mei
beheer van da IOhool
GEWEZEN!!: AMBTEN4BEN
v&o 't cymád:e prooes, 1iOndP.r hBtwelk
VilUe",) áls de ..dvokaat voor de verdodi· '{,plikatie maken. De hon. sekretaris i.
'VROEGERE Z, A..REPUBLrEK
!!:evaar be.taat, dat de recbten van school. 'fait.
dI&
goudindu."trie
8rUI
de ~ud tAn.. n.iEO<;
d, boor Hy. Gibson, postbllll 1,643, Kaap·
ging (adv. A. J. War..is) 't llolland.
wo!rdl;;id.o<:lt'de heer Jam .. R. LeiK. de
kommissie. ongemerkt, van stap tot .tap,
We hebben deze voorbeeldeo genoemd, machtig was, vroeg de kroonvervolger
IOOU bestaan. De 'Ilrnnsv'Mll w88 dus b......
stad.
'"
het th_urien
depvtement
ondermiJod Eollen worden, met hot ge- om de ouder. eo 8Choolkommi8lliea te waar·
in een in dit nummer ..~r· po!it.le i:n de OOn;1I.e plaats ve'T8Ch1l1d;~d
(adv. J. de Wui) de rechter olft verlof
Vrijdag _.Ierd de gewooe wekeli kse ver·
adverteotie, bekeod gelD:L81tt, UÓD. de, t.ooeprulSing ...."', 'd.. rc6ult:a.teD
vol!!:, dat oon hernieuwde poging aang .. .cRlIwen bun rechteo til handh.veo.
De OIU de juie in hun eigeo taal toe te goldering vau het Tafelbaai h ..voo bestDur
olge .ekere keooUigeviog iD de raaI ,;chciktmdirg '~.bek.
wend zal worden OIU deze komminiea, ""booLkommieeie ia een e8iJ6ntiëel deel van aprekeo.
Dlt verzoek werd geredelik lI~houden onder voorzitterscbap van de br.
Do grote Icwest£e, ...alke nu YOOrO! de
Couran! " alle aaolpraltetl inga·
.......
vertegen'foordigende de oudlil"' der IIChool· one ateltlel VIln onderwije, eo de ODd.... en toeg""taan, eo dadelik werd er gebrIlik van L. Wl6nur. Volgeng het verelag ~an de
moeeten wO.rdeo bij de peo1Ï03C8D llIlll dach,t mn cheru ici bezighield,
l.dvoltaat
M.arais ging kort sekretari8 W8JI in de afgelopen week &an
Jrommieeie 'fóór de 30ete het f.!tlbruik mak«J rul de tiklltof 'faD
gaande kinderen, ..f te schaffen.
Een 8Choolkommid.ie-leden moeten hnn reohten gemaatt.
26 atoom· en 2 zeill!Chep.o ligpluts
ver·
ben die ledea waren van die a.tmOillfeer. ()JY l!Omm.i~e tXaaw.n in,
ernsllge waarachuwing aan ..uen, die in .. ... rdereD en gebrDikell, ..nders kan 't daarop een Btapie verder dao de !troon· loond, met een hruto to,!Deo i.ohond vaD
war"" ril'<eds fo,brielren, 11'3&1" do··
dienst van de 'froegere Zuid· ElI,t~
'fervolger en deed JlijD vr..gen aan de ge·
Salpeterrum00. ateiAel ."n onderwij8 belangstellen, :£&1
68,756 tOb. De totaal gelaode, versche.p.
lUlpnnu,oJt, eo wier diensteD eo stilcst.el ui t ue "'uch tin
licht gebooren, dat de bedoeliog vaD de tuigeD direkt in 't Hollande_n
voor· te en overgeladen kargo bedroeg 16,510.
wem om~.
Het grot<' voordeel hier·
du geenazin8 v..n oopas zijn.
Scboolraden.bill ,"aD 1905, wau. ze iDge- beeld dit adv. de Waal spoedig volgde, en N a hot afhandelen
rechtill die
op van was, dat m~ <mOfb ...rurelik rjjt,
van enige verdere It::,:~~~:in~~:,::~~~,::e:
v
op de wij"hlln-'8
.Yen zal zich herinnereo, dat ani Italael diend werd, nog verwesenlikt zal worden. deze aprak ook zijn slotrede aaD de jury z.akeo ging het bestuor in komitee.
kel~n~lIIrennllEuiteengezet;
dit de gemelde 'lMrde: .. 'van de TOOrraan van OUliMlp&-'
ter,
een nn.wnrlike
RlP8tstof.
,..elIte.
nn onderwijli, sedert 1866, gebaseerd ie
~'niij08l1eo en toekenningen kommj_ie"
io hun eigen taal toe. Ook .. as 't Hol·
Januarie 1907 i. ontbonden en 'I'Ol~~ lICb&tting binnen _n halve eenw
Een tweede auwmobiel ougelu:lt had
land, (Afriltaana) in een vol.gende zaak,
op het begin""l: de oudere van school.
~.Jn. Andif're fubrit>lron
regeling van zaken iD verband IIOU lllt~
ALLERLEI.
waar adv. Pohl voor de aangeklaagde op· Zondag middag"tJp de MaiD o:oad te Zae·
gaande kinderen moeten een school opaan bovengenoemde
heer is ge· 80Ilden ongetwijfe!d WOII'tlan opgericht
punt plaato. Een automohlel met een
trad
en
waar
alle
betrokkeo
partijen
in
die
het.
11'0....
oon
gernst.st.elliDJI:
W
_t.....
's.richteo, een kommissie vormeo en een
het tijdperk ...... in zulke aan·
partij, op de terugreis van K..ampe·
De registratie van parlemen- taal thui. waren, uitaluitend de voertaal. picnic
ingeleverd konden .. ~daD *&1 d:&t eT i.n de lllcht boven een vierkAnte
baai, h"d het ongeluk te dicht nabij de
onderwijzer(68)
aanstellen.
IndieD de
taire kiezers.
Dat het gebmik vao Hollandti' bij zulke voetpad band te komeo. De chautl:enl'\
tot na de bove~enoemde dltum ; mi jl aaJ'dI> genoeg zu tIrMtof en sti.btof
achooi ,dan aan r:ekere door de ...et ge·
W'Q8 om de ~~
wemd 60 jaM l&ng
allen wie het. mage UnJtUn,
De drie weken, sedert het aanplakken gelegenheden niet ..lIeen billik en redelik betlongelul< mnde, deed daarop uet voertuig
Hier
in
.telde eiaen voldoet, dan betaalt de slaat va.n de voorlopige lijsteo, gegeven voor 't maar alJeazin. wenaelik eo raadzaam is, lIlet zu Ik een soelheid keren da.t h..t ge.
gemaakt .. ord~ dat 31 Mei 1907, n;n nitra.t<m te v~n.
v &atgesteld .J. de laat8te dag deze Kolonie W'M OOI) rui., ".;r~eId
Een dawe .met een
de belft nn bet salari. vau de onderwijzer. indieneo van nnzoeken om geregistreerd ligt voor de band. Vertolking van ge· h..,l omkantelde.
nog aao8pralteo !tullnen iDgediend VOOT de studont irl de lalldbon,..1mn~
kindj~ in de arm werd op &traat geworpen
.Yen ooemt deze 8Cholen "pri vate acholea te worden, ziju bijna verltrekeu. Zodanige tuigenia of TBD toespraken in eeu genl
en g_ aaD8prwn
na cie dag ACheilrnnde. De boer Jc.rib Icwmn een
en bek", ..m hevige kneuzingen, terwijl de
zullen nog tot np a.a. Zaterdag, waar vertolking niemand tot (lienAt strekt, andere inzittenden onder de kar terecht ontvlL1leceo,zullen in behandeling genomen
woord V'Im ~
toe VOOT zijn rUJAO
door do staat gesullsidiéerd."
Het hoofd- aan_ken
.,.n de bodem. wo'
van
wl
Auspra:ken moeten UD de heer ~.n
kenmeri: van dit steleel is, dat het de. 27 April, door de .egi.tratie· beambteD veroorzaakt niet alloen een boel onnodige kwaroen, nit welke beoarde positie ze' lla
","aAnen
wijndi;;triJct;...1.
nit dpZi' omgllZOllden worden.:
(veldkornetten) ontnngen worden.
Nie- tijdverkwiating lOur i. erg hinderlik voor enige minnten .. erden bevrijd.
recbteo van de ooders erkeot in het kiezen
d~rngen
1l"aS gool<>laUl, dn.t da b0maDd die Item~tlChtigd
i., en die nog g!KIn 'preker "".,el al8 voor toehoordei ; het ie,
TAND EN M.OND SPOELING .
dem. iU1ll W3.8 Mn
ImHthond"",d"
'IJ&.
....n eeo schoolkommi .. ie en het aanltellen zekerheid heeft. dat zijo ~m op ae voor·
Bij het oversteken v..n de Sir Lowey
ver"oDderlik hoeYMJ memeo er
in é~o woord, een klucbtepeJ, waarbij
.1anddel't"n. 1I'e!ke tJoeb een VI' n
de
de
grootete
zorg
beltteden
Om
hnn
W!)g,
even
~!l
12
uur
pp
.Zaterdag
middag,
un een onderwijzer( 68).
lopige Ujat is, behoort te venuimen om te uielU&Ddiets .. int eo waardoor teve ...s een
V"OO1"1UlAlD.Ste ei,;en W'lIirAll voor 00 ~
werd
de
Europelle
vnu;tvechter
Harry
rein
te
hoaden,
toch
het
belang·
In 1905 diende de regering een onder· gaan of to laten onderzoeken tof zijn ~In
1JOTJdegroei en ootwikkellnJl; oor VTI1"lJt,.
klaarblijkelik !onrecht aan de ene 'follta- Crawford door een automobiel, bet eigeuge~te
nrwaarklzen
nJ. huo
~n
OIl wi~.
o"wijnbou .. bOOd
wijsbill io, geoaamd de !Schoolraden.bill, daar il, en indieo niot, dan moet hij oog taal wordt gedaan. Vreemd il het, d~t dom van da heer Donald MeDl':iee, .. eI1ce
taDden en ltier.en het.'lFelk &eer te
di> student in dmilru~lt vol .. bel""",·
sLadwa!lrta reed, omvergeredeu.
Hevig oeJaD,l~neren i. als men nagaat de belangwaarin voorgeeteld werd de ochooikom· vóór ZaterdAg of op die datum aanzoek 't geDoemde geval le Jd.Almeebury! tt
rijm VT8B~tuk:km
t~.~v....;.ng
_",
_rata il, waar zodaoig kluchtspel
bloed~ode !lit Ileus, ogee 6n ore Il cb me!
die zij t~ vervullen hebben.
Met aDdere doen. Na Zaterdag EaJ er geen geleg"".
m!8IIiea af te' achaffen.
niet Il OOD betTekIr NI,
k:weken van
gebroken echedel werd de ollgelukkige
de hoofdzaak it dit het vaedllel
beid lOeer ZijD om aaDloeken
in te !ritti.g vaD 't rondgaande bof ve"n~c~1I
do
.i.jMtok,
maal"
ook
'
tt
""""'ilrnDc1:ijl.'O!
woorden, OleD wilde de gesubaidiëerde
wordt, want daarnn Itaogt
Waar de fullt zo Iaog heeh gsleger,...
en door de poUtie opgeDomen en in de kar 1'&0
leverln.
IQI!deelte V'aÓD de iV. titllt.eD dA :m."".Y'M
de heer Meo.aea DIW"bet ongov&!leu hoeds werk:ing der Ylrterin{ll
IICholen geheel eo al van karakter doen
we Diet. Hoe Iaet &ij. wa willen b~ en,
va.n wijn en bmndawijn.
pitaal gebracht.
De ambtenaren ,!,IUI due
lndIeD durom de tandell en
..eranderen, en de .taa! 8telle. in de plaat.
Sprehtr ;r;aJ d'AI:LrOp <¥ln hA.".hrij.-ing
dat het. 'foorbeeld dat ta Mal~81bQl, gazet infichting zagen dat bet geval hopelOOli
Bondsbenoemlng te
IJcllOon en vrij 'faD eehadelike
qm de ~
m~
va.n ......,."
ia, 'foortaan in alle dergelijke gevallen ge. was on vervoerden de man naar bet Somer- ln'''~IU.,n I7Arn,",I"n wOTden, ltaD het ~vaD de oudere. Hiertegen werd kraehlig
Jansenville.
DJak:an, <"n ein d.igd<> 1lI<'t uo '001I3I;00, dat
la om het l1chaam 'te
proteet aangetekend, en de bill werd naar
Gilteren werd de Algemene Benoominga- volgd aal woroen. We knnnen 't OD8niet !et Jl<lBpitaal, Bij aankofilllt aldaar bleek
da ~kti
V'lI·n ....ijn hi..r Id";n ""'"
dat het leven reeds geweken W8l.
OO,k~~01ule,nen ta verat.erken, Diet. 'ferteerd
'fergadering
van de BoDdatakkeD van 1'OOratellên,dat een rechter vall on. hoog.
in ~lij\inll;
met die ,"alt 'FrMkrijk,
een kollfereuti ..... rw_.
lIQelt het bliboort.
lo theorie
gerechttbof
het.
miMta
beEwaar
tagen
r:ulk
Spmjo, ltaIi"', H~jA
<'II ~
en Willo .. more te Jan_'fiDe
De tegenwoordige Schoolraden·akt. i. J_nville
Verleden Vrijdag &'fond ·werd teD' aan·
allen onl! best om oo~ iaden en
een
DOOClukelikgebruik
no
't
Hollands
zal
o\,ooh
bet
deed
er
tOP of de prodnk.
De nittlag van deu 'fergadehore van een aaotal genodeo een konArt
beboa..Jeo, alleen met bet oog op tie groot of kleio niet.
het rel!Ultaat van ti. berudalagingeD vau piumden.
"""",
dA
Kaaplrolonifo
oppeteD.
Trouw .. , hi~ geldt het niet gehooden door bet ouderw11'p8rtnneel eD
IIn "ooral betnmren 1Vij Iron oen een;tI! p!aats inJ1P!l1eT1.....t df>
ring ward 011. o1'erpeel'od alii "otgt:deze kollfere1Jtie:
de ecbooLkommiaai_
Ilechta
de k.... ti. 'fan gelijk. rechtaa TaO de ItiDdereD van het. W.-hUll in de La.Ilg.
tanden
Irwijt
rabo,
maar
boe
be"lIolt.no geDomiDeerd Dlet 1,90 tI&eUImllll.
kwa'U t.eit betrof en hiertoe kon de V f!r.
werdeo beho.den,
lID
d. ec~
HoUaoda en BOjf8I. in dit tweetalig land; straat alhier. EeD inier_t
ft 1&0"
wij ze bet beete?
HAt 'fraapc;a.k ft,1I l\.M;PSe 8ohoiJrn:ndi~ ......1 b .. lp"'"
8cb_pen 68 Bt!emlDlll. "
't
ie
ooi:
__
k
waar
IIUt,
dieDltigheid
en
program
werd,
zoal.
men
ona
m..:'.tideelt,
.baoIu!tt
he~
wijze
opt._D due kommi...
aan d. eDe DDt,
N'ada.t de redP ""'" Il iI.fZ'MProlusnstel·
De Dominatiedag ID het magiatraatabof
op h... t ooverbetertike wijle uit«evoerd.
door de mood ta fIP<)eIft met li« de prol. Y&O der n.;..t _n nrt)t,Ï.P ..... 11
eD de .taat
aan de audere kant, i~
te J_rille
ta bepaald op Di-tag. de 't ptlbliek beIaOg in aaIIme~king woeten De kleiae w_jee, die ef _
gehlkkig
anticeptl.. taPdmidclel odoI, het..
<bt.n1t 1I"oor a ..n dP rriP.u~n
~
u-.
ll&te d_, te 10ullr v.m.
.. hoven. De 8ChooLkom~
bthialcl.1I
rutzagen, kweten sicb allen &eeP' g!lld ".0
het b88ta taad· eo mondepotUDg
dilnt., eo werd ~t l:JefItllur TOOT h~ ~
bUil taak en veel lof kQmt toe .o"el 1&11
w.lkede ,nteoeebl~ DO« beeft uitpYoo-·
lle poomi.-rde
~
i. de
he. beheer over d. h.ielaollClelike .....
~j"",,~
eo onder.
mllba l1li be __
kieMfcleliDc Wingerd of dru1ven-aohimmel. hen ala 1&11 hun ooderwij...
lepnheden
der .001l1li,
lOWe! all ... b_ J. C.MoI_, dia ~
ell Jta.n
eo mood, ea het i.
Giltwela ie _
nrdere proklamatie in W'ijaer_o en de hoi.ndér l1li hu~
't'I'OeP" iD de ,W et.ge1'8llde Vergaderiog
"&II ..
middel, dat door de Y«ea. Ju Till. ml in ...... di""" dalll,
keue
nn de oDderwijArL
Dá. ble"l111
Die water wa.. erg k01Jd.
MIl ePeniaIe .Itguf
,,~de
"Gasette" ,an de ioricbtiDg •. Au het
beeft "ertegeawoordigd,
811 di. bij de
verrichtinglIII ap"k dl. Morpo, de "oor- ecb.m:~liIEe were:ld er!tend wordt
de ~o toen hij "'eef op 't d.tooge kwam
de reoA!.n vU d. .Ilden
oo,..:bo ..
gepabli<*I'CI
aaar
&&.Il1.ldillg
van
de
lfiDjODPte aIgemeDe nrk~ng
er Diet iD
zitter VaD de dtr.~.&11
hét'".._hoirJ, de
'fII"aI te bewarelI l1li bet1f ilk
W .. • hij 100 riijf ala Mil •.
Vilic:®J, welke uowmgen
d••• ,
aIaagde _, .. ~ 'fan 1'embolaod te "er- gerdziekt. P~
in " kort ~ ~ .eoate de ingedurende de tijd dat Dil' Iwu "'!lW op rijll boni j!'P.IMo
haar
'fertCbijning
in
de
oo.telike
delen
van
richtiog
Itelok
met
het
Rbee
cJoor
de
wotdt,
_
ged.reDde,
De m~hineri.
nn de eaoolraden.~1tte
Eli
..lt; daeb
d"t bij dlJlOOl ~OU l!""8".
ove~.
werk
gebrvi.k.- Ret ie bii ..n. l(a,rp WOQ<U.ii", J'eppe ......aD! F'Lr<>!'p
de Kolouie heeft genaakt..
De regnlaties kinderen be~Uld ~"Jbet \let ,...
met betrekkiog ~t bel &&DIt.eIlenvan '011·,
Nu dat de
Tm"" d.. bll es ,at trael' hoo",
18l1!J(lj~ke~ eo wiokeli .....
kri.j.rbur
afgekoDdigd door de prold&mA&i.e van 12 dit daarin _ontt~
d8rwij~
i. ecb&er iaJewikkeid.
~De
"ooN' de

opa

.an

ue

Handelaren,
Zijn Agenten

1II1ll,"""'_DI<l'D

.ekeD

~iu~';~m~~
lijk .. lIriëfie wwd IC.tiYoad<eai

DE BESTE

La Boche'e Bay Rum.
La. Hoche's Bay Rum eo Quinine,
La

Roobe'B Hsy Rum eu Bitter
Appel
:a.rber's CIl.i!Ca.ra CUBst.ipatic
Ge-

" BETWEEl THE CHillS,"

-1
Het Nationale Monument.

DARTER , ZOOIS,

neesmiddeL

Berry's Gripe Watt:< voor ,J onge
1Gn Ieren,
Lennon'e Kallesine VOllC Likdoorns.
OmniJ.del,ik
Hoofdpijc
Geneesmid-Iel.
Medicijnen
voor Paaden,
Groot
Vee en Huisdieren.

,

Garliet's liDda Gllettl,

Bestellingen per post ontvangen
prompte attentie.

rooT

.MARKTPRIJZEN,

E. Bnrmester

"

ADDERLEY STRAAT 86,

Kaapstad.
,.Juwelier,
,
\.tHoriogemaker,
Gezichtskundige

STADSNIEUWS

S

d~ Kaapse UoeTeru&-de
Kaapse

r .o.lr

I)}~

2t

•

NECTAR

Schrllf om IataJogus
lilt

de 1,000

OY81'

De Vereniging ~~; Kaapse scheikun . en.

"

STun AFORD& Co.
Strut,

Ililistratiss.

(STAAT ALLEEN)

DE ZUID-AFRIKAAN.

ONS T,AND.

E. BURMESTER,
• - KAAPSTAD .•

Opvolger

De rechten van schoolkommissies
gevaar.

-

van wii1en de beer

P. M.

R08EMOIITT.

L. J. DRUIFF, Bazichtkundige,
jODERi.£1snUl

lIl,

KAAPstAD.

DE GSEI WOIDEI GIAIIS BEIEUD.
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.I. MULLER
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eT aD

Hat anootsehap yaD lecluntants an Audltaurso.

WAT BETREn

INGELIJFD 1885,
EXAMENS

JUNIE,

190i.

De Zu;d·Afrika.aoF~
Kommissie
geeft
hiermede
hn ni~, dat dOl
Bx&men8 geboltden :tullen worden
'-te Kaapstad, ~\s. volgt :Finaal Rumen
4. 5 eo (i IllDie.
Intermediair
Eamen. ~ en 61UDie.
Kandidaten
die voldoen aan de
reglllatiu alt vOJrgeiC.breven in de
",Bij wetten moeteo 3pphkaue maken
:iYOOf toelating om IIlcb met Ia.ter daD
de lóde Mei voor te stellen.
j

i

BY. GlB~ON,
Ingeliifde

Áccountant,

.

HOII, Sekretar14.

POiI:bll8 1MS,

Kaapstad-

KWALITEIT
EN

ei_

WAARDE,

Telegrammen
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elastigd
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JICHT

xi1~~.~

:

~

·8~O!l~to.~

!,Ïi:~:!~

llêt sluiten v.n ho~=lfs~l;~
--:~
•
had in de N. G. l'egel1l'roorlti& aijD ~e beren «."<11:.
... Kerk, Pllarl g\:'mj>ente, maakte
OOIJie
M,,o..naId, A. J. Ijlerbold"
zoor '"...ihulbte hnl...Jorftar
.Ds. J. G. I~"_
PE>- l:l et'll'uen,
.1
W • J • JA"'__'
D • C•
'8
..
1""
~.,
.... rold 11.:\., B.D., itot0itlle l'n'll'l:f:·~.I)I".... en pro.kAJ . . d• ..~.""_
:;U'--_•.j
OL
..... schap Ilekend, ciDtlb«,
'01 dm
bk was heren J. A.~SmeU~p,
•
geworden, ,lat biJI ..iin work onder O~ der Ahee, on B. J. ~_ der
•
moest hlijwlI v~r1iretw"',
lID
dat biJ
Daar-de .,oors.it~,
de'b~r J.
•
dil" ht~ bN"OC'P
LaJn~burg
(K.K.) klUlll" ..tw~~
III, 'bekleed~
d •. rice-I·1t4~'n"'l
•
vali d(j huud had
.. """'AJn, r.ow·el .\'" dat YOOrai~ter, ds. lt. D. M.cDonald, dit
..
naar Ji'l>'toer Ma.tI zburg (Natal). Zijn stoel,
..
Eer.... doo u.k te cl<, gt-lneente uiterst har- stoel.
i
telik '[00" ,le !,'"I....kl"n, die- omboog wer· OI~ll .. 'I. ergnJering wordt met gebed ...
,1e tI g('z,.nd"11 om t,rt ht>t rechte ber" li
.lult 100 ~tk,HI',
~l> W\'l'D'
"oor de ve~
De notulen der' vorige
hefdelHIJken, heru ttt J.e ..... d.11!:"" he· wtlrdeu' gelezeu en geteli:end.
teond.
1><, heer Á. J. de Villiers naagt de
~
op (reffl'l",l .. WI:r'A'" ,LlI) ook de a.lou· vtll'gaderiug
001 bet eerst, bet nood·
,hl belofte III t!,,,,.(, h,,<'T'lik vl'nro7""nlikt zokalik ..te af te handelen, 'D&IIlellk.
... ,,.;"(JI~'. "De tl....
rt· gl'lll ......t de geh'f'Go "schoolgebouwen,
elUl.," da ..r bij nIet

o.

~
...
....
....
...

••
•
•

'~!J~:::l~L;.i
'r.DDM1_ .......
&111_'.1"'·

I

/
'1Ai!

mt"!'

•

•
•

•

C~1t<
:AI~oieëG

* lord+ • SpoaAllf
en BliJ' -..
V\U6
..
:
lend Gen616n,
::
:
*

Bnel

.g~~.liétlrd.

"'llll

.,an onllerwija'

-fI!Il~rinteD'iIfiIl!~~D,.. a1"I~
.
...,cl;aitl.'il!lI'd

ra ~ni.,
iób~bouw,
werd
)'ing gelegd.
• doo.
Electriciteit,
zooals
Besloten, da·t de
'•• vool'tgebracht door mijne:
rorde, wOOerom aan !le n~,i.,_.t•.a:' ....:t·
land In de wereld,
IIChril'f'eD aangaaode
~. betaliDg ·aan
.als
nel
bate preparut
ger
'-.'Wr
kel""" vnal hMte", ""U'Jlt wa",r wij ,.I,. ~cougeeuh.elevcrgiidering ,..al kunnen b~
du 'heer Viviers .,oor sijn .~eJl,ltjNI al!I
.,.. een ~1IUc.:mt.e tell tlh:1)'·.tl) werden wer- ~
Algemeen
"mond
en
ta~.
en
m lO'enea
kornmWie
.bij
het
I.rut
lNbouaen
-•
~
I1"Qlld ~,,-;'nt
011'.0 Il<>ofdJI'TaM
tot eE'tI
"Ot'gestmlD.
Ds. Cilliers doet rapport "'0 Brand·
~ I
sebeerdenbosch
scbocl, lI18ggende, aat mentair examen.
..
Mi1N! H&RCULEX i. soo<!an;g"
",n<k-r'" W\'r~
""",1> was haPn~~,
De kOl"respondeutie wordt nil gelezen
elk lur wordca verkocht, vftscbaffell
Kennedy-Goo5en:
Dat
n'
.. IOguricht, dai.de IItroOm rechtair6t;' • .j. !". wij ruet I\·i.,... ~. mat 00.' t.. w:lehtdn omtrent het huren van schoolgebou ...ea, hij de I heer JAn Groenewald .heeft 'gevan de 'lIgtiDeenheid ~n zijn
.h~ou4e: na&l' den oorsprong
van de aiekto
.\olld mot de lw.",,,, op onze Iln:lpleT!lar alsook eeu ,telegl'am, dIlt meldt, dat er sproken omtrellt hst gebouwen
h,m het drukken nil' 50 ~
lika r&gelll in dë E!I.g,elae I~
t.OItP'
waarmede liet wor.dt on~angen.
.. gev oerd wordt.. Al diegenen, die ~
be l.:Jngsbur~ ..n Prot."r l\1aJ'rtzbUl'g ge- \'rijdag.~11
orief Vl'rzondeu is van het 8M"gd, booft, bet niet te kunllen
gebtaCh~
Inen; "[&Oreli aleer de .. k eerat .,001 ~taan wf!"de: Tot ~g
.. lijdende ";jD. uneJt niet' om miJne.
vallen,
W'lUIrdoor WIJ al. door ho~ on ouderwip departement.
voor:
GOCI66lJ,cl.,iele
~i_riB:
eD
2etu~:en' tnderdaad haldCf dan wat
voor
<>vUl.Hl te vragen.
Alle con.nlt..tip.:
VN',,",
' .... rdou
1.(t'f'1o'n)l;l'rti.komt ,bt be·
De heer A. J. H eruoldt maakt ook ds I'lla~ gebracllt is, omdat er ~een geKeoned11 ~n..: ,nitiDJ&ndl dUI nra
bet preparaat dit alleen kan words
• >:iJl' vnj.
Wanneer gil niet ~I[
sl\Ut. ~b \'\·u holeucle k,lsolRl III de !!.". malding van bet feit, dat bij dr. Muir schikt" app1i~at:l. ln~9IIleJi.
II· .
~lllten;dat
de zaak ill band,n ".n bet l'ool'Stel u.ngeuomen.
kllllt loomen, ochrijft dan om mi)re..
P"""'" ,rond...
g"'Hen lruefl, en hen. de IlUkeu heelt
want hel Is 10Gder wéderp.
•
G_n-Kenned,.:
,.Dat _k ~
• Iaatate boeken o.. er Electrische
be. ..
;\{og" d~ 1l,.fJplhnd. r,_i- tussen hulp,
dUidelik
gemukt,
WAArop t-Iot.en
ds, CillJeTs geJakn ...orde _ea weer ap'
[
door werkende .komlDÏ$lie, .-u 'f'OOr·
handeling MI mijne getuig8Chriften,..
l"raM .~l gen .."",1ji> g":egd, dl'" te IIHlIweor wordt, dat d_ ZIWlkzal overataan tot I'liknties te rr~~
'f'OCIrgeségde school. gel
Men,
sedert laatste
YérogadtlliD.g,
• sij sullen U op ontvangtlt van .,"'.
WOOl cl,,,, Lo<~,h:lOld. en
WIJ mr-t dr-s to e.k. Dinsdag,
de ltlde dezer, wanneer
KOllmsgevl1l!!911mte worden geplaatst
,1I'orde.
.:
• _
en adreta koatelooe to.gesondell.
m, -er ijver IUmge,lIlL"'! word .. u .11 ',Henu-u •-en specia le "ergackring
zal hou- in "0118 Land," "South A.frican ·Ne.... " g_oedge~rd
, AIgem4!1Hl,goedgekeurd.
.'
... woro-.
'
mn wlijJl;!:la.nl I'. on zo h",rt"II(~,,·.
Jen t.er o\'erweging .... n dese zaait.
en "Education
Guet.te."
-........
• uouw-If.tyden:
D&t bri+' yan J. A.
GUO\'~;
KURTZll'HTlGH
~i10.
Draehoeksfonteul
A::J school. De
Brief gelezen no ~et departemen:t,
_; {jclt.riift .poedt'g o] komt Ulj.' 'It
r:n.i~ Jaren ~.J.;'(leon w<,rG d.' toen b," korr"spolld~l1tle on'r die school wordt re ?chlerstalljg<> salnrJ.s&eD 'f'&n, Napier Reyneke sangaand. !IOOn ".aD de
Marais,
naar
5Choolkomu.ee
.,enrneD
•
.
..
~t>!'''lI<lt. _po<.,w,~\l!(
f(L"pa,mwD O"er de "cle.'Álll welk .. ter be.warlDg verwown
AIl 5Chool.
.
8ektetaris
,het
departement
te worde.
Jl.-r"rin,·r
t" Z'lld,"(' Pand. n'l"V:lJlg~n ~-Ol·dt.'
A.lgeroeen goedgekeUrd.
door Ii:.\("n :d~t..h, d ni."'\llwP Dt"l rl'de'H, d),t\
Twee- brieven word<>n geksell VaD de sclll'ijv.en, het
salAril
nn de hoold·
Dl!! civiele kommi&aaria geeft bnnis,
ill, te bit• 12 PUil SlWT HAmAD
m,'ll "''>ol')!;''!. ,,,
,hat d" nllrk' r"NL. tp heoer C. J. van BeerdeIl, Buigt., Vl.i. ..noorwij .... , dat achterstallig
dat !Tij bij de eerstkomende
l'erpde.'
'
'.
7",-,k
g>"'''I'd,," "'~ OUl cl" 7."·lIlIJ' 1.>,1,,· In de eerstc vr....gt bij, bij wie bij aan- t.alen.'
.
l"oorges t "Id door de heer V lI.n Breda. ring bet .,olgende l'OOret'" ter q1rake
&11 tlr<'ln"" d", N moo.~lR" o,·prlopen.
zoek moet óoen om bllurgelden voor do
t£~ (_ilr..b~n
'1\'g(")! grot.."" k{\. ....t(>n ",('rcl ek- l-I( hool kaUll.>r,
-Muclood,
dui. de 5ekretaris de nodige brengen zal, ·namelik, D,t )Faar
iD 'de&elfde
bru~ da,J1 ~elJouwij} t'n \1 Pril ltJE' vt"'f' UdlBesloten
hOUl
le wijzen
op ar,t. 36, stappen
doet, de gelden .,aD de afde- onder drie of meer kiDd~
sMool heeft, er een vermUlderiDl!; .,...n
1;<'11 tlON
"oilit.crn"'t.· rlru.:lp:hart> ha.",n ,ektae A vali de schoolraadwet
1906.
lingsraad VI krijgen lll1 de ond"rwijzers
de
schoolgelden
gemaakt
moet
...OrdeD.
,.,,"' .-~.t,,,t ""n,..t.~.,ld
In do (wrede dlf'nt luj 'n lrJ ... bt in (litie
.betaJen.
Brief "AD I. J. Vlok, ~ageDde FOOT
I}a~r had,k.ll wij 'Volkomen ,.,_t .. m.... tegen de scb,oobn.spektie, welke hij niet
Aa.ugeD.omen.
'
'
van
schoo1ge1den TOOr
Brief gelezen ni, het depllrte.lIl<!nt, vem,indenng
d",'" ,..-"",rom hij destijds niet gpb"nwd bill.k besehuuwde.
w~rti om ook .... n tTlIbD.-1~POOT te d ... •
B."slot.. n een afschrift ..an :&ijn brief omtl!"'nt het uieuwe schoolgebouw
te z!jn kinderen, naar" 'Werkepde kommia·
Sie venrezeD.
I
!l"<l. II'''" a";; t.o<-ll, (·U fill I"'i£. eell raad, ''''u school.insp<'kteur
Hngen (B.A.) te Napi"r, objekt_nde
tegen
het
I.ou,..--Gooaen:
Dat on~~r OIIlSt.a.n·
.'
"",I. "".njl:tmen m~n r_t,
lJl h..t oog h",l ,.enJ~1l en de heer V .. n Heerden hier- bouwen vao een aaai.
OID ~ ~-poorb"an. na. Kran,fontein I(). ','11 kenuIs te geveIl.
Voorgesteld door de beer Van Breda digheden het opbou'den -raf' scholen, te
Kl!ilsrivier
en
.....
'
Mierkraa
.toe~IIfIt.a&D
p"n,j( •. nlM. ,,~n dubl>al spoor be" d""n
Poortje West A3 scbool. - Korre,... --"eet.hling,
dat bet departement
eer"'f\ .•,,~n
tot .um '\".Ihngton
lllt't I,,· pondelltio
over die school wordt gel&- biedi!l,lik.worcle medtlgedeeld. dat, daar ...orde; Dar dat beide o...dennjsel' .....
sen (de applu_antên in rutl~gnaI) er op
~1 t' n-rlf'lllgJnJ;
IIJlar ""or('e:;otf>lt "".at ons
zt'n, "'aarlllf"-de
de taak 'Voor het tegen·
dl' blJ'l'onlOg In de school alreeds i24
tiJo!Ofti ... t_t
naa, Engetand vla d.
III dit gt'loof v",,,,,tnrkt<, \\-n.' ,ht, dat pT WOOldige nf~ehandeld la.
kinderen bedraagt,
onalhankelik
'ran gewezen worden, dat het in de t0ekomst
niet
weder
gebeure~
mOét,
IIOU(b-tli(~
ï,;lll
1111 ('Il .... IDld(W-Jl M'.'"n fltPpUDf' HJlnstelllUg
.nn
tnE-j. a.I. NeetJllUIM'
Elland.n
het kindergarten
d,:psrteInent,
en 'da~!
dar oom de t_temming·.dea
raada
t.H,IO lt.'lar op,rH,'htUl~
,lp.pd biJ d4' tQt'Tl 11ll}J; al:o. l ...tH Its~iste-l1te in de plaat6e!lied\l'ongen ondenr'J8,
hetwelk nu - 1B
VAN DER PUMP'S
dJl&rtoo
.,erkregen
te
,liebbeD;
en
dat
IB lt'v-("l\ 7.IJ11(N-- \(omml
......
an .. ,'All
publi.f"lik" .'\J o,;elwol wordt
hokrachtigd
door
dit distrikt
bekraclit.igd il, het getal
kindsrt'l1 ,uog meer 1&111 .,erbogen, een al de on'6erwijJOeJ'S en ondenrij~ll
k(, wnrk"11,
d" p(l hppr 1)OIl1-r!:l:-', on"T de raad.
worde.
CON DillE POEDER
lu,t g;rotA "n'rscin! n\.ll ht.:"t, ptl$~"l:Z;J{lrv
Bf"~lotell htUlf
re-ls-()uk08ten
uit te b'jeenKomst ,ka mer, zoals ...oorsien op in die .,oege 'Icennis gege.,~
Algemeen goedgekenrd.
het pla n '-odr het voorgestelde nieuwe
harwt
l!L~ ..tl St"JIC'"ni)oc.('h
t,n P~':\.rl naaf
het ali"".
VOOI PAAllIlOI.
Goosen-Louw,
Dat I aan
jnffr. OmAneb
" ...ap"1>Il,d, <>n hi} n'L .. I""'n h.. t bou", .. n
'feJ- K .. Joubert wordt aangesteld
s~bo"lgebollw, znlll: een 'fenamel·kaTheron
'"'rlof t.oegMtaan
'lIlI
df' ,·oor~t.,l<l .. dllhh ••I" .'1")()rhn."1l voor het l0p"ntle kwa'\aal
tegen £100 !l'er moet worden gebouwd, ~i..ndt)' in dat Chrill.inll
KorOT PAAROEN ZIElTE HIlUQ,
warde, de school te .,erlauD,
sonder
genl er oou waarschijulikheid
bestaat,
m''Mlfe<>lo.l~
p.a
HOUDT lE tN aoEOE D~OE.
I'~n f..d, In h.,t ".I.k ZljncW. ,\"!"t.<'n \\'IJ
Brlof jl"I"7I(>n l\3ult"0nde bonus .,on da,t io de naaste-toekomst
de bothoofte de gewone kennis yan eerl kwartaal to
OCH Of MUS 9FRE8ftD WERlEI,
.....11 een verde.re bijvoegeude kamer zal geven.
t.~n.• "">! wat m"n op hpt ~
J. .... ft, doch <le I...er I) .• 1. tie Kock.
lUIYFRT HET BlOED.
:\Jgemeen ~ekellrd.
I
,
fp.t"(m
l~lllj:!'(" ma.aflrl'f'oTl bl;; mell ~ig
met
f\e ..IOtf'JI, dat de sekretans
de7le zaak gevoeld worJen.
['n)osen-Civiele
kommi$saris
: Dat
SENEUT UIEBOOG nOVE~,
hd \·.,rdlll,D.-l"1I d." ~poorb"'"1 tURi<'1l "fill het onderwijs d..partemoD.t duideAuogenomen.
6EIWlllUI Bun.
sch<d te (KruiSrivilf.>r gelaten
...orde
Pa.arl .. Il Wolllq~-t.(Jn flin i!( men !La.n de hk l,sl maken.
Brief wordt gelezen nn bet departe"OEST fW l.flUE.U.
hrng flllk, '''''<li! om ,j,> droagGarp kl.lI>'
Tw,..,
kwek,eling·<>odeT'l.ijzere.'I,!;en me'!,t, omtrent de "l'itel Doods' ..an &ools zij 'oU is, doch na ellige diskussie
T\nn.e:D wt!"!n I
c-n 1.
per .tuk
werd dIt ..oors¥! teruggetrokken
met
Pf'Tl l}:LJ'PIl HHl1 .~ OOU\\-PII
Pil
n~llir
WIj
\Vnrdl'l\
a.nngpnomen,
namehk,
mejj.
de De '('mn school.
Vf'rkn)jp'llUlr
bij a.l!r Apotl~k~n
en
...an sekOlldaot.
'
\'t"rM,men
7..H1 £"1' ~lIw:ht
pit"'" 11l\.de-rtJt Js.nlwlla vnn Heerden en SusaunA yall Ds. Oilliers geeft een .,olledig verslag ..erlof
Ww.t.,·lwl'l!...
Lo1!w-Est.erhuyse
: nat &ekretaris
.,{))gellS goe\"&rllelnent,g :reguLaties jn
bnl~
Jt1Ot~t.~1l ~"...I)()l..nrd 'in)l<r~n,
!laAT lu··t
dpr ~lerwE"_
AJn
m 'nr "It"",t III ;,.a1lk "alt ....." hl·lIg.11
Brief ""n df' heer Tempel wordt ge- \'erhluld met de overnu.me van De Two atle informa.tJtt k,riige aangunde
scholen,
en
dezelve
.,oor
Ide ....erlteDde
hJ.. ~r hrt"'\~I4:> t.t' la"""'('n
l ...z~n. w;_IanD hij de rnad kennis ~eeft,
school.
'/... "ordt. " 1:.,,1\- ~eld m",...lo~"I<lO" llat, hij
niet
la.nger de !IChooigeiden
Bnef gel ..zen va n het dep3rtemen t, kommissie to legJl:eD..
EN VRACHTDlaNI1'
Algem~
gOedgeksUTd.1
\f'rkw'",~, nat d Jll1j.!fm()t·;: lllh ...
"~pllt I....
nWf .Tohanlltl'ii Burgrr
betaleu.
\
re gedwongen onderwiii,' en nangeteBrief nn
lid
Conradie, 'I'T'llgende
S.«loteu, dat de .."d('r vaD Johannes
TUSS"/
_....-kend.
.voor verlof van Rf ... erigbeid VooT d_
de ;schoolg ..lden
Ml moeten betalen,
Besloten het dep"rt.enleut
kennis te
ST U),-IH I I ~
dllsr de r•• d alr..,..d, één kll1d grate; geven, dat de ra8d •.ijn beslUit, om ..ergad~ring.
'
Werd algemeen ,toegestaan.
lrt.-:WOTH"
V't"-~lAlf"ruW!.
g:'"I l()Urif' n
lb hwft t-otlgest.aan.
gedn ongon onderwijs in te voeren, zal
Y,ouw.-Esterhuyse:
Dat
de .,~ende
IJ"
rilppurt
..n
vun
ti
..
A1
school
staan
April 1'l(I~
ten uitVOer brengen in !tet gehele disvergDd("Tln~.
De L"~pe 'i'imêBr
Tt'~1I1\'-")(JrJI..g
.10 b(lrg;t'llIt. ...·~tt">.r (S r- onH nJOr vol}!:ende
Ai-GOA. BA..A.I ..
trikt, waar er voorziening gemaakt is rekellin~en, ntmelik:
Bept." :£1 178.; "South AfrIcan Ne,,",'
Brad \'ian inspekteur Hogen omtrent
A If,,· \'dhpr') A ZlUdm""r .. r H d..
voor schoolgaande kinderen ... erzoeken·
18s...; "Qn. Land," £1 (S. en, £1 la.;
wordt
\. di"
(' ;\1' cl" PI.....,,". .J \) !!,>Wef, B..q~plll.d$ pm'ute plaatsschool
bem de nodige slappen tA doen, deze
.T. G. Strohos, £9 68. 111.; "im J_ J.
In de Boedel van wijlen Gertruida
b.."lot.en
wordt te b{'p,.ung te p"hli""rell,
("orn(,!t
\1011. T1H."'odoT dil.. (~rO(lL f'1I ~1_ ~plezPIl. wa.. rop
volgens sektie
Kennedy. £4 7s. 6d., naar de "erkende
lnlf
htl'lI £'01"11 velooter1n:g tot st..and te
('
OOErtH'
Anna Marais
(geboren
Daneel),
63.
wo~dell ....oor bit\"otnle·n
\ orq,c
v(0' g.I(L.'f1n~
~('l~('l)
brpn~,'n
I'n nagelaten
e{·htgl'noot,
Charl
Brief gelezen vou het d..pnrt.lIlent, kOllllnissie verw~n
handeling, alsook alle rekieningen in de
lirat I~ ~bolierpn
--He
Q8nt:~
"0.0
t~n ~Ot"(I~('o.k,f·tlJ"<.I.
al:-.c>ok (fa notlll{"11 d(\r
re sa!1ar-is van mej. M.arni!', als kinderJohannes
Marai -, van Burgercl,.
w
..
d
mp,-r.
B.
I.iPh<>nherg
onf3
!cin,
I
Ol'komst.
.
ftl~f\ml"lIt-'
ht_.,zl)[b~l(l'·4mmml""'''''It't.
~J.
:~
garte" onderwijzeres vaH AII school te
ville, afdeling
Hanover.
d..rpn III Je .clIool toe te laten, "'ord!
Algemeen ~gekeurd.
.",,)TU 1!~Y7. st <'llatlwll1l1l L.. ,,,e. -l '\I'nl
Hredllsdorp.
KennMy-G<>o!le1l
: Oot' eeu bonus
daar
1(1()7
sp"-"(-I;nlfll kOmml~l('
rA YPTIP<",...gin.g be:-llotf>1\ t woo gratiS toe t~ laten,
tI".I"te",
dAt ,,:an ltd opvoedings
VRn
£5 aan de se~reta;ris toegekend
goedgunstiglik
valI ~n:1! Pa.an
r..1:.a.tJOJl
f) .\prll
UlO';"', ri" hp"r .\ .. 1. Berholdt
depalicm.nt
duidelik gemaakt worde,
Alle per~nnen die iet;; te vorderen
worde '\'OOr zijn moei*", en onl[()!lten
,'001- de oudst'l
sal O<'taJen.
Spt-'CUI.lt-> komml;:""'11"1 n? aaln ~oop
~r{)lI,d
dat ",r reMs een pillatsver.-anger
tem·
bebben of die verschuldIgd
zijn aan
D, McDona\d li,put nu zij'll .,oorstcl
in .,erband met
het
!ropen .,an een
KM"I .I,ll"" .. 1 .~pnl 1007. "".ter kom·
porair voor mej. l':kstein aangesteld
brandkast
en bet 'Verkrijgen nn geld
'". "narv""
bij kenniS h""ft gegeven is, WIIRtvCJOr£30 be!!Ohik-baar .al w_n,
boven!!emelde
Boedel, worden ver- m '_'e', 11 \pnl 1f!07
0l
ti"
vorage
""Jl:l\dering,
omtrent
'f'QOr
het
nieuw
schoolg*,uw.
f)._" \-oor1.ltU"'r
dOf'i T:l.pport
v-a.Jl W'a t
wcht bun rekeningen
in te zenden
en WIJ ,· • ..,oeken de ~euring
.,an
IOf.lagen voor hnite .. scholen, dat aldus het 81l11ll"~ vun de onderwijzere8
Goedgekeurd.
dllor d ....d('-r"t~1 LIH 1t-l ~rp(bl1in re het uit·
.,an
6n schu 1,leo te betalen,
ten kantore
Kenuedy-Hayden:
Oa,t de kinde·
T.h-" ml.ar
Of"n pL,a>ts.. ~...._""Ch,lkt roor punUit
d"
klllde~arten
nfd
...ling,
tegen
£120
van de oDdergetekende
biDnen Zes hIIPtk(, llof\~Taafp,aaM
ron van P . .,an Wijk toegel ..ten ...orde,
OP r""d kent toe voor, A. Ongeoer·
Pu•.""ioOT Habf} die
f><'rjusr, dlO IDol baar w~rk in dit kwar·
tlflr ...,.d., ondervrljzers(essen)
£6 pel'
de school te Krui.ri vier gratis bij te
Weken vanaf beden.
al:-. OIt"'n Ut"T ItfIZ"1"\'aardi~l""1I
Vil 11 g"N10E.>0m'tli,ll ''én aanvan~ neemt ..
dt: U"putaLI.(-'4 \·.-~·hl.lnt,
,rr.Hl1ll- dt' rand kind p.a.; B. \' oor gpcert.tficoorde £7
B.... f gelezen, V~J' '"bet ... Laris van woneo.
13. J. DE VILLIERS,
C. Het SILlari• .,an A
.-\.Igemeen, lIang.,Domen;
ot dt>t... ;:("t'IWï!€'1
mu 7.ljn fit· kostt'Jl
to p.... kllid p.n.;
Jo:k,leen, en te ..eggen, dat !lij
"id £-lO te lxJveng .•alldt'; D. Het sala.ras
..\.~n sekretaiis
werd medTagen
'de
Prokureur
v()()r de Ex('knteur.
\).1;.ltk-n \-uor lt. t nwkf"11 \":111 pn • ..rbi\,t,.>u
hooft gegeven Ran de oproeplDg
"n
n
li
Illet
tOO
te
bovengol<nd<,.
Deze
beer
W. BlAck t.e schriiten,
hem TrA"p eb, "'H'" .1".-.,. " .. d"pllt.itIO g,w' pek.
van het departement
om te kwalifioob"palillg komt in werkon& bij yerwisse- ren, ..n daar oe u;"tsla-g bij de herope- gende 'Vnurhaarden in h~t plan nn de
Hanover,
K. K.,
t.-erdol.· s.tukken
~rond
tu.~E"1l dr. pla.nt1 ning der scholen n{og oiet bekend waa, school te Betten of te mUen.
~'n
P.lrJ.f"
f'l)
m Ixl.dl~V'I .. r·'. f'1l 't !tHj,( vali "nderwij7.l'ro(08ti6lI) of "'''1
19 April 190ï.
De ..eT[I;adoring werd :met gebed geJalluafle 1908.
all(l~r~ a.."t.1ld.f' (wf"r7.IJdp V~HI Hllgo' ... Hjh....ft de schoolknnlll1l8sie hll"" opnieuw Mlolen.
.
I
Voor
bieilOlldQ~~tdc~D ODhcent
....
V-_L
l'IICU.t- en P_gegeldeD
wende
Alg.,m"" .. u.angenomen.
~-ll"',
n.:\I~ (1-+:· (~11(~1 ka.ut
Llll
df'l plallt..'O
g..ëmployoord, met de beste verwach·
lte ...·boonmake"
V.all
!óChool, wordt
f )rl~lll'"
l.f"ll ""I ndl'
}~y.r
I ti ...t..nat te
W.
L.
,BERTYN,
men
lIiCla
iot
•
ting.
Zij heeft. "'hter
bet gehele
besIO\<'1l l~ru3 nd te huren ... gen £1 per
7011." OVf'r !I.....il;t~duk:t"t"](j of ()1I~~llktI Sekretaris.
•
kwart ..al t1oorgowerkt, en goed werk
llllulnd.
h'}ld '-an de ,Il;riJIHt~1l tt...kll1tllnn ()Ol--dt'~o. 43('; VA~ 1\1()i'
......-".-_........
--......... ,~,~
.TRAND.TRAAT, KAAPSTAD
f'edaal1, en de raad venoekt
hierbij! -"i"-,-~"".t _':'"...,...
L".kop
PI
iVflte
planu.school.
De
It'll
hO>lr bet deel van het ·';,p...oedIDgS d,,·
neemt.
kpnul~
van de bedanking
l)t .. ra.•"l.d hn';;tlJlt r\t'l -«lU1ffi,\ \':1 Il n~ t faud
Kommissie
in zake
Pensioe·
I
partement
voor dlt
kwartllal toe te
,-,111de ollderwly.ere.,
mej. K C. BUft
••
l)t"pn
g.llllIl\l!
•
.t1n
,.,tt'!rll!l:.z:
l"r
t()('
hiJ
nen asn gewezen
ambtenaren
.de
ICHRIJ"
OM MONSTERS
kenTlen.
t_.... (b-;'~I'
(\tl
likt I,d ZIIHIIJH"t'r PIJ df' g~J.
De raad '_hnt
m~J' Eksteen haar
van
de vroegere
Zuid
Afri,
I3r,~f gplt>"en van .1a 1lS<'D valle ""hool·
,-nor d.'!Ir. dOf·j 1}~IlOt"fllrl(' komull,
....!(> WOfj
-TAa."I.rlS ten voli .. lilt t" D.-talen.
kaanse
Republiek.
ra.nd, wa311U oe medC"'·erku};.g van deze
rtH ~t"\"i.:)'P'g(.1
..:::...-SekreUir"
leest eeu brief "'UI bot,
,,,hool r:lad gevraagd
wordt
om het
J)(~ mat14' '~;l!l 11(1 COIHI:1"1" opndhllp:
dep",.'tenlt'nt.,
re "Ti·tle Deeds" .,011
Verklaard en a£g,.halllttJ.i in hel kantoor
Nademaal
In gevolge
kennisonderwij"
delurt.ement
te
verweken
l.11I 7..ll1rlPlItt.NI,
hllJft v·oor 1"Jo.)~t..:Ind~lln~
.,all dl! Meester:
de bIjdragen voor bUltollscholen kwar· ;'\li pjer AJl school.
geving,
ge<lateerd
Pretoria,
21 O,"f'r ...-t.;l.\lI tot dt' \ ol~~nd(' \f>r!!,ll(ienn~.
Voor notifikatie aangetekend.
1. VRI.IWILLIGE
o,VEIlG,\AF.
'nnbg""·lj1.e toObeblPn.
R.llppor1
\'al,
d'f-l
...
tr.lutopzH
ht,'or
P,J1
de
Maart 1906, gepubliceerd
in .'·;taats·
Brief
gelezeD
vn
n
bet
departemen
t
H..,lotl'n de .11lno;en..-llle schoolraad
UATITI IIODU.
~pJe'1,.(l11l
(gnatiu" Hermanus Ferreira, ..an Tannies,
re Oud"plaats
school "Title Deeds."
COUT"nt Ko. 3 i 9 onder 1\ 0 16il ...an ')...1'tf'7.:nIlJhel:d.-u rh- p"·kt"'·11 r "l€'TOn
OIedo tA delen. dat de •." Mlad bereld iS
i"n
v-pr"WP7..u1l
~aaT dp ....
tn\atkOll1ml~<;Ij.(",
JanBcDvillc, 16 April. Baten £76 .211. &d.,
l)" sekrPt.1 ei s ar op te antwoorden.
1906, aUe aanspraken
ingezonden
mede w w... kell, ,ndH'n het mogelik
tnrwql
h.·t rnpport nloll dt" \\·lltRn ..uppr'''U .&lIH InAAItIORID.
Brief gelezen VAn de he"r Ta.illard, lasten £lI09 Os. 1Od.
'
moesten
worden bij de Pensioenen
Intonoont
J_"",j'l'll('l1 "-orlit.. ~"Il '-f"rW{'t7.I?tJl
l<.
m.. t betr"k k_ilig tot
de heer Adrian
11.
GEDWONGEN
C1VEHGAVEN.
Rl'l~t
"aD
,j.,
St.
.John
Ambulance
.......
H'
en Toekenningen
Kommi~;;ie
vóór TI:I.:lI' d0 \V .• t.·rk.omml
Ode:ndaal,
vragend..
ondersteuning
Verf, O~e en alle ~hilderwanm
wordt
~(ltlpzen, waann
ge-,Johannes Willem stmnel., .t"""houwer
\'oiL!:t"'nd~ \\"l,rJt ·...'()Ur .lfll.)'Il.~lln.g
,T ..- \" e-refllglug
de 30ste J unie 1906, door hen die
voor twee ",nne k:i nderen in de school
\'r~alTd wordt "Hyt(lf'ne"
In de school
W(VJ'PIl naar r1(1' fl'4..,.m~lnf"lli("
r"hllt~k('- Wf"rvan Jan8enville. II! April.
Bate" £3'15
to ~{Ol'rasfont.ein.
leden waren van de .\dministratieYe
tegen laagste prijzen.
te lolten onderwijzen.
h. 6d., I... ten £526 10...
k1:"fll
k;OTIlffiL ...'lt
GEWEREN •
De heer Odendaal
te antwoorden
en
Klerkelike
Takken
va.n de
Bto,loten tlew
"N""'glO~
mede te
Carl Benjamin 8<Jhof!naD, ... 11 Steyn ..
(.\') H~kt"'1111l\:
Jll,g'flnH'lIr
r.nlv £j-' 18,...
dat het de raad spijt, ,dat voor het
KOM1UNATIE
""IeIl, d.at de raad ~""ll kans zIet om tejl;enwoordi!(e hij hem niet kan ier burjr, 12 April. BateD £1,00G lOa.,laaten
Civiele
Dienst
van de vroegere
.-,r{ . ZIJIH!P '.!-t pret
komml, ....
o;;;tp
op onvolbet ",.7.Ol'k toe le staall.
BIFL:t8,' 8PQRT
'£1,165 11s.
Zuid
,\frikaanse
Republiek,
en t.ooLdl" ár:lI-n~'rn1!>" ~kt..If..11
hulpe
komen.
AaIl7..()(.k ntB Jlu·vr. F .. 1. ..nn Rijne(b) \-()n.q!rf ..l~!{r.-. (>11 !l;ll<\(l1!~k(.'!!nl!;'
,"QTWl
\JohaD~.
Jac.oblII Adt$an Victor, boeT,
Ds. Cilliers d""t oallzoek voor j!;rat..·
TAl&.
wier dieniten
en geldelike
omstan"eld wordt
"iet
toegestaan
om baar
'''':\.11 ""n!tllut-kontrakt
rt" ,l[et"'xproprl(1 V illiI'I's-Elim)
l ..AD va,n SweUcndam, 12 April. Baten £3ó5,
digheden
hun recht op vergoeding
PATRONEN,
docht ..r, "Mattl<'," In de pLaatselike Al kind ..ren.
Lang Stra.a.t,
(Irt~rd('
gn1l1(k·n ~'"HTI.If-' Jl lli..~Jl(')t,.'n
8.?Wllasten £701 17s. 8d.
.
'.
Daau
"ermeulen,
"apier
;
1
van
C.
.chool ,le Dnald,...·rk·klaS8en te laten
gaven,
op de wijze
zoals in die liane sp' ....I~.O"'n
KOGEL.
..n \ '.1 Bt»t.'r
Fick, Sapier,
1 ... n Di·rk Gildenhuys,
Ill. GEDWONGEN OVERGAVEN, BA·
bljwonrD.
~fla.r
deal~oI"f1Wllf"
bP7.lj;!.ht~ld~
kOTIlm,,"-'-·KAAPSTAD.
kennisgeving
uiteengezet;
voor Ds Tuin
TEN EN LASTEN dNBEKENU.
~klose
Hagel
JW,I<,t,," "ppl ilia t.le, te vragen voor 1 v.an Don,,,1 Matthee.
Sif>- LP word'f"n
'''f\~7.le<n
En nademaal
de gemelde "Penschool.
W.
Willemse
2,
Koos
Vennelllen
de
beste
13/per
Cbri.to Cbrilltophidel', ~oIaDIl' algemene
(m.au!oIpersoon)
In de
(a) K .. nt,i.'j!:',,·m1l: III de '·G",.v GM'pt· t'e'n olJdf'rwlJzPf
sioenen-en
Toekenningen
Kommisbandelaar,1 nIl Ooat Londell, 12 April.
Al school legen 'n salaris ~I, C. Vermeulen 2.
field, 16/6, MaUler, 1
W' 'f'an 6 .~pri!lI9(J7. r" II<l.11wck om ~<'- pl.labelake
.-\llen ~oedgekenrd
..oor ééo .,01
sie" op de '1t ste Januarie
1907 is nmpn<t""",1 tnl n"P""t V(lQr m-f Van ,"jINI ''1ln £:180 p.a.
Ebrabilll' Abdool \ eo Abdool aamid
JO",.
haudelend
al.
Gebr.
Abdobl,
van
Kaapstad'
Resloten.
dat
chi'l<]ues
aall
underwij·
ontbonden
en de finale regeling
yan J _ S Ma.nLl"",
M.1rt.("ll100f"
l).. CiliJers
legde plannen
.,oor de 12 April.
f
'
(h) ·\an"""k door .J. Kaplnll. r, April ".r.( ••",en) op de bllltenS<'holen vali 14 raad van d" scholen te Baardscheerd,ers·
zaken in verbl!l.nd daarmee
aan de
da~PIl
tot
:\
..
eken
vóór
het
einde
van
~oh~nDe. Petrlle de B,ruijn, van LadiH)07 flIn v"f>J"wijdl"ll.ng
'""'nITl tWl."f'
hOITIAn
bo'<Ch
en
Uillenkraal.
...
ondergetekende
IS overgelaten:
verzond....n kunnen wor·
26 Maart.
aalt
df' ,U'.lot.
14~ld(·ndf\ ,"oorhIJ
7.lJn hpt kw,.rtaul
U",loten.
dat gesloten tender.
ge- IIDIIWth,
En nadllmaal
het tijdperk
waarin
iUiam Par8Oll8, b..DéleleDd a,Ja W.
elgenunm, 7.1l1'~-paarl.
'-"1i
T-pkocht vnn den.
'f'Taagd worden door d.. sekretari.
van
lle_loten boekb<lstellingen niot noodPanone'" Co., .... 11 Umtata, 12 April.
zulke aanspraken
ingeleverd
konden
Ilr P n" \- ~fol,l
de s~hoolraad.
Tenders in te koinen
Alwijn Petrus vaD Wijk, handele..t ala
wJl~'hte"
voor een
(e) <;'1P<'hte to<>,;t.:.nr! ~a n trap
8<1n wendIg tI' lal.,,,
worden
was verlengd
tot no. de
nie~ Inter dan Zat",r~,
de Ude Mei A. P. nn Wijk &: Zoon, ~8Jl Loerie Rivier,
schoolrando
ver(l;sd9flDjI;,
maar
dat
zij
P....rl p<l'tka.nooor
I!lO'7. Te wonl ..n gepubliceerd in "Ons
bovengenoemde
datum;
Jadelik
n"
westemIDIng
vnn
de
voor·
Uitenbacf',
111April.
'
Ooor F'no.-I Kannemy<'r,
L'll,l" PU "S. A. New8." 8pecifikatiB!l
Zo wordt hierbij aan allen wie om(d)~e-fi,.\.""._.
en verzonden kunnen
~f'bou \v tA.. mf~f~n 7Ptt ....n na'hIj ZlttPf ~tekelld
IV. ONDER VOORLOPIOEN GEDWONen
plannen
te
zien
en"ï"nfonnat.ie
te
het ronge aangaan
bekend
gemaakt
worden.
GEN 8EKWESTRATIJ!: GEPLAATST.
P"",rl ,tn t 'QIl
!l",lot.n.
dat oud"rs opnieuw aan· verkrijg ..n bij de voorzit:ter nn de
dat 31 Mei 1907, taM is vastgesteld
(c) '\nn'llOf'k door de h..... (' M (Ill
S(.hoolkommissie t.e Napier, ds. A. B.
De boedel nn
Hermanu.
GerharduI
7.opk mt}flten doen vóór 30 Junie 'Vwr
Plo..'l;s.ll'"
om
f\~
{Io,kel1
Uit
~
halpn.
aJ..< de laatste
dag
waarop
nog
CilIip," f'n bij de sek.rehris
..An de Butler, van VeolEl'Iltad, fOP lut VaD het
f,.'I'lltisondprwijs """ kinderen. daar bet
.•I"ond{'
'....
11 .I,. Hoof"",ltnUlt "n wel voor
aanspraken
kunnen
ingediend
O.D.H., gedateerd 12 _o\rpril1907, ten nr·
jallr, rlat tO<'gestll"n IS, dau ..erstl'DKen schoolraad le BrPda.dorp.
•.iJ" "t.gt,,,dnm " .. n 7AJ<l"rheT~ pl.. i n.
Voof)l;BSteld door de beer Alber.tynzo,~ke vaD St£phen, Fra_ en Co .• bept,_
worden
en geen aanspraken
nll die
•
'!l••k",nlng M'tller ...n Difofrd, p-oot i;. ZHI 7.iJII.
van A IJ
Be,lot~l1 ....n t,randkast
le krijgen Murl",.r. de schoolkommissie
dag ontvangen,zuUen
in behandeling
6d., n)Or hf"t m.a.k:.en V''Hn Plf"-Jl extra
scllool,
Brodasdorp.
te
nagen
op
welke
\'(",r
""llOolraads
boeken,
papieren,
:.:.ch(..t~ n\.11 Onhnel
llomln)lO"
e.1~ml(lo'ft1
genomen
worden.
Aanspraken
grond dat zij applikaties
vraagt ..oor
Pll~.
KommisRie
om ernaar
te zien:
."'11 H "I-",noo"ll Rrllg fJo."lf,.,,<,k<olbrti
moeten
aan
de
()ndergetekende
.,oor £250 1"-"" daar
lj, R. 1'. Mdlonald
en D. C. Theron. boofdonderwijzer,
l,:{SOL \rENTE BbEDEUS.
H.. Iwt pla.lt ...." '....n """ Illmp IWn
__..l..
geadresseerd
worden ....
1)0 h....r C. S. ,.,JI' Beerden
geeft Itpt sn Lari.<, vsst.g08teld door --de raad.
Station • .trant. 7.\UdPr P,,,,r!. blijft de£225
is,
er
op
wij
•.
e
nde.
dat
de
raad
hlll1l'. dat hij ',"j de volgende .,er·
I{I'KENINGEN
'l'ER lNZAOB VAN
J _\~ES 1(. LEISK,
Tot" ~Ia.k
~~'t
O'fH....~r d.t.:. ~'],I-.dtH~ht
V""dll
om ........... tef\
l!"dt'''"l;
7081 ~oor~tellen, dat men de niet in e(>n positie is hnger te g.&8n.
KREDITEtrnEN.
lt~n
(".onro,f'itl ?;lIHim'AP-t'.
Sekretaris
van het Thesanrier";
Annj!;enomen.
tijd
ner
vergoderin!!
zal
..era.nderen.
M"t N'( .. rt~. t<ot....n 1U1lilod door '(on.
0.. beer Maclea.r geeft kennis,
dat
Departement.
Ds. R. D. McDo"ald
geeft kennis,
W_I.t,..t
28, KAANT
AD
tim ~n ('.0 . \"'OOr lll<:>ot 1<,,\~et+n ,rUI l"Kp-rb
De "oIgeDde Iinidatie~keDiligen
liggen
er' twee nomina.t.iell ingekomen ~ijo .,001'
dat
hij
hiJ
de
V'olgende
.,erg
..dering
zal
t"l1 C'huIl!l<t"lhllc".
hhJft
df'! 7..ank ovorPretoria,
16 April 1907.
inu.ge of nllea ter ~P
IiIJtlfJll ten
de
vakante
,_.et,elYin
de
IIChooiraad,
de
dAt de !'Choolrnad e••n
....taun
Pin \\Ylrd1. {lP SfIokrft."1.,6.§ t"flIT7Á)ICht voor.lollen.
k.antO.Je nD de M_~r,
te Kaapot.ad., ...oor
Komitee zal aanstellen
om zaken v..n heren D. C. Odelldaal en Jacobus WellInt;uoQ,!oiPn t.f'nd~~
aaJl tf'
?Tai!:ru
voor
oei.; de heer Odendaal trok zijn nomi- eeD tijd .an dapn, alYOten. b..,eatigd tAi
mand ...r helang te behartigen.
plm.
10.000
",,..-tM'
"K.",r~lnjo(""
Ch,,,,·
'f'&naf ae ollde~Dde
datnms.
Drukpera· ••• tto... ppll
R.,k"Rlngell goedlZekeurd:
"oor ad· natie terug, f'n de 'beer W 8115e1s werd
n,.lltn!l:"
door het g<'!'Ternement .&8ngest.eld.
ta'll M"h 11'111 \.,,.1 ~lll!l"
in~E"1..Ptenf'n
. • ertentle •. "~Zo A. N.," £1 10•. ; .,oor
De Jleer Albertyn geeft kennis, dat
ndn;.rtp'ntiei1o•
"Ons Laud,"
£1 10&.;
n'llil;'t\1t(tp
dat tip ")[('ïry -go-Round"
n\fid
hij d.. nrmeschool te NachtWAcht aan
n"'vr. M. L. Rl'lief, yoor benodigdheden
op YAn dN 1',,,,1' .. PIo"'1 ....ordt t~l".
de raad iJlI oV('!I'JTIllken. 'F.en kind .,.n
(krlll<lkund,,)' £2 (),_ f><i.
BJI:PJ:RK'l' .
U'I~
"oreh \'T)()f notlflh."':ltM:' ë~an~nOmf"n.
,lA heer Hmnan in de pTinlte boeren·
~~pn r>t'1"1" ,",onlt to r t.~f.,1 u:elt>.j!:'.l. Df' 'rpr~IuJ~ril}l! wordt verdaagd.
r.cliool t.. RalfdMOpiedtro,,1
~atis
t.e
ondf'.rwkPIHf
·JOOl· 7~ p-o--It;;.unen •• 1.:0 nuul
worden l!'e1eerd.
Yf.r7.if)(.kfltIHfp ,-en f'J:tra
hpl.b ..trl1~ tf'i hofFabrikanten yan
De bijwol1'ingsbenmbte
lenrde
~or("Il op ";n<lh,x"kon
"n t,.".,'I1. 8"",lot<\n
DI"n in ...an de cenSils .,an k:inderen,
BREDASDORP.
Schrijfbehoeften.
""" l"'t.tl<11'''''1'<'''''' m~d" IR df'lf"fI, ,k1.t
Beslotpn, dat de voorzitteT en
,---z.lIlk"l utrltrrl \ir~"
,.t)n za,1. en derlcl.I'f'Ie'
.,an \'()()nit-wr de ""nsll .. .,onn~n n.pa,p.
III strijd mel ,lp rot'd~,i)('<.1;>lIlDcl(' """""I... "otlll ..n "an <le 13dp ..ergadering
De .. ,kretAri. \'T"Oe!l rerlof .,oor een
de .rboolra.a(l, ge31Ol1den te BredUdoT(l
tlftol.
lllJIand, hotll'plk t.oeQ;el<taan werd, zulks
f"'inanf"lfloPl
'"P.I,~{!.-~:)(l.pltg
.':Itklo 1 op M .... ndag, d" 8ste April 1907, Ite JO
te nemen wanneer hij bet "e1'1ci~
IInr v.fn.
\Jl'l'll.
Cl.:J(',() r.~. fld (' .tbet.1nkt
l~
IR> voorlritt ...r sloót met. 2f'bed.
1'el(enwoordig'
ds. _~. R CiHitlMi,
\f)rll' £:24~1 Ik
P"L ToMS.l £1.6()!1 17..
J. 'FRED ....EKSTEEN.
MARTIN'.
10.1 ()ntVl1n!l-PIl 1 1.; Apnl. £2'17 ll.,. H. H. mn R....dn, A. NewmRrW. 'M.
Sekretaria.
7<1.:-o.,,!.,I·'!t ,Ido III Ap.,1 £1.382 6<-. 3d W,II","I."". A. B. N""t.blinjl;, I. D. Alber·
tyn ('11 H. T L. 'ladeod.
iD<> "CIlDl' Tim~)'
en "South .Url·
Tata'"
'cl.ooi
li •. lOd.
V ~rj!1ldering geopend Ulet gebed door ea,. N ...... " gelie.,e """1' le ~eII
lo'''I>!.'' _n~k<on
om 'n 1..~J1(:l"hulrs li·
••
I",ntieo- ...PTtl~n noUt..r tar"l gpl,,!!,' doolt d•. Cill ier •.
Bri ••f ~I ..zell fila ds. Viljoen, kenni •.
"'OOIL
bl c;V"'" .,....,rst aan om op de ,-ol~
"'PT·
ALG. NED.
,
jl:1lc:Wr,"~ sp(\o~m,,1door d(' nw>d t.. wor· f.,'t',· .. nde n·n ahre.%lgheid.
8'C'Tm!R.L!ND.
De voorzittar afwmg ltiinde, nam
heh.~n<lel,1.
de vic....,oorzitter
de stoel m. ."
Notui.,.
.,nn de vorige .,,,,,aderiag
Voor Chron~
Borrik ..... IeD,
WOQd8'Grote P.penao.t
o....-id. !l'!le,-"n ('n goedgekeu1'd.
_ a,ltret aris I~,
een . briel -raa
del,
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IN CHAMBERLAIN'S
.
"

H ollandse
.,.,ow
H .... r
Hollands

dat bj) heL
bezoek
'''JJ
eeu ..... nt a 1
AfriklLUnse
stuu..nt<. n ae c Dordrecht,
deze relkens
urt riopeu
KIJk, daar s
Zeer kll'!'akcerosth>k
IS
\ 'Jfb",noegd,
'li(:_--er
Il
Const an t.ia luus,
wnn neer ZIJ
\ au verre rood_
een der womngea
Ult dezelfde
period" dicht bij ~ieerlust
"Iet men de witte tuinmuron
.. oorbij kwa.mrul
Hier
heeft
elk bijgebouw
ZIJn el~en
De .-mag nJ"
ze hs of Coustent.io
karak ter
Hier
ZIJIl ook n0f; poortje.
lllet
oorspronkelik
IU roJo baks teen ,
die mot hun kleine
bogon bil allen, d ..
mot UUldsLeen
v~nng,
I" opget.rok
er doort.roden,
SJ
dadelik
de Illdruk
ken, en of haar wit ge" aad Inet vau
wt>g\agon
I rn het. Wijde,
eeazarue veld
Jocgere
d .. tum IS
Deze theorio schijnt
rondom
ruet aJleen voor Couatun t.ia , runar ook
Zo zou ik k n n ne n \ooltgaan met te
Y(X)r sommige
under a Kaapse
huisen
\ ertdIen
vn n die oude
woningen
der
te a..&uu.emeJlker,
waar bet vrijwel vast
e~rst.e kolonisten, wnnt, er ZJJD er vole
staat,
dat bIJ orikele he t joar tal op de
nop;
Ik zou kunnor.
blijven
verbalen
~vcl
DIet overeeukomt.
mot Je bouw
vnn Je (I ",ko s hier en dnaavaD dt!
va.n d~ WOlliUg
zeIv e J waar-un 7...oU kun
pR-lster
rt "~f,
vnn de kerkhoven
lieu
worde n "ge erd
lat
dit Jaartal
\ In tit t~.-!e!vlo{'rell on ruuren
(joelt op 1H:~t.w t plei t e reu e n uret. op
dE' 10001(" klokken
maar
nl dl€ woor
d~ bouw
III souiuuge
reisv er hah n
de n zouden
alech ts een Pu\ ere afbeol
wordt
van Const.au un
gesproken
a1~
dIng
k n u no n norden
\,ILIl
(lo wcrko lik
van
h<c oude ui rud" Cousr a nt m,
1",,,1 • n
II.! hool spao!Jp;
'"","eIen
B.e1AoDd~nllg,
gru(.
bewonJenng
11 \ olgcnd
maal
oVP< de HIJ"eno
lJIUt.!t
meu hebben
\ oor ui au nun
de tt Il h t-tn ne rm go n
udr
rneuhe
len
'au
der St el s lIu,,"Jg_, las
1l,..eVltf
FRl DEItIK. noxr Pt L
en and~reu
(lit'! rnidden
ID de wilderuis

au,

us

:r.nlko lustoor ieu se rllPpt.' 1\
Dat l.S W, I
h te
oud HuUanr!:')1:}
uuderof'uuugs
~t:"t s r
dlt;j
~n
sporen
na. OOU\4.E.'n w
st cr k ho-f r u.ilf.!cL..Itt 1
du t ZJ} de na
z..aat dW1U~lll
tA. t • ('II he"" un lerillg,
die
fLh r
J1t.€JI
t t I t\'"()l~lllg
wek t JU iur
-lbo.
IM::lJ
.. Lh ... ft
I
Y'dnd.alellh
m d 1 t'

WEKELIKS

v:Q8Uo.

(Voor de week eindigende
2OApnl,
1901
opgesteld
door db kommeróiele
ageDt vaD
bet
landbouw
deparetmeot)
PrIJzeD
"IJD reeds VUlt en er ZIJn rolop kopel'll
JohaDue.borg
bericht
dat W Provincie
haverhooi
ï. Gd per 100 Ib8 haalde
De
.pnD kbanen
hebben
\ eel schede
un
do
oogst gedaan In de Trucsvaal
Aardappelen, Uien en eloren gaan IlnB ge\\ 11!1~er
trf choon verkoper •• lljgmg ID pnJ7"o ver
wachten, eo 18 steeds u~vrJlag
naar goede
waar
Een Londen se firma verlangt grote

kwuntiteiten

knlabasdoppen

Rozijnen

Algemene vergacertng'
N. H Kerk.
J)ltI",dug;
ltJ df YAlr word
t e Pre
de
\1,2;"\"'111\
[W
\t.rga.u(,rlug
titI
II .. rv
K, rk III Zui d \f"k"
loo r tiP
lftrod~nJt
VOofZltttr
\C\ d I I >Jt I IJl Po[,hcl-trooln
\ _)(JfZl ti r
\H ru
gt!ko?~n
prtJf
J '1 lijf r mRt
,0 "tf>mrnen,
t~
p
..
04lhrtOlfldt
'"'
I'\. Ik I lil "or I

,,'>

eo

.",ltsoao VBn het nJ6U1Ve Selwen wordeo nu
ID grote hoeveelheden
aanlolebodell
\\ illen prodaeeerdere
a 11 b nota er ..."n
nemen
dat ren etude
tijd le sparen PO
de zaken te bespoedigen
zo, er ale doenlik
IH 1>.t absoluut noodzaketik
18 om monsters
dit departement
te zeilden VBn produk
ten VOor verkoop
Verso Knl roomboter
worrit nu verkocht
aan de verbruiker
t"lten !. ~d en I.
Xj
I er t«
De upbrelJll'"
bot e r door de geh. e
Kol rit! nee-rut nil af en prrjzen
ZJJD vaster
niet I oP' aart se UflglDg
Gedroogde
I ruchten
-De
kwaliteit
..-ao
~e.troo;;!e
Kaap""
vru c hte» - abrikozen,
ptrl'akelJ CD prUllIleo
fnl)
\ ertoond,
hand
haart
dezelfde
I J!;" "landaard
van Uit

"'11

't'(

Op

MARKTBERICRTEN.

nl 1 l~n

Iht

Hi

al!oC l"ro('~er \. erlUeId
ltr.
I !eden aan 1500

pt. I
klei. tepa
Ga. Gd. ~
Ganaeu mediUJn III.
tot 3L ed., pote
U. !kt tot... 9d.
Kol vene etereD.-12 •• Gd. tot ~1.s.. per
100, Diet iewaarbor,de
!la. 6d, tot lie.
100
G roti D t e u'
.Markt gO!MI
BloemkoleD 2&. tot ft. 4d per ana.
bODeD !e. Gd, ok 6d eo Ge.
volop 2a. tot Sa. 9d, per dOIÏ]D.
worter. 9d tot lo, per dOZ1;Jn ..bóe)811.
WIt.
wortel. 9d tot 11 per dOll boijee Tomaten
1 B tot 2&. 6d per ki.t. Koul&olllJllel'8 k,
6. eo 8s. per 100
Watenoeloeaea
kIeiIIe
2<1 en 3d per .tuk, grote
Gd
OD 91. per
.tok
Zoete meloenen 18. 6d tot 2. Gd
per k I~t
Pouipoenen
2d , 6<1, eo 10.1. per
stuk,
Selderij I. tot 2e per 110% boaJW
Groene erwten 9. 6d I le 9d

Jo..

Mielt. acb.iJDIIII DOlf "ut.

te WWrIea.
wij vr.. IlD dat nih ~k
ja,
dur mell,", oolJ.tea tau...
HlJelAlneld en d. pnJ"o yermoeltellk
daardoor
lJuDder',_.akt
sallfIIJ wonI8II. BetRitde
kaD aaD~Dl"rk_t
w~
omtr.eat
kalf.,
koren.
De prl). van loed voer van de It'i~"'-'!
Wlltltehlie
ProviDC11I i. hOflll' I{ewor.deu.
Albler
er Rllr wllloi'lI' aaot>rug van _n
Inferleu,." kwaliteit.
Baver
il Itts v&lltl!t
SUl"'r bonen 858 tot 37, Gd. per zak 1'&0
Koren, nreel, meeJbloem~IlJQ
wat .,.mac,
180 lb.
Goe~eroeur
bonen 3Ow. per 180
ke!tker
Beete kwahtelt
aard.ppelen
ver
lbe
artbek boneÓ :lOs tot 3i!. per 180 kopeD goed, Itoede "OQrraad mecham ID
atalbonen 35. tot 3&.
deze markt
Er .. _
vn) pele
vraag
Vrucbten
olop allben vrug
Il&ar
naar nlllD, doch d. prl)sen bll)veD .walt
beste
vruchten
Druiven
BIl tot 4. Gd De prijzen voor plulm.ee
IIiJn gemakk ••
per
mand
Kupil<l lemoenen
8Chaara,
hker, daar "08de
voorradeo
aaDl!'eb~t
2. Gd, 3a per 100
Lemmct]1lII mad 4L wordtn.
Vrt) ggede l'l'aag Daal' boter 811 v&rder
Gd en 5_ , per 100, grato 6s tot lOt! per
ewen
Goed algemeen &IIIOr~t
den
100
ten Cu vruchten
comt I&D. Leveode h....
Voor lutbrc,,1i.ng
Win do ~n.'l"9ChooI
Banan&!! beste vaq
t Dlenwe !lelZOIID bh)f' ungev_
oDveranderd.
te Obeemltory (£6,382) ill de tender der
1..,., tot 22.
per
tlBt vaD l,()()() naar
heren qebrtll IMIJY Mngenomen.
groot le en kwaliteit
PI)nappel.
a"haars
ONU:£R8TJrrNINOS
WERKEN
,,', gezocht
8.
tot
lOt.
per
100
Appeleo
Gd
ell h per 100, be81e
Op 311 Maart "'nt'~ op de ollderste.ukwaliteIt
3. liB lot lOll p"r 100
Franse
Dlugs.e}1mn
_k:zaam 10 gOOuwden en
p<'reo 6_ tot 12_ )lj)r 100 Stoofperen
18 6d
98 ougEJ~tn1l"den ~Im
8 gehnwden
en
Het
rnpp<rt
VMI
b.!t
Goeverneme'lllAt
tot 1>. per 100
G ua \ a. 9d 18 tot 2. pe1'
137 ongébuwdeo
op 28 FebrUMl'Il
ilroold.
Burenu
m
er
do
nigelopen
wa.a.ad
100
K wepereD le 6d tot 4s per mand
Eon tjallt.al 1I'Crk&lozen, WO woohten
MJltl.rt
bm at de vulgend:e
blElZOnderbeGodroogtlo
vruc4ten
-Mebos
VaD het
op 'orvqer naa.r AIL,tralle,
tljdelik
den
Dleu .. e .elzoen
lo e" la 3d
AbrlkoJllen
10 het
kUnp op de ouderSll.eu'lllngo; wericIngek:orne.n
..
"
....
n
100
1JruI\'r8.geIl
\'lJ.n
2d en 3r! per 1", uitgezochte
4d tot 6d
Ulll'1 ch tll>P; geJmlS"I'C6't
WOlKgev88 om "erldledoc.n
•
per Ib
Prnlmen 3d •• fd
on 6d
W I'ge-Il~ J.i ndJoperI]
""eroon veroorl-liaronder
'''';reil
27 """"vragen voor d.oold ln MOOl"t 24 personen,
tel'en 30 UI
ongeoefentle
E"'ropE'1!lO nroold01"ll, Il ,"oor Fllbnutr.(e_
JOHANNESBURG
''M.A.BKm'
ongooefelld'e
~eldeltrde
arbeiders,
4. met.
, lt U <il EN H_l'iBOD
IN A NDEll,E
CESSION .uND BUlLDJ1IlG
se I lllJ"S, 3 ID eu belmAl<ers, 2 t.llll mer Liediom,
doch

I.

zeer ...

"'OM

Goevernements Arbeids
Bureau.

I'tnducClf
halen
vnc Ier
prJj".rke".
tabllk
5,000
lbo
liu, rhou'
I DO\) bal, n nieuwe
lucerne
te
"
Jl, the.da
70 zak rogge
40 half
I,loed
A \ le.bllr)
odndell
40 boeodo,",
G JO' KC
ee .. (tl kl,.
h. na p8e
kOtlten,
Ic kalv"'Jln
t l>eg u \so Mpi 200zak IlJusle
tafuJnar lappeltn
550 1"""n0
hamel.
tIJ
ha·t Inr I. I,'J bok keu
140 Jonge
HtrlllS
1,.... tJ]ij
rUIDen
l\aapHC glJteelde
Illuden,
'p de rOn "nJ )I"III •• te varkeo", 5000 haleu
OOKP, LTD."
DISTRJKTEN
2 hQfide\ a.ugers, 2 machine bankIl ~,
l "Hhuel
(tIJ I ol,,,)
1501)0 Ill. roZl;O'I.',
boarOIl,.,.OOldon.,
Il LWnter8, 4. iiChl'1iïOzak ha,er
I ~5') ZII" ~,,'"I 2000 uak
~ de \"()l~
dIstrikten
overtrof het
OffICIiII.
b)ot
na
~
.....
prod.kar," e 2 J{)t) gcitIlleJI6f
('r, 1 000 zak: wItte
dar. 4 loodl{letors,
2 tunm(,J"Ltodlen voor &81l.bod VM worJ.d:ie<mn diE' Yl)l4g naar
t.D,
al.
genot
..
rd
op
CJ.
""~Ilflr:t,
Ilel,,"
2 aou bal,u kllf (GahIt \RO lOO
oor dil &1I1J·biJ genoomd.e
rIJ W "Ar k, 1 ket<.4 m:aJmr IW1Ch I nedriJ- werkkrac;JIOOn
op
"..lkken I
I")
i IJOO zak
aarda! ""I, n
I 000 zak l("hoDd_
,!lok..,. Btelgermnko.r,
tentmalmr,
17 APHIL,I907
Ihli.k lt..,;(' ...\ en 1\ a.genmal ...,r, eo voorte
lien 5 aOU bln.mkol.1t
1,00 kol"u
I 000
Bou lf v l\ k k 0 D Ka.llp"" Hdebng
lachttICltapen
1 000 lrek en .lacbutBlleJl,
KlDg
aa.nvMlj.,"611
.-oor
k"ukeioJ~,
bm. Oradook, O .. ,-t-JJOnil'an, GEJOr!.!l&
Jl (I ton luc trtle
hOOI
r Jom kazen
room
toonJongens,
hlusbed:iendoo,
<!2lA
WiLl",.m'~ To" ti, lfid.delburg,
Port Eli
d
d
:r.abeth
>
I 'I pr 2::>u t n goJroogrl~
pnllmeLJ
o.lsmede
li<,t Wlnta:1 na~lVnlb"'n der maand t&lj 3
Zemelen, p"r 100 lb.
8 0
V'Ort'lt>
bed~
125
) role
IlUtHelhtJen
gchakt
l'rnndhout,
M .. c Il I Il 0 V " k k C Il Kaapse A/do.
Gerst,
163
0 0
0 0
t iJlHstanllll
•
port Eti"....beth
Beh.....! oe die OOvpng.Hloem<le kwam IV Img, Oost-Lond.eu,
"
11
0 0
,
groen"
I
(lO bdl.
0
0
13€ltodl"d
f,cdkol el er gerst saalOgtt
Fa b r~ III k eo Il
KMPS<>
.'\fooling,
OOll aa:n~
vn.n Loblw Baal voor om.
Booen
per
za~
200
Ibil
26
~2
0
G
Ic,"t,
knf lo kouel> (Jr.ch(l..(o)
zaad
t.r.. " t 1')00 hchruneLtk sterlre
Iu~h.,.., n;r O<wrt.-LonÏlell, Port E'l;mbetb
Boter
per
1b
•
I
0
1
3
aa.rdal peler
\ alnoten
fil uien
Boe
r dort)
CrndOok
Koysnn
:Sahelders,
tegen .l!2 per maruld mN; kost
BeddlDg per vracht ••
15 0
30 0
~hJk -"rtJzen
\ an )~d tot 4d per flos,
en l0l!l'es, onner t.._PI-tg
konllrnlrt ell mu.kW':lltl,{ld, StockelJstrom
Kaf
per
100
lb.
Det
2
6
2
6
l klc,n
groothandel
3 I De aanvoer
VT IJ 'or;veer
ho..n en torn g ~)r ho<Mn
K l.o1J~h.A
Il del
KtIa.~
MdellDg,
Kool, per zak
0 0
0 0
vaQ melk
I~
[JU
belangTtJk
vprnllnderd
Oost-~n,
K~ W~llllm ti Town, Port
?itch .,..h,ter A-" geschikte "Pphka.nIRJI
2 0
2 3
Eh,.,~
Ba.O",
kontrakt
Ir!Jult
\o(r
ho.\celhoden
ZIJD Eenden per .tok
2 6
6
cl ,entL~')lI" elg, ,,"'egoD
r Dgevoerde melk Eieren, veflJe per doz
_I'll.Jl \\ erlr \\ ... den gteholpeo
n g elo e fen d III
a r b e l'() ers
1 9 Il 2 0
"
JIl
tini 171 1('; ~O perc6ut
ID
du laatste
14- KoloruaaJ
Oost..Londen,
In do bou..-v:..k.lmn. 14 personen,
ma.- K""p''lC ~rdeliDg, Orndoc.k
Voer,
per
lOOIbIl.,
lokul
Ó
0
7 6
dtg:llU J,Z:f:-lttlleo eu zal waarschlJullk
voor
W,lbrun'.
TOW'lI,
clunevnkkon
10.
fabriolrsa.rbOJden
6, George, Ifê.l'chel, King
6 0
7 G
"
"
KoIooIaal
e I aan,uerkehK
lalljle tiJd daarup ohJveu
Naklerken
mt retZlgoMl 2, hUUlbedie;Dd<m Kay"" .., Middel burlt, MOóW'l Bam,
B06ndefll,
per
.tuk
•
1
6
2
3
Vere"
melk
gepa.
~nfl
mlllrwul.a,nd.
Port
ElIY~'Ihetb, Stellenli opZlChteTli "" ... , 6, boM-ena.rbeider
13randbolll,
per
100
lbll
0
0
0
• "e r d
R.gellngen
ZIJO j!otrQtIen voor de
Ulténbage.
1, ml~nde
arbeiders 51, totaal lOl, boAch, Stl;oclcenstrom,
G~I1Ze[), per stuk
..
3 6
3 ti
• rpiIIS aa'" oor tegeu 1. 31 per gallon
te~n 102 personen Jn de mnand WvoDe entge b_Álnderc '<raag Mar 0.""
Kaffer koorn, per 200
Bot er-Eerste
kl""", Rolonlal.
I,oter,
ren
tureJiJen 'f001l'8chterR en bderenarbeiderg
lb.
11 6
11 6
rUIlen]
\\ordt
nil aatge\'ot!rd
dIe \\sl
Ingelconlf'"
waren gednrende
de m~d
""'8 to ~"fle1d
CoJnnUt,
(la;owiJ.
Luoerne groeo, p lOObl. 13 0
15 0
k~ aJlttit betreft
mot de beste Ingevoerde
ham, ~burg,
Rope<toWll,
~
li
289 "'ijn~n
van w~1ioden
om ~rlt,
per 100
!<an wediJVereIt,
cu ulJlla legen
dezelfde
tegen
324
ln de _d
tevoren
beri,
Rid.mond,
Robertson,
SutborlruJd,
lb.
6 0
6 9
PrlJo
UruondaJe,
V_
lUU)"nsdOrp
Williston
O_n
vooru.ltgang
wordt
gerapporteerd
Manna
1 0
4 6
Il
Pril" ad Is 3jd per ponr! geleverd
10
In ,le bouwvnk.loon.
Hiet '" tn.ns r,oor
Eo- '"'" VTrUIf1: naar ar beiders UI de
"
M.1~li"", gele, pe,200
groot har del boeveelhedell
ID ma8lla
I ij
vol gen de distJriiten voor de c.l8Ari>l] ~
jl;ood te bemerken,
zo wordt gernppor.
Ib
12
0
12
0
3d
brat.
hoeveelheden
aangebor!en
noemde
l¥ldriJ't'"tlrl
te.>rd dat bet merendeel
der II erkeJ'f'B
witte p 200lb
13 0
13 6
K a a li - I ngt: \ OCr(le kaas,
KanarteM
BouIV'Vo.kken
RIChmond
vn.lcl
gahlll ..d '"
MJellellleel, p 180 Ibs
0 0
0 0
9jd
Ooud""
of zoetemelkse
vaD liet
Bo e rd e r lj
Richmond.
\ eei bellbng><tolhul(
trordt
gE."toond In
Uleu. per IlI5 lb. Kol
ï 0 " H Il
Ol IUwe .mzoe" 9<1 ,ot 9~d
lIlIIlII.
5 per
vorbo.nd met de Irona.pt-vuorstolJen
VOOr
LJmoeneo per 100
0 ()
0
celJt
eon "",t op ...erlrplaatnoen
Em fa.bri~n
Varkens, per lb leveod
0 l)
0 lJ
K.ol gemaakte
Engel""
Cheddar
FA" IS ~
breOrek .... n \\flTk voor lid ......
A.arda~len,
best pI
Klia8
van
het
D1eu we
selr.oen
wordt
m"hk
~torke,
p;eldeurdl> .LrbNd«s,
_ds
I
lb.
•••
12 I)
14 lo
ou aanll"boden
PriJ" guleverd
te Kaapwf'j!;\l'..-k.or.
elll!:
DATUMS
WA.AROP GELET
MOET
10
"
genuddeld.!
0
11
6
.taJ 1(J~d per Ib netto
De kwalttelt,
s
net rapport
II'UlaIrt ~ll:
vnn de ZI-tZout, per zak 200 Ibs.
0 0
0
WORDEN
beter d"" VBn ellige tot oog toe aangeboden
ti
ng
der
'!'ra
nSVlUl.lse
\.nne-Bl"nkoo
Zaad ha ver per
zak
D. kazeo kunnen geklellrd
of ongekleurd
KommL<;S14' .u iKll.'1psl>ld
....a.aromtrent
130 lb.
10 0
12 0
verkregen
wordon, het geWICht lO '''D''26
door OIlS rt,.,d,
\'l"Oe'g\!r ,-uI:ledl~
medeVan wege het Kolt!D1ue Kantoor
18 _
Boer meel geZi ft, per
tot 40 I....
Wegens
de vermeerderde
del.ngen
"'erelen gegeven
200 Ibs
ti)dtefel
ter voorbchllDg
van regrlltratie0
4
\ r ~g door de gehele Kolonie ZIJO de prt)
WERKE'II IN AA~lW
beambten
nltgegeven
Allen die tO o;Ie
zeil !llste;;ell "0 18 het IJwelllk aan cle Kalkoene8, mannet]eI,
per lItuk
4
0
be tOeflen vso de markt te voldoen
AJ~ gP.lrounlik romi
IU het
rapport
regl.tratie
van parlementaire
kitizera be
Kalkoenen,
WI)tjetl,
X 0 Ion I a IeR
oom
K a a • -I);t
oon kort O1"(U'zlcht ~en
Viln de ,;ta"ld
Iaogatelleo
zullen wel dotlll, !Jet volgende
I? 6
rr .tuk
.•
3 6
18 eell UItstekend
srtlkel en verdient steun
n..r III """rt boaw £1111..1"... "rkon In Kaap- wttteluoel Ijlt dese IlJdtafeJ DIt te kDJppeo
raba , ge.medeo,
per
De kwahtelt
staat gehJk D1~t be.le Devon
l'ftAO<J A"ng_'
oc.hter
Irt
p:een elliJtPl
eD ...oor gel;>rulk te bewahm
_
Ib
0
0 0
.111,e pnjzeu
4. 3d per dOZIJn gde\ erd
gP, ILl meld.n~
gemaakt
wordt
VRn di.
rol, per Ib
0 0
0 0
te Kaapstad
en voorlltedehke
statlOno
2. ZATRRDAG.
60E
APRIL
De
rokte
of I",,,,,,,, beboefte
"'''"
méel'<JeTe
'"
"
Tarwe
p6r 200 lb.
0 0
0 0
Alfahetie<!_!1 v_"rloplge
h).too moeteD door
hol
havervoer-Goede
vrlULlI: PriJ
"..-kkn"htoll
nUl enige soort
adlten
de regl.tr;.tte
beambten
(veldkornetten)
zeD gen akkehk,
op plaatsalike
.tat'OIl" 9.
"'f' h. t onno<lÏ)r hlOi" ve.rolere
wwdlrJoht
aaugeplakt
wordeD
3d Il 98 tiJ aloaar gelaug Van de k \\ ahtelt
tf' "'J,loh
.... Tl <!'Lt O\en ..cht
en ~an de JI.taotle
VaD de Koap8tad
C lt
K1MBK&LKY
3 ZATERD4G,
27STR
.APRIL
V"'l
ROl WPL-\N~m;
llla<laZljn lO!! tot II. 0.1
C.ledon
I,aver
ZaterdA(,'"6de
April, tot Zaterdag
27.te
no I 8. tid 110 2 7 ij Gd
, ,n I tot 31 Maart
heJ\lIl1deld.>
de Apnl CODDen aanzoeken
om gereg1.lt.eerd
Van le heren
J ama. La W1'eOCO ... Co, Kanpst:lJi"o
Kol
z a il d b a ver
II.
tot 12s. 6d 0l'
mlu'lClprultelt
U bouwplaote worden door de regJatrabe-bea!<lbte
ootnplrt, Prodnkten Agenten, De Beer I nfln, WIIMVilID !l werdilm goedgekeurd,
8 vaugeD wordeo
plat teland.
statIOns
ber"te
k" ahtelt Illt
1\
eg
Kimberley
Pootho.
801
Tel
IUI\I)I<Z'JO 12s tot 12. 6d
terlJv;g,"',.o"de.n
'OOT
WIJZlglUg, 2 !enIg4 DI1f<SDAG, OOSTE .APRIL
De rt.
adrea
Lawrence
"1
Kolon
I a a I h. v " rho
I In balen _
Il;I'tm>kkplJ {ti 5 <til dr.... beb llIonling
bIe- gratratl ... beambten
moeten
OIet late,
dan
PrI :W" 4. ,J
tot 4. ,d en 4s 9d
Iler
\"\e'1l
Do ger:,",",d.> onkOAten d ...r VOO~
SO.te
April,
880 alfabeti_
!ijlt
van
1'1
APRIL.
1907
UlO'"
en Malmesbury
naar
geJang
van
.'toJde
wpr~
bodroog<m
ill ~l
al <le &anzOl!keo door beo tot op de 27.ta
k "'td"elt
~laltlanJ
partlJeo
,erlwcbt
£211>60
laki
d
• d
De Wood.t.och.,
.-tndsraad
kellro... de April ontTaogen
... p
en
I.t~
k",al
ad 4.
ló
tot 4.
4d p6r Zemelen, per zak 100 Ib
7
7 3
pll""
..
n
good
'-oor
t1l'OO
gt'oouWE'n
111
li
ZAT&lWAG,
llDEMEI
OIl)eltti81
lOO lb", tweed. kwabtelt
3. i(d tot 3. Gerst
7 6
"
163 lb
12 G
II d
B67.lgbtld loveudl~
Oha.mbPJrI",,"
"tTal,t (£800)
tegeD de regretratJe
vali personeo
(a) op
Bonen, iUiker, per zak
(l
\ I. te,
:\frut,l.nrl
~
... pl.nnen
voor 0011 de yoorlOpljr6 !ijst
(aangeplakt
op 6de
G ""uedeo
Kol
hOOI 48 tot 4.
r,ri
2031h
•.• 35 0
40 0
nU"
tn Suffolk
st;rll"t <JIl ij hUIzen op Apnl), of ~b) op de h).t
van perIOnen
;;ro-nt.andel
IartlJen
plaltolund •• tatlOn"
BOllen,
Kaffer,
per zak
""t In ndfloed K<'ns:mgton
.., .... rva.n Qr 4 die aanzoek
hebben
gedaan
(aangeplakt
&rlOlll
ng 'n
kle,n geleVJlrd litt lIlaguliJO
48 (d
2031b
20 0
23
tot 4. ~d
hl( n W18~ft
,"11"" \\~l .. d8'11 0PW'trokken
van bout en op de 30ate Apnl) moeten Ingeleverd
wor
Kaf (Kol), per baal
• 6 6
13
i.\,euw lucerlle hoot - Grote
hoe~eel
IJ,,",r
\ den
eeD datum
door
de r!lg!8trabe
Do
geperst, per
bedftl
van htl UieU\o\o6 seizoen
worden DU
Groone-2
",n
z.....punt
~
pl.IU,-,·
.......
Iuu,
...
u
te
word"'D
bepaald
,doch
ElJmogeo
100 Ib
3 3
4
'4 t~"'O
Jt:"Mf Irt"!IJ
.. pn,Jehndon
llor
kontrakt,
Ó8 tot 58
n"T1 VOOr hluWJl <,u "'l.D'kol~u_1
en dese datum Diet vóor Zaterdag,
llde" MeJ
Voer, per lOO III (goed)
5 9
6
~1l1J
l Hlg
nf't'1
"-oor , .. ruJldertngt'n
aan l'tebou1r6D
.tellen
n J ZI r
~d II:ClJ\ erd te Kaap"tad
balen met de
,
"
(,"teneur)
3 6
4
I tg-allt'
venit! 1)l1t
en
hand geper.t
4.
6d tot 4.
O!
kleln
Of rit r
l'e O1u.remcmt
,,"prcf..., 7 plannen
A~
6
ZATERD.AG,
IlDE
MEI.
Hof
Kaffer koren, KoloUIaai,
...r 3d-DOe een V~ rt al n K i4
huu<!x.1 n 9d tot 6. per lOO It..s te Kaapl zaa.I en sla.o.p- Bltttog .... 0 ile regl.tratie
per zak 100 Ib
•. 10 6
PIlA._)I'<J, "':laro~
t-mbte
om oyer
11 6
"lad
!loof I \ "rluer Ir,p Kl, lt
Boermeel!
ongeZltt
per
wal voor het ~eger
de aanzoeken
en ohJ8lrtle8 door hem ont
R. tI erk 0 0 rn -Rode 148 tot 15. Od
J )hanDe:i~ ur",
100 Ib .•.
... 21 a ,,22
6
INnl STRIEEN
v80gen
te &et!lueeD
(De bepaltng
"an
OWlr gel aug Van kwahtelt
Uit magazijn
Boermeel,
gezift,
per
R
I ril lf e 1<11)7
deze dato nl II UD de registratie
beam bteJJ
MAc III ne""kk"..
Er schijnt
W1tt, I[l. 6d per zak
lOO lb.
.. 23
6
25 6
,;eJaten, dQdh 't kao Dlet Z')D VÓÓr de Ilde
t<'t, met'r werk u. zIJn III do ,omgevllJg
K Jl It"rsl
- Vraag
goed
\\elOlg
Bloem, per zak 100 Ib L3 6 .. 14 6
MeI)
eier dokkmI
l",.brlbllwn
V(L1l nwcl".w.
&anbtedmg
prijzen
lote
kwaliteIt
aan
Gele Kolomale
mIelIe.,
n(l "-OOr het bO"'11 rul:JJ" "at..r 7.IJII dmk
7 ZATERDAG,
18DE MEJ
MoeteD'
platt-ilannstat,unM
lO" ~d
Uit magazlJu
per zak 203 Ib
Il 6
12
~.I(>"rg
al de paplereo vau de registratIe
beambten
IL. ~I 2de kw~l 10. 9J per zak van 150 Witte Inluh"", Kolomasi
M "IJ bol m] k er IJ<'''
TOIfOIt,an'J to banden VtlIl d~ Cl"eie komllliUartl
zIJn
LH u ~ !nuga7. Jn
per •.ak 203 Ib
10 6 ,,11
6
n~ zeer !ilechi
8
De
cnlele
kOmml.8ll&rl.,
als reVlllle
K ~ I ze (JJ eie Il 6. Gd VriJ aal> platt~
Gern"lll'\'de ulleh..
•.
9 0 " I) 6
M 0 I (' n n r IJ " n Zwak tot llormaa.I
beambtll, flJoet dan de li)steD unplakken,
laod.'.,tlon.
tn de I nart 'an
Kaap.tad
Wit liJlelJemeel,
0 RK
J) r n k k e r IJ e n
Het schi1nt, dat
eeD datlllll
bepaloo
voor
ZlJU hof
nD
z< m.l~n gemaakt van Inguvoercle lar" e
J B3 Ib
11
G
12 6
d" ~tand
voor hand"'.t'tters
I:II W lnatJO 9 J
K.apsl"d
r.. I8IC, en de vere18te keoDlsgenogen
UltWit mlellOrnoo~,
Natal
14 0 Il Iii lj ste tiJd MnLi<ml'ik
betRr
'" guwul'den,
zetaden
Kaapse, per zak
\ In", ~ Kol
rogil"
PartlJ"n
VriJ Haver,
..laa.r ,~I"" die werk hehben,
volJle tIjd"
I[>Olh
10 6 ,,12
aan
rllatrchl
's lItatl ln~, tegen
16.
(Id
6
NB-Bet
plIohek
heeft drte .. armen
"erken
}ij_r ,,:t,'-{ oe [l WGlll1g
vra..1.g ntlar
Luc6rT1e per 100 Ib
4 6
lf
~t t
TH
t lt
Ila,.,IlZ1]n
KAApstad
tegen
5 0
TrI et
d" relf"trabe
I)
Hollll:u d;,." IlfJotv]><'
oJ>E""'Lte.ors
en nodig ID verband
Oleo,
per
za~
1
Ib
2
0
f '"
1-. hj tor I~" per 2)0 lb.
Vono van aaozoek, (g-eooemd III pllJ'agrw
~, 6 0
Jobl>ln~'
IUl,JJc!en ("IJIOtJt.zettere4
T('n
Aardappeleo
oer
zak
K. 0 t g epe rit
,. 0 e dor -Oroot
3 bterbo"oo i, 2) Vorm VJlJl obJektie tegen
d!Nl "IJO j!Pn1II1j!d
rloor het ,,)'OOrweg
163 It
7 0
15 0
.and ,I h<Jevtl('-lheden gelevl'rd
te K ....pdel'" rtf>m"n t voor d..> leY!!TJOg dN ge- Daam op v<X)rJoplge h)llt, en 3) Vorm van
"
lok!\1l1dIet
I..
9
0
,,17
0
oblektle
teg~o naam op de IIJIlt VaD aaD.
Mod ti. 3d lot ). ti I per 100 1\08 evongoed
tlmhe f()Tmul .. ..,."n "n boeken, IIle nodig
Tabak, per Ib
0 6j
0 7 i ZI1I1('<l1 "'IJIl WUI I 11111" 1901 tot30
zoeken ,(~
tweede eli derde
ZI)n go
al. Je
!"govoerde
Het
lltbe
,.
,,(Inferteur)
0 2 " 0 0
Doemd 10 paragraaf
5 bierboven )
DeU!
18
%n
Zl I ver
K6zond
voed
1!)(J9 ot> tendlns
moot..n
ZIJn Ingeleverd
Koorn, per zak 2a3 Ib 17 0 ,,20
0
vorrueD ZIJO ...erkrl]gbiL&.!' op II&llvraag VWJ
Illt ... 1 frk op t) Mt'lI 1007
sel v 1 \ Ir. < ,I "II wordt go"J Terkocht
Bo ....r, p<ir Ib (ver.)
I 0 "
1 "
(veklkornettlln),
, R III f , b r lek"
n Daa.r !ret ""'ZOOlI de reIP.t ...a~e-beambt6n
Ka" pk 0 I t U I ; • eta
r we-PartIJen
"
(2de kwal)
a 9
II II
of onderY1~t
men
dll&l' mOOlbkhedu,
ten ",-nd .. loopt
veTlJllrtd"rt
liet
_rk
~nJ 'L i';;ebod"
Vraag
klem tegen ge
EJereu, per dnz
1 3
I 6
Schuit&, "ODI LaDd"
~11 klut'J1Pn enig))
ontslngen
van
ongeo- v~ de heer 0 P
"a'g!j,
P"JZCD
Pnl'oll
lli. tot Hi. 3d
Eeoden
per stnE
2 0
2 6
Kantoor, BIJl
KaaJllltad.
()f'fond" urbAlder.; v<,rw~cht "ordev
R"t
zak Ir. t~~rep(m
Vil] aa.n het statIOn,
Van
Hoeuders
"
r
3
"
I
~
tan" .,flopend
""17.oe.n
nogaj goed eo
het lil lel~ud
bA"le k""litCit
Caledoll
Kalkoenen
4 0
10 0
W'I.S
"'"
meer
..... ag "nar
Ingemaakte
lu .. p Desto b.
No 1 13. 6d tot 14_
Ham eD SpeK, per Ib
0 5 Il 0 8
'7tl(~htM1
In fl{'t:.sA:fl tI:tu omt t;.e.voren
" 8 t .. l
WIt tem
I e II e &
Zoot, pIIr zak
2 9
3 3
S IJ I k e rIJn k k priJ e Il
De vr~
uieJi~s. groothandel
pnl"
nlt ~
Not,,", per Ib
0 [> Il 0 6
1J('(·mt lof· {'li de to<'Sta..den
'Voor werk
Ib- b I per 203 lb.
Gedroogde perzlkeo p Ib 0
0 6
ZIp> \'Tl] gOlN!
"otuJeo
no" (IOU komnlJ.smevergrulogele IIltelies -P"jzen
gelJlakkeliker
"
abrikolAln "
0 3
0 [)
nog, gehol~n
9 April 1007
U. IJ t Il 19"
n W:I. gen to U k (' r IJ e.
t. eerl kwaliteit,
14. extra hwahte.t
14.
Kalk, per zak
.. T li 6 Il I) 0
'fugwt1l"OOI-dtg de !wer S
de
Kook
Slooh1)
E'r Is w"mlg
werk
3d 101 14. lid per 203
Uit magnzl)n
Appeleu per klofJe
101l
[> 0
G r "11 I • tg roe \'"e liBltJft
goed, (preKHlent) _ die beren M A de Vne6,
gele ve d
DrUi ven per ki"t)a
1 6 " 3 0
""hu'r
ZIJn (If nog 12 Int 1ó werkheden
11' F de Wilt!. P J)
der W th IJJ
Kiel no Illgevperde
Intelles - Voorraad
"
"mantJe
2 G
5 6
(li" geNl werk knnnflrl kri~n
en de ".lrretar" •.
,.
g grote oogst UI"U wé Kol nlJeh •• V00r
Pere" per lOst)"
1 6
7 ti
Wlnkellt1trllstlllgeD
Slap
Nehd"n VIUI 'Vonge verga.iien.nj!:
gelele Vu gon".
maand
aan geboden
RIO
"
per mandJe .•• 4 6
9 0
Meta.aJplaten
f .. brteken
mu ell gew.treJId
Plala 11t magulJo
158 te KuptJtad
PI)nappeleo,
per doz .•• 0 6
1 6
'I; let ZO dMllk als die m.and
tevoren
StIdoten
op voomeJ
D P
(., elI eogde
Basoeto mlChe. 128 lot 12s
K\\epeT8,
..
I 0
3 0
LoodgIeterijen
Slap
Westhutzell>+-F
F de Wit,
~ct
Gó pe 203 Ibil
In Kaa!,"tad
geleverd In Sp&ao8 spek, per doz
•. ' 0 0
0 0
LodeplJp(,1l
f"briekeo
Vn) q uom m V\JIn ...-lJe vel'glldert.ngêO
MI beV" ,te
JOe~"e1heden
Pn;zen
hebben een
Watenucleonen,
per doz 0 0
0 a dnk
staan nIt drie leden
I el~lO~ gt \\ tlhj4cr
te \\ orden
'1 BmateD., per klstje
1 0
4 6
AI a nuf a Ir t ure n h Il n del
• OriBesloten pp voorst-e:I M A de Vr_
V Ic,s
Kol whape1' lees
ecboongeKool, per dol';
1 G
4 0
bev;red igend.
JllAB.kt. kark,,,,,,en f>jd
tot Gd per pond
-P "D 'Il'IW dór Wm!ru:i:rJell,
da.t m·
Bloowiool,
per doz
2 0
6 0
8q~arett
.. 'lI fo.Drteken
(ha.nd
!elreningslijSteo
,zullen
worden
~
Irol beeKt6Vlet., schoongemaakte
karkas
Pompoelliln,
per doz
2 0 " 5 6
trokk"",
.. e T k)
Slo.p FA" o;c.hilnt een toenemenvraag
good
en e'renw
de
k wahtelt
Sprmgbok
16 0 ,,-H 0
\OGELGEZ\:\G
-De heElr V L P
de
lle\glOg
te bestaan onder fabtrieka.nBesloten
bp
voorstel
M
A_
de
V nes
Ari(entlJDs
bee8te<loo .., schoongemaakte
Stembolt.
5 0 " ~ 6
Brunt
w lD
1\let \Jó Judt",dlf
jM 1 geTl~
ten om ,.-Itetu- te g-en.n aan machi~
-F F de WIt kenn"" 00 genm
aa.n
larkas>-on
5d
Ingevoord
8chapevloetl,
Ho..un
1 0 " 2 6
o..ven ha:nd'Werlr.
het dreg of de "dr'MsPO 'an
d~ {"'mile
P....-defo.:i>einen K.~oo.t:onteón t..Jc.
tlChooo,.:eto.akte
karka.seD
5d
li
Tarenlal
2 6 Il.'
6
KleermakerIJen
iMap
I''9~lg'':;(ll'9 lf I 'leiAaft? 90rl!pronl;tken v."'Il
~ermg.m
il. a r d appelen-lOt.
tot
Ih. 6d Koran
1 0
1 6
.iJ e 11 c h lJ 1 ~ b .. k lê e riJ e _
Toel,k zoal. ZIJ loor je eer-l.8 \ von aders gl.
Fen
verga.d,er-ang "eM
!leer ]r'ste I Z. tlCme kwal vao 103 Ibs.. RedwllIg
1
0
1
I
9
speld en g~E<;hrevetl
"'01'..1
ID dil klik
6tMld blijft ~
,
pa>oId
de !!&te d.Mer
per zak tweede kwaliteit
7. 6d tot !is P!lr
KChnrt te OO{"J,llgrn
zo JIJe le de La.UWD
..B " I k e r J3 .. •
SIa.p tot- l1OI"IIUIal
dadeltk
_)'
een ihuifftcllld!!1'f
8LACBTVD.
zak , 3<1e kwahtelt
4~ tot 6" nelj,'1og om
der "'g-roolonJ""ry,
met WIP.
CD
'" ~i Dti&r
Z'1l,,"e!
en
TUlg.a,kerLlen
oast te wordeD
Patll'teo 48 6d tot Ss. Gd
H/ln~
IS leia heter
'
gebuwd
ook hut JaArg6tal toen ZIJ aan de per zak
S
,
LeerlOOier
Kaap de Goede
llo<>p laud 'en (mdlt'!ll • U I e u van dit II.HZoeO Goede kwallteJt
kl~
"VOItIrtlitm. __
!II'd: I
rbogehk)
ZO l1Ie', zend TrI r .lechUl uw
34 6d 60 4. 6d per &a.k, !tweede kwaliteit
doopnamen
en fallllheoam!'1:J
IUf t "oon
~ .~D!N.:,~,~~~iIcJI
2l!. 3d tot 3v
:zak van 125 lbe:>
plaalll en postadres
naar \' L P Bmnt,
Pltlllllyt!e. p 0 !ilea" onrltnUe, dl8tr CalVJD:Jll

''':ru

"Zoet en e&rvo1 i~ het
voor het vaderland te
sterven,"

COf'l.

o

,,,r

"
"

"

o

"

"

a

"

"
"

"

"

"l

" a
"

uae.

Registratie tijdtafel

"

"
" a

•

a

°

Merkwaardlge

II

•

brIef.

o

Christelike Jongelieden
VerenigIngen.

en

RTRENBUK.S

re

:\ otilldll der 'erQ;lIl1enou;
",ahonden
UI
Steeubok.
HI .... r op l3d" Apol
D. voor;>:,tter up6ude DJet gebed, en het
een Holleln)a lied zlDgcn
[le wer<zaatn.boden
wareo _
Heeltatle do,.r n...} Mlmmle dD TOIt bf)
uwezlghcld
vau de boor LamUerl de Wet
.. W"".tlt.II'

o

lAZIOg dB heer I de Rock-AfweSig
Geen plaa.tnervaoger
GodedwnJlttg
b68preklog8punt,
(vooraf
jl'egun door '0 !ted eD n paar korte
gebeden)
'AbsalolO_'D
wUTl!Cha
wll1g"
Inleid....
de heren J .j" TOlt
en J 05IA8 de Koet
Recltaue
tn"J L Hurter
'De
lrerk
ID de werei" "

to

Zangst 11 il
TOit
Up.t.d

spreken.

«,

".'a

PrinS Albert Schiet

Vereni:gjng.

a

~':f

\ r('d~nhl)rJr
(ok

b(.hOlll-)f'"D

!lo\.>hl)Ord ... niln
'fin
dfl'T
ril",,"
hl"'whlllrlJlZ:f'r~ v.n
"tel
Df' ,ev"j
I' Ia.ng
rb.> van "ncl"no KaAp"e
'an
1800 pn lwWIJ.t hoe
"mank
~ewl]llll:d
waren
-'nt
... n P:.r,,1 'RHel
de
n IJ fran S vnn !l<>r Stel on
rnA -aD de Pll&J'I, m18t. d. ~
, n bl
aJJe Itarnlct"er en
hIJ plomp eD

In")

eo

de

zeer

mu......

heer

I"'Lle de Kock

I".

lf l"e

diJ

"K wa.ad-

L flCUTER

""'n

7.J J TI

m.J

De heren Jan du lOlt "Q JOSUlJl
de
Koclr, J .... n ,.. ".d"D gekozen 0"1 het deI>at
'\\
I .. heter -let.. van .. !lea, ot
nU"" ..an I.",
u! 'tlolltaJre
te gaan besprekAn op de 4<lG Al 61
Na de >""rUUer ""n I'nef VaD d. kMk.
raad fOil l_;al,clon OnHangen
gdezeD
had
o.IJ>o! ti" v"'i(srlArlDg
met
t zIvgen
'CI1IJ
ht<l 3J>j en gebed

".'8

-x:~

HI VIER

lam-Bpk Excellent.
,OOR SNOJEN,
~EL'R.\LOlA

BRA..'mWONDEN

EN Gl!:LAAT8-

Z'D.:RE'N

Ve1rÓlUl~~l ••;.

•

8

PAARL.

LANDBOUW

-

!RBDASDOaP •

PAAII.L

T BR algemene intolrtpatie.
hiermede bahDd gemMb

..

Notulen .an een ..~lderÏllg
gehoUden
Do "l'olg,'ndt.'l m.aJl.nd"ILk>e ..ergade- i" bet IUUltoor van eie Oiviele Kommi-n'
'jp Z&terdag, de lBde Apol 190'7, te 10
ring ;*H1.1 g€'houd n wurd~u
10 't 8ta~
...m.,
L
hUI" P.,ar!. op DlIIsdag, ;JO Apr il 190., .urTegenwoordig
:_De heren B. T.
.
OH\
10 uur"
III
)hcleu,
C K., voorzitter, Jonu "aiIlard,
Op
de
"K""Ja
komen
YOOr
o.a
de
[ABe IIIIem.tIe on korreapondentl. be.
.Jacobo. !Swart, H. B. van BNlda en J. D.
kJ.'"7,1J1g van v~.rte~en~uorlhger$
op de
tr8fte"da lanllbouw .n v.. t .. 11 \'lIonio.
Albertijn.
.
\
\Yt'
..t.elLk~
PTO\'lfI('l~
1
Ulnbouwruad
en
tn dale koiolD g>pttllllc"nI. BIldraoen
Notulen VIlO vorige vergadering gelezen
I. II. YO" van r.'lIIIrt.n, _.. c.llril· de Vt'rd..'.I\(Tdtl dlSku.s.::He oveT d. aan'
en goedgekeurd.
vino" III brlev.n, VOO, dezo kolom tH: Yt.ltnj.!.~u"" 'fall de gwt'10 kotnJIlIS61e.
Bnef gel,,~en van landmét<;r generu~ re
(LJ\._~ \('tiPt! 7nllPil
ze "Inden
In 't, MJ.Ulrt
llja w,Ik,.. 1t£1l.-"OnalaJId.·~
Zee water8 KI"of mt.panDlDg ID de afdehnll
BlIlI\tTIt'f
.. till
t 'Landbouw
Joernaal")
Caled<ll" gedateerd de 27ite Murt
1907.
:\:\. J~. bl'7,Qz,iH'ld, -- maar niet- later
sekretaris der.elve te erkenoeD, eu te
In d.an 11 Ir, v nl. ""I op .[>foelaal verwek De
r.eggen dat het de uitspanning i, _!. ia
Jl
b<-lan;:nJke
Yoorle'lJug
gehouden
.
wordt' Il door de h~r.J
GAt herer,
laJld· ziJD brief gemeld.
8ê"retar~. de keoDisgeVlog re Ult"pan
b, ...1I'" ,1~_I ....tcn t , III J<:l .. ('llnuT);!: over h r- t
ning le DtjefonlelD te amenderen.
Bnef
Door de direkteur
voor I~odl",o"
"ordt ondt'r~ i-'rp " D,> ~r,
ZlJD Plgen prOf'fRele'Zen vao de beer Fletcher ..-etlo£ ..aa
ter kennis gesteld, dat met het oog op het
Ill~ln('r
afwezigheid vragende. T~gMtaan.
Rap
in .. oeren van de lnilt'ktell peet, bekend al.
[)(l 'uul ~t~ll'T 7.;tl bn ndt;olt n oyer:
I:elezeu van de heer Fletcher ~e.Weg
u Codliogh
ruot h;"
le ,,-00rkOIll60, llel
{al
nl' \TUA:2,·tukkt'Jl r a n ku1tJ\"at1e, port
bij
de
Brug
en
uageoomeo.
Petlbe
ge
Transvaalse goevernell","1 be.lutA·Q hedl
OO')!:. ....t e n
011 bt'Hlf'S-un.g.
lezeu van de IUwouerl van wijk No. 4
vanaf eo nB <le Iste M~ o.anst. het ,nvO.
~hl
Df' nood1 ..JLehkhe'ld
yOQr nauw
tegeo de ombeiOlngswet in die wijk. Voor·
ren van vruchten, appeled en peren. dl. ke1l1 lQ:t' opmerkIJlg.
ge"teld door de heer T.iIIard-Swart,
dat
eaige keotekenen
nenoen eau b-~!It\..·ttllll.!.
I' I I e n thoer ie :
de ombeiningswet in wijk No.' geprokla.
tegen te gaaLl
Ve maatregt:\
otu \ ep.t ..u(cl)
l':r"l1 proefnt'll11ng,
meerd wordeAangenomen.
ding"" loc le l"teu die niet erg"' ~",ct
((.} (;L.vnll!trf\k.klllg:\\11
Uit .aangi"wenBrief gelell8D van de beer Le.,O re mev.
wareu dan voor 3 per csut zal du .. op"ehud be-~l TI ~('\un
1'. HUUlan van de Hoop, vragende een
DrUHll(1.
Ml
er een ch:sk uSSlC OVPT df'
ven worden.
bijdrage 1"&n£10, om de weg over de
Alle rugevoerde vrudlwu zullen oU .1Ul voorl_.lJlJ\,-! plaat"
','\nd('ll1
Toe~·
een ondt:lf!.oek oInderwoT~n
7.1JII, en , leliZIJ
lh. )\I',"'r (I.IthpTPr
hecf t !<'(.<i'>n (,Olge duinen te repareren.
Bnef gelezen un pe heer 1. Zieper, unsij VliJ vau euige pla.owl.\CkleJ \It lIl~e'u.e J.\Tl-'!l HlIdf\r b" hf'f"T ~eh:1d dë
proef
zoek doende voor eeo veuten
lieeotie.
~t bevonden worde" zullen se t..d."ndeIJ ....iuk \..4 n grolldR tf' F-1s! nburg
on !o~.ln
Voorgestdd door de beer Van BredanAJr\~.ln~
1....
d van "pt'( ianl belang_ weof ,,~rull~tlbd
won.icn.
Swart, dat de applikatie ove.. la tot .de
Vruchte.a weken; 60 lalndereo \\ drden
er
1..
( ..
'11 y!)or
t"1l vrtH [i te u- (.11 ~fU,Jlhoeren
vol geode zittmg.
Aangenomen.
Brief
aan
},erluoerd
dat },et plafk.n
van eon rue-u noopt.
dnt een groot .1antal
gole~en van de ei ..iele kommi .... ris, ometikelteu
op de pak.kette,: 'fruchten op ZO'II zal t r ach t r LL lt'l:,pll\t'l!{Jrdll',
t.(, llJn
tr eu t de Ioedaoking van de beer P. O.
manier , dat gelUakkehk
kLL ge1.1eU~orjt'n
p.• fl"'-'f~l r - w )r,l, u e rr- ndc.·l!k
mtgeM\ burgh als veldkoruet van '""Jl< No.5.
welke
soort er ID IJt, de JII"prkue z -er te
Tl",dlj.~,1
I\uoloteu det de beer J. W. Myburgh aan·
de banJ zal WCltf'D en dll\, ..tJl~ upolldhJuJ
bevolen ''''rdl lot vtldlwrnet van die wijk.
kan ""ourk.ull1t:U
HekeOlug v~n de heer Will van 28. Id, te
v.ordeu IJeta"ld.
Dr Z"ber rapporteerde
Romerij te De
een geval van wlIzeerkeol te Kathoek. Brief
gblczen VIlll de heer I' L. Swart, ,"rageode
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KENliISGEVIN pEN.
D.

....tftIl. ÓDc!8r·
......DUI
ODJle ad...vt.Dtie
kOIOmmeD:VERKOPINI} (Publioko) vsu de prschtige plaate "Zán,1 Ritier " in 'het di.trikt
Laingsburg, en vee en 10lIS8 gooderen, op
Woensdag 16 Mei.
ONDEHWlJZER
of onderwijz~rCli gevraagd voqr de Bui. Rivi"r All School. 6
mIJlelI nn Calitzdorp.
ONDERWlJZER
(Goo.) g'c... aa~ voor
Jd 2de Klas Publieke School te .laueenville.
WEG BELASTING in de .fdeling Enn-

1
'ltll'I'"'UJ ,

meo.

tHl

t'l\

.....

..«d_

.taande bDn~riDg811

Bnef gelezen un de hoer D. CLourens
en anMTeo de raad vrageude .£3 bij te
.I..LII ~.'lt:ll
I}t. 11"-":'1
,.\)
dt"r 1~·I·.!:
Hupt-t'l\\'"!I,
dr.gen,om de Dnfl, geuaamd Louthkloofs
dil~' .11)1
d.ol
iliJ Li" I \\ 1....
I~dIIJIII,k
I)" ft. te repare!>.
lUUU b.t"·ll·lI up l.l}ll Ilj ...t h.IIJ~uJl
k ...l.1\ 11\,~t
Be.lolen dat de raad .!!3 zal bijdragen.
1l.aud"tP!I
t.r hij, 'llillIt.l Iwl ulel
l.1:.at·~
Brief gelezen van de heer P. K. A1bchot Il'l
IL,J~ {JIl' t'f l'!,,1[1'11
Onlddl
h.' tlJO eli Kontrakteur ~I.thee. de raad vra~\.rI~ IH!, t'U
II, r\~' I~ \.111 J~, lUILl"'"
gende, .,.,n ;l;edeelte ,an de weg ID de vlei
op te lateu vullen, aan de •• ,.jjde van ZeeI II
Il .. ..:, !I dit
\ " ..
Of
Jl' 1\ <,:,''''l').!.d
v..t rt'lll
U·..J;:
k~)'I~l't'J[

I

uige

. I

..........
------l"'-

LK~lllliOg voor ZIJU werk. gedaau aao de wegen
onder
kontrakt voor laatste
kwartaal.

\(\r_<:hdl~'lL·

\dIL

llVï

n)Or

vaal

Zuivere Merino RanimeR, en Ooien.

1" ;
kOUllt~'lI~l,·Jt·11

r

De ecbikking tot
waardoor versendinillen

AUSTRALIESE
'.
: i
;

,

Raadelld Swart rapporteerde dat de wegen,
welke bIJ gelllBpekteerd heeft io ordo zIJn.
Voorgesteld door de heer Van BredaSwart, dat uo kontrakteur Hwart ten volle
III dt'
~t\)I'\
..1\ Il
'.iJL
\er~ ••tI\.·n!l)l., guhOIlJ~1l
Ullbet....ld worde, doch dat hem kenni.
r \.\, )2,...Jl /Á....'I\ ~U 1\.ILl~..,.II;JW\·1I
gegeveu worde, dat de N achtwacbt w~g
Lit' ,~r..,Llb"'_'1l VeLli Ju ko.wltA.'"CI~en
nIet iu een behoorlike orde i. en dadelik io
'l.ll ,...r Ill:::;,-·I..t.~kl~llI..l t.., duoc
("'-n orde gebra~ht !Doet worden.
Aangooo-

gt~LdW...
h U VI'

'l"~'TlWII(Jrll1Ó

Tlng

\4 ...
•

lt'JllI

<

...

J

i~

,Materialen.
I
:

OlD
h.et
~_bekend
" (Carpecapsa
te voorkomen,
het
Goevernement besletee
en na de Iste dag VIUI
het lIIvoereo
~eading'en te
TTUCht TaO de
enige kentekenen
maet te llijn TaIl "

Plaats " STEAM PLAINS."

..

"STEAM PLAINS" is gelegen nabij DeliUiqoio in bet ZDidelike RIVERINA
DISTRIKT, NieDw Znid WallIJ, All8tTalii, eo ~. Stoeteril _d
door de eigeaaar
ricbt in 1874,
De Beer LEWis iUDDLE, van Melbourne,
De k~en zijn beroemd voor bon extra gt!lte liohamen, die Ft, ..lioeeo
geetapelde wol drage\l. Rammen cijn reedI
Zuid Afrika'geImport.eerd,
eo III)D
onder de ~
van de Or&nge Rivier Kalonie, Kaap Kolonie en TraMvaal verepreict;
Etll ooafhaJlkelik. Kommiuie, ungesteld jloor het Goevernement vab de Oran)41
Rivier Kolonie die enige nn de -Merino"Kudden in de Kaap'Kolonie irurpeku",1'11i,
enige II Ste&m.plaiUll" geimporteordc Rammen; op de plu.ta van de beer T. T.
open eo rapporteerde in April 1906:-

ASSISTENTE g,'vraag.l voor de !lufIol.
dnft A3 &'bool, "II C'fI •• ,,,.tollte voor de
Hoeko
A3 School; bei.j""
LaOI mith
SI. boolraad.
TE BUUR (,(u.r..agd een I;I''''H' plaau,
of geopcJtt' van pl."lh
I:!n~yc". u"d,'r
letterh 1'. B 1'0_tl>lI. 31, Wuroeeler.
KENNISGE vINO aaH krediteureu en
debiteuren in ""kere boedel 10 de afdeling
Haoovcr.
O~ D~~WIJZEH
(Gee.) of onderwij'

oPir.
naar

1&or

neo Tan eLIIJ((_en
~uchten

"32-

Geimporteerde"
Steam Plains,"
Nieuw Zuid WalC8.
Kudde Rammen, 16 tot 20 maanden oud, prijs .£10 per stuk,
"Deze Rammen hebben grote lichamen voor bun ouderdom.
RamboWJlet ras, sterke constituties
en alle .zii.n goed
bedekt a{et lange gehekelde wol van goede kwaliteIt.
.. Steam Plains wol werd, op de Melbourne
Verkopingen,
gedurende Okto~
1905, verkocht wt op 11td. per lb •.
.. Dt! Vellen Tan deze Schapeo werden verkocht tegen lOs. 6d.
l
per vel
.. Hamela van deze ldu werdl!n te Melbourue op de 18de Julie
1905, tegen 2211.8d. tot 2~s. 6d. per stuk verkocht (rekening
verkopingen werd aan de 1I:ommiwe voorgelegd:"

KUDDE R~{MEN

zuJfcn

&an een

gemakkelik gelegen SpoorwegStatioll

III
lfI

11\

IL

o
o

le Rlagbcrg,
r
Stati~, Vlctlln" Weel.
•
.£geleverd wordeu.
ue vl'r~.\.\enlL,!,
h't
(. n C;;Jf
In ZIJ U tu-t~
ASSISTENT (Ouc.) en een gee. alll<18
spraak
lU
kBUllt.·1!
(h'
l1tJ'l'\ l .....\ht'tJ
g,u
ten tt' genaagd
""oor d" IIuidelberg A3
Aanvragen en bestellingcn !.Owel voor ecbapcn ale voor vee kUDnen gewndeu
&.ms, cllU 111 Ih· r,nt r !..."'- \ \.)'1; ,d Zijll
ScbOOI. hwtllendam ecboolrud.
geduTf.ndc
de z.,m .....
rm.a~I[\df'1I
"'rder
worden
aan
ONDERWI.1ZERES
ge .. ug,1 op eoo
YleJ.de hiJ, $1. Ut' ri' wr-I'"-'WOII' r ...tAlL!.!,
boeNlplut.8, omtreut 50 minuteD vao 0,11locht"f
af
roU
\'f";"11
a\~ hl L \\ .,lt·f
" In 11 !LJ lit 'Tl"'l",d,
d:d t.lJ /LI lt tl.un Wlt; ktnH-lel.
lut.g",ha.dd
werd
\ (Jt~l:'h
ul'~aaf
dt)()
draai.vlei.
d.L t. bl·t \ ()oOI JH. Il UI··tB... lot"u dat dit in de bandeo van de
d~ lngL"lllcur z~lf g~>f!.t'\ t il daul JLI ln·.l, \' rhl nd"11 /lJlld~-1I
ONDER W IJZER
(Ongehuwde)
~cen ook aan
heer T"lIard gelaten worde, de kolltrak· vrugd te Bankfonteiv, di.t. Edecbllrg.
die lLl('n ID oog 11I!e'ft up tt' ddlIl!ll('·U.
t. niJd 111;)t'illk
Tdll Inah('·11 lf'lI
Illt\t~
tI
bp It;.!_I·1I P .• t \\.1" t)ok 1111H ot Ul,oi~r
teur !toZIen, omtrent dat gedeelte van de
JUist
rt'U
(\tJ'r
bl Uil TIl'Il tit'l
11\Ier
I'"
ONDERWIJ:tER
(Oec.,
of
onderwijze
Als Ulf"tl 111<.·t \lalm\.!:,\;IH)
\0\ Ilde
....llllell
we~ genaamd Melkboschkrul.
dl' kl t' hL \.LIl .II!, kUllIll"('!'
dt'll
[3eolol6Ddat de yoorz.itter bel goe..erne- re. gvvnagd ala eer.te &IIIl~.tent{e)op de
I)~\ \t ••I!Jlttl'l
Jllllkt,
ILI··r.'p .Will tl!lt
..,rerkPII,
mot"~"'l glell
pr lt'..!t"lI
'.IJlI
d.K:h
t
Brrutown A2 publieke Scbool.
men
wQt'lr-L
111 ;J,.nI!DIt~rk.11\ !.!,III Uit ,
'l.lt
dltl
\ rI""
oll~t')!.roIlJ
.....t....
1)(- rom IlJ ment weder zal naderen re opge"Dldebrugof •
n t
ASciIS'l'ENT (Eerll1A!)en zesde aaei8tente
~en eo de l>rug te Nieuwjaarsrivier.
als me-n hfOt wat~r k..1n nf~taall
i"O 'neh
~\ 1,1 d(~'1 1... ·1\ p.\.:1r lJo"n"'u
\V rg 't.oo'V.J<.1
gevraagd
voor
de
2de
kl..
publieke
echool
l\e~elllDg
"au
de
heer
D.
C
.Odendal
over
BlOt
ht'l\:lddt·lI.
HP'I\
df> \oor..,I\...dcIL
t r
,.!l up ~,.I\)()t Uil )l;tJooI d \t rtfull\\1-'1l
bt blot·u
staan tot de volgende zittiDg en de beer te Philipstown.
brotell k ... lHE"(ie I.(JU bt>\ oordt'"'l~ll
lt IJ zIJ t~'1\
H\fi-(ad+l-nll,l!
opt!.\\It>t'(JII:·1l
'{-.TI
roU wprkf'n
In belalll4 van zIJn kIezer"
AlberuJu rapport te doen. Sekreto.ris ge\..\!nd" d(O \'o1'IJSt Ilkllf'Hl t.· t/\"! "("g.t·ll
,-(~ll
VEllDW AALD of geatolen uit het di.t
Do h",'r }1' .1 l»er
.pr.,k dl' ver
1.,JLH.'f!j op
tI' Tlt hU'1I
Jk.' opk'tUl ....t l.ut machtigd de sc600lraad bet ~olle bedrag GOl1dlDi, twee vaarzeo.
gadenn~
toe en ZeIUL', d.ll
tf'r~ Ijl hp,! dh' ,t-r":-Idlrlll!.!
Sport .A.D1D1unltle.
!(~h' up
lf) l'\-b 19U-; w van de schoolbela.tlDg lIit te betaléD.
ASSISTENT oDderwijzer gevraagd voor Nobel~s
t
wator
tt,("h
IU
tl~ zpf' \ lo •• rit:' VI lj I1ll...'t
J)\~ \ Ir \Il houd .. o "t\rtll
\\i.\'"
t"dll
hk
J. FRED EKSTEEN,
SPOIIT.Lllt
.&HOIlt:•• UCHTa VI GI.IIU,,,t:.
:
de
(jill
College
Hogescbool
te
Somerset
W z,etf7.U( htql,
lIlOf',;,h"1
ZIJU
Olll
all\"...:.rl1ut
~ '\, dt-tl q~r 1tldl.nll~
\V. rJ
I,,' k)Sekretaris.
yoor
oll ..7.elven tt;; bt'IJl_wn
\\ IJ Ino·"
Oost.
II Empl ....
Rookloos.
t 1\ ,'. Il killT1,t!
I' oL,lll t·, ....
t,A.·ll.,1I onl lilt.
Prtml'OH -aatliaUte
'Len OlD'A) burt'n ht..,Jptll
HIJ
!H'!"'IO\lllk
ONDEItWIJZEhES
(Gec.) gevraagd
t, '111<1' Il hp,,'\ t',·\ k,)t Il n ,'Tl <U\.ulh trut
.. Clyde ,. RooklOOS.
hsd nlE"t Pf op tt?\!en
Iwt VI,tff'r at tI' \, n\ lf lit k,111 \\O!'"lL.. Il ntu '.......
voor de A3 Scbool. Januuijtikraal,-<IUL
Nile BaJllatite
11 rIlDl,"'rIJ
8taaJt
nl
I'f't Ot' n\"H:>r-b.·~I'!L~T"
nl' r op 4" II t"lllpllh,·
-.,<"11;.t}l It,,- dIlj\t'l\
"nn'n
Darling.
MOI,nAGl'
llo.I,~ I{" ....
' kt)o 1,'11 !-n :!UI~1.lfUl.h ....
I,·n mu
Op de " Gun Cbb .. gedurende de lnurnationale week, waren de BaJlistite o....r..
BOU
benad(t!pu
ONDERWIJiERES
gevraagd voor de
Dil be", ) J l,raarf
1. \\ \
tr ,d li \\ \\\1\'" 1 Jl' 1 i!~"
t!ll !llI'1l1
cl.ITI ook
winDingen £1926 tegen £2'28 voor alle &udere ammunitie.
In negen jur beeft
Arlueecbool. Rondekmi, dist. Bopefield.
l
!'iolulcD
_"u
vergadenog,
gehouden
te
op ell 7.eld~·. d.lt het rapport
!H.HJr
f't'l
.,t.Tl ..... 1 \\.I~
il.~III tot' ;';1 \1"'11 \t~)r
llt·t tJp"BaiIiBtite" £67,926 _r
gewooDen dan al de andere ammunitie. teameu.
.
,
r
Montagu op ~ April 1907 In de Bof zaal.
ABtmrrENTE
gevra.&fld
voor
.de
A2
M,!Jdlg, ~eJaaJl
w}t.....
d.Htr
}lf't
Ill.w
;\( Ill' \I \ III dt· nodl~1' ..:t-lWII\"'!\ Pil maOp de verpdering nn de "CIt,y 'Bird " *\liet ~lIIIOCiatie io Engeland, Junie 1906
TegenwoordIg
Kol. C. M. Htevens. e.k. School te Darling.
"l£>cbt ... JOOl Il., IIUl\'IlI(>lll'"
d.·r m1!nU 1 d!llil f\.' dl< "llltn~llt
L l,')(}(l zal h.~,.,':.t:'n
behaalde
lA Empire
Rookloos"
BET
KA,lrlPIOENSCHAP
V
AN
ENG
ELAND.
ID
d
en r ffi. ( voorzitter) en de volgende ledpn
taD
pahtelt
~f"<la~n ~~, t'll Jat hij i)e\f{·e ..
TE KOOP twee goed .. plaal.8eD in bet 16 nUlll.lnero won het ELF EERSTE PRIJZEN en vennerf 't grootate aaotal PlW
7tl11
t I.... ~·r
1I~·t
nf)dl~
7-1JII
nK:>r
(k'
G. P. van ZIJl, Il. S. van de~ Merwe, .1. D.
w8.b
uat df' h<-\,onel...
an.!'
dd TI' It'r
.1
..ll\df.,-lh'''I,111~
lll, ...~f
1\.LII '")'
t ..• ~tlllt>1\
noordeD van Duits Z. W. Afrika.
lo 't O.ar
Inter-ClUb &hild.
Op de aerde dag VJI.Il de meeting' badden ar
Knel,
P
L
le
Roux,
A.
P.
Burger,
P
G
er door zouch-"
lijd" II
\1, ,jp z wk op \.14.: ,\..,\11\\' ...·1 \\"I!'llf'o\
r )u-.l \('l~LI~
BELASTING geheven op vast eigendom Independente Schutters, die met andere I.lDmnnitle begoDuen waren, deJlCl ammunitie
van Zijl eo S .1. van ZiJl
Lid Geldeu'Ill
I!t't
~1'IH1' 01..1.· k,!m,l'"*~
()l1t'~11
¥4"'H
yoor lwt hili"
.
in df area .an het dorpebeétnnr van Raw- y-ERVANGEN DOOR" E~[PIRE ROOKLOOS."
bu) 8 afwezig door ongesteldbe,d.
:"011 zqn
.Llll !.n1\ I·r ", ...·r (1IHltt'lI
;nr'u
Deze ammunitie heeft pM bet indiridoele KAM.PIOENSCHA.P ..... KANADA
wezen
Notulen van vorige vergadering ge161...n sonville.
~ ht tol" H .J I ruter Zt·tdt-' 'Ill hl] } 0p.'11 k .11 liP ,..l,L!!!·II' t'~'1l pllhl1~kl'
H'f.
en goedgekeurd.
TENDERS gevraagd voor het bon wen genomen.
niet (","'n 1""\H\lh r \\ \~ , \I! lw! dl,trlkt
_Idi \ ",~ (IPl.!:' rtll'p' II ktlIl l!t'11 "orJpll,
" NILE JULLISTITE"
eD" CLYDE iBA.LLlSTITB" cijn a. goedkopere eoorlel!
Water HoL-Een
bnef VBn de cIviele
Tulh:'t!.h.
TIL.lal
~I
I ,Ill
\, .IITllP ...b\lr\
van school te Stand~rton.
,'I'
~..11l z,'\lI~
II dl'
II ';!f~l.. t'll
allt"
\\.",t
van u Ballistite"
eo "Empire."
VRAAG UW liANDELAAR
SLECHTS OM
komnu
..
ari.
de
raad
zijn
opinie
vragende
4-~n dnt
hiJ IlH't Zij'
oud, n IIHhll'a!, Z~ill ,r \, ,.kr
Il'
Il~
1r)11
/,1 Jil , door
h .....
t _g .......
ONDER WIJZEIIS {Twoe [(ec.) of on· "NOBEL'B" PATRONEN.
De voorziene"" V&Dde Handel.rL.
'
'u bet opnchten van een waterbof voor
Juede-Il(,l
...'n
d"
h!1
npt:pd,llln
hp ...·I!
r..t,ll~,t1Jlk
pllhll~k
\ ,I ....t\.(( .."t-I"ld
mo·etf'lJl
derwijzere .... n en een onderwijzer gevraagd
deze afdeling, werd nu geler.eD.
door
III"'rw1
tlP
dl)o())
ht~'H ~I rI.Lall
.d ....
JAMES SEARIGMT
"old
.. !!
I'll
l'III~~.·11 7.<)1) d.11l h('t
lE'('ht
V oor)l:~.teld door lid Kriel, en gesekou- door du Barkly Oost scboolraad.
nfgf"'Jl3ffhg,k
\I)I().f
Il! \
dl'-\tnkt
,.\11
h, hl,. n In Iwtl hiJ Il\( t d~, jw,..,IUltf'11
(1\",
Verkoophuis in 't ~
van '303, Maneer Ma.rtiai.HlIIlri
ONDER WIJZERES
(Gec.) gevraagd bet goe4kooJ*"
deerd door "d van der Merwe, dat de rud
M.alJTw ...f'IH\
d.l.lf hl] llJII
r::\pport
tlt~
rI.lll
"..
':I"'Ii~m"1\
1..
.0\\,1"\1
"ord,·n
1111't
IJIhet wen.elll< ach! een waterbof le vormen. voor du printe
pillat_,hool
te Wij.ers·
Patroneo ; ook an ~lit&ire M.auser eo KAulI8f Sport Oewereo."
11Iat h.Jd 111..:.... d I' od
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..tpt.d .... fiJn t>'~11 ht'w('!l;lnQ:
ml
.)Il WTIl(\.31 M .... rt, 1856
voorZItter en lid GP. VBnZ'jl.
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De bear ESRNEST KOCHKIDDLE,Steam Plains, Deniliquil\, N.S. Wal"
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De heren Gebro'ders CHIAPPrfU, Kaaps~d.
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Weeskamer

en Trust
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D.
Direkteur
Ka,otoor 'faD de
Direkteur
VOOT _,"AI\"~
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KEN NIS geldaiedt mits dezen.
dat de A.fdeling! Baad van Hano,.er, op zijn vergaderiQg
VIln de
13de April lOOi, een belasting van
EénFarlhiDg
in de£opgeJegd
heeft
.p alle . nAte eigend')mmen in de
Afc,leling Hanovell, daaraall onderbevi«. vOOTde doeleinden van het
lopende jaar, en ctat geaelde belaAtille .oot be......ld worden ten
kantore 1IaD de Selo-etaris, op Zaterdag, de 25ste Mei 1907.
B.

ló&d Rate :for 1907.
NOTICE
is hereby gil'en tluLt
the Dimioaal
COllDCU of Hanover,
did at its meeting, OB the 13th
April, 1907, leTya rate of One Far-thlDg in the I uJX>b all immovable
property
in the Dirision of Hanover iiable thereto, tor tbe pUrpo&ea
of the ourrent' y:ear:, and that the
said rate will be(!'ome due Imd payable on Saturday,
the 26th May,
1907, at the Secretary',
office.
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raad Olet l.>eschOllwtdat in de~ ".ak voor·
Q. W. 8TEYTLER,
wrg g.m .... kt I. In •• "tie 1:,2 van ... et ~O
BekretariL
nn 18)19.
KOLONl~
Dam gemaakt bij Kei.ie Doornl.-De
l!6kTetaris rapporteerde, dat er geklaagd
WEElKAMER EN TRUST
wordt omtrent eeo zekere dam a.,u de
MAATSCHAPPIJ.
ooderzlJde van bet pad le Kel.le Doorn •.
l.I. F .. 1. VlUl Z'JI werd u.ogesteld
om
onderzoek te doen.
.... 4 ttlIKPUIII, KAAPSTAD.
Audlteur.-De
sellretaris vroeg de raad
voorZIening te maken ..oor een auditeur ,n
plut. vno de Ilear Fo«ter, die verplaatBt iA.
£20,000
.up1t&al
Voorgesteld dat de nodijl(e!!tappen gedaan
Reeerve
Fonds£138,r>32.
r.ullen worden.
Lid le Ronx ZAnde, dat de beer p, J. fondsen
onder .A.dm1niStratie
Jordun, P.zn. gaarne weteo 'Wilde of de
boven
£2,941,~.
rud I,et pad over de dam wal, gemaakt
door de beer A. Jordun,
goedkeurde, daar
.UIIOII
tAK VAli IEIIJKHlI'.
hiJ van plan I. bet oude pad t.oe te maken.
Het vorige komitee werd uogel!teld om
1D8poJctI"te maken eu te rapporteren bij
eerstkomende vergsdeTlog.
Lid F vao Zijl unK6O!teld om te !\ion
dat opZIchter de Kock ZiJD wegpartij zal
yermeorderen.
Rekerungen betaald tot datum v<XJ'ge
legd en goed~keurd.
De thesauner lellde 't kontaDt boek ter
tafel, bet .. elk aantoonde een krediet balaoB
van £61 8~. ~d. in de bank. AanlJl!nomen .
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U~ [l EI: W lJZERES
II:fVr... ,.;~ ..oor de
pr;' ~le plaat.", hool te Hartel>.>l:tfooleio,
een uur vall de spoorltju.
NURWICH USION Leven@v'erzo;kerlD~
vertegen.

litl....tecb"ppij'. naagt

-l~~~~~t:,~~~~~
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B. J YA:\
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V&,dlt'
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cb",-', Pik- t"1f'r,..;, v~t

EF,:\ VEILIG.

IIOF.sTM1IDIOIJN
VOOR KINDEREN
Wa [maer gij een boe&i.medicijn -roor
lriodMl>lj koopt, W>OOSt nooit J)en_.t
am (JIwmberl-anns Hoest Qelleenoiddel
ta kopen.. Er is g~D gm"SIU" I., ea men
Altijd "",br, dll~ er V'eTliebtiug ,..l
. Het is ...ooral k"ooltbu,y
kroep
km~"'t.
W«dt OV€fr-

S.""""'·

Petrolene Qas Generators.
172, lU.stad.

DE

VILLIERS,
Secretar,..

ONDE li'VIJZERES
BENODIGD

voor de

Private

Plaats School te Hartebeutfontelil.,
een uur van de Spoorweglijo.
Onder:wije te geven llAD 6 of 8
kinderen.
KenDii van Hollands
en Engels,
Handwerk
pn Mur;iei:
~erei8t.
Salari8 £.50 voor een Gecertificee.rd.e Onderwijzeres,
en £S
p.a. voor elk kind
in Muziek
ODderwij..
Logies
vrij. (~erlifi·
i:aten. TaIl beloraamheid
el1 ~d
r.edeltk gedrag vóór late J 1lll.1C ill
~ zenden &Aa de heer
LOUIS
V. ,D. WALT,
Hartebeestfontein,
'P. K. Moordenaarspoort,
Tilt Rosmead Junction,
Middelburg.

-*

A.

.u-

J.

DirisioQal Council Offi('c,
Hanover,
18-t.h April lOOi •

am

127,ooe
112,000

VILLlERS,
Sekretaris:

Oivisinnal Council, Hanover.

--------------------------,

4

J. DE

.A..fdelings Raad Kan.toren,
Hanover,
. 18 April 1907.

U R SKA M E'R

am

••-

Kaap!tad,
15 .April

, ~, - WegbelaStIDt foor 1907.

De heer T. T. HOOlE, Atherstone,' Albanie, Kaap Kol1nie,

...

de .!peJUlle

~ Afdelings Raad, Hanover.

tejten £1&

voor elt' priv,""" boerp.schno I per Itok, en OOIEN tegen £4 per Atok, geleverd worden, SPECIALE STOETERIJEN
eell balf IIllr nil Br~kpoort tegel! variëreade prijzen en Achapen konnen ook bij ecbikJóng
.O.B. te M.elboume

()lI6;

er in zit.,djkwijls
spoedigen en
iD de aflevering

X

;t.ere8 ~evran.g'd

)!)t

op

door aaD~eto)nd

------- - ~

---~--~.

I•

WAGENS en KARREN

=

BE8C"-RIJVI"QEN.

".All

ALL.

I

I

.trtl: "JD.. .. .,,"

...•...............
WHITE, R¥'AN,
... 00 ...

BUltG BTlU.AT,

•

KAAP.TA

W. G. COMBRINK.
DE OUD'TE

I

KOLONIALE

HORLOGE el ,JUWELIERS WINKEL
(Cljl" ... TtGD

,.ae.}

!In Verh-q1ad naar
lIG. 7~. U"CSTRAAT,
(T_

I

deunIII

,

van

Korte mar I<t - ' ...:.

~A.APSTAD.

