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PORT ELIZABETH TENtOONSTElLING

'~~i~ANDRIVIER."

1.lt

IIUlll8uml

ET WEL.··
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de 16d. IEl 1907"
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mei

';Deze pl •• ta i. gelegen iD be'
vruchtbaante deel van .bet diJtrilLt

handelaar houdt ze in
grootten voorradig.

Laingsburg,
un de ZwanbergeD,
ver ván Zevenweeu
Poort.
is 630 morgen groot en
een beurt water YUI 39 UND,
lopende
U\t een altoos - durende
llterke bron.
Er ia ook een un-

~--------•

R KOP ING

len'ete~, prom~e~n

~l1Ild'l.!

_~~~tI._:_

en HARRIS, Beperk t.

'WHITE, RYAN & CO.,
VOOR

Guano voor Graan en Aardappelen.
AOENTE.III IN HET GROOT VOOR H. F. ECKERTS

BEROEMDE

STALEN

12 ~"'''-''ZEN'
"""i ,

Iontein op he' eigendoa.
op de plaate rijn in
~e
orde, aleook de omheining.
VAN EEN DER
De plaate ill geschikt voor enige
800rt boerderij,
maar vooral i. lij
uitmuntend voor lItruisvogel..
Er
is een groot stuk grond onder
lucerne en ruimte en gelegenheid
.voor DOg veel meer.
Dan zijn er
de Vruchteboord en Tuinen.
MET DE
de Beer heeft vriendelik
wgewiUigd anderen recht te geveJl
vee, of wat ook al, naar de V end ..
. te brengen; ieder heeft dua het
Ij'," HET DISTRIKT
recht om goederen naar de vend.tie
te brengen.
De ondergetekenden
verwachten om ook wat vee daar
te hebben.
"
Vrienden die hun geld gelJ?U!.<l
DE ondergctekende, met instrukttes begunstigd door de heer J. hebben voer een kans, hier 11 die
W. (HANa)
VAN Zin, zal publiek verkopen
ter plaatse"
Poesnela kans.
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de 16de MEI 1907,

DES MORGENS:

. TITLE)',
~:I.,,("'rc;J,

~

WH ITE

..

RY AN &. Co..
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Straa.t,
SCHRIJFT

~PST..A.D.
OM K..A.T.ALOGUS-

IULKY

De beroemde " National Gang "
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APRIL 1907.
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\TlCUaO CO"
lAT 7, KAAPSTAD·

II:

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

.,. .. e:r.IdlVJflJl..&8j'"
..a.u .1u r..-e.a.

'TEVING
\LOPE~ :-Op
, na bi j Bie beek

SohrlJf" om

II.lu.stratle.s

en

Pr! 1~en.

R_M_ROSS

.uiale Ezels, om"i. De eigenaar
_; krijgen binDeIl
.ij alle Lillike on.i.ler s zullen ze
, mijn eigendom.

~

CO.,

Q

"Raleigh Rijwielen,
i"[~kt'nd,,,
wena
,t
publi,'k
van
' .. tI'
~,'n'n, dat
r-: StrYd('nbu.r<~
I, h,·,'r -M:utinus
dat allf' reke\ ,'m:lluldi!!d,
bij
[l

.

'Ir

J. ~.

N.

\ or,!fl'od worde,
.. ] unit' 1907.
l
:-;T f. T'TLER.

ONS

.

RALEI GH RIJWIEL AGENTSCHAP,
BURG STRAAT 20,

~,.'. door d. ~
.J v ..... <iP &ndt jo
..... bo.t lIl&D'
,~,<'1'~~

.....
,..r Irt.,

#

KAAPSTAD •

S

.0

LEVENDE

1 .. Hillside
1 "Schottel

HAVE:

;ll30
te klas Struisvogels
met en zonder Pluk V ederen, ~n
1
grote ge
waarvan gesclllkt is dadelik afgekam pt te worden; ~
4
Kapater
nteel Bokken; 30 Zwartkop
Schapen; 12 Trek 0 '.,
(BaEtarrl , jaren oud; 2 Grote Kar Merries;
1 Paar Kar Pa.:C,
2
Ruins; 1 E.'dra Rijpaard, 1 Extra Melk Koe binnenkort
te Ka16n,
2 Koeien met Kalvers, 1 'Twee-jaar
oud Vaars, omtrent 40 Varkens,
100
lJa,n7.en en Hoenders.
r,

KELDER-

EN BOERDERIJGEREEDSCHAP

HUISRAAD

" Ploeg,
" Ploeg,

door 1la.l-

oomeas,
Nieuwe E~ge,
Deur Kotijnen

met

Zij-Ten-

sters,
Tiekhouten
Venater
Ramen
met Blinden,
Zakken Eikels" ens., enz.

~',

:

mIE • IUIITTD,

3 Dubbele IJzeren
Ledikanten
met Matrule.n,
2 .KJe«ler~,
2 Wa~-Tafel~, 2 Kleed-Tafels
met Spiegels,
2 Aanzit-TafeJa,
Nieuwe
Stinkhonten
Stoelen, 1 Side-Boerd,
1 Dispens
Rakken, 1 Bolinder KombuiB Stove, 3 Provisie Kuteo, 2 .a.kki..
l Grote Meel Kist.
,.

'aR _~

&if" Het is de moeite waard, de plaats in de tDlI8en tijd te

11t
'

ca Beëdigde
Waardeerders.
J)iatrikt B&nk Gebouwea.,
Stellenboeeh,
17 .!.prill90T.
Afalagen

__

~.I------------

GORDONS. BAAI.'

teren, want zo 'n kostbaar eigendom komt niet dikwijll
alhier iD ~e
.
markt en het is slechts door de ziekelike toestand van MeVJjODlr Viul
Zijl dat de heer Van Zijl zich vnn zijn boerderij moe' ontslaan, en Mj
vraagt geen grote maar IIhchts een bestaanbare
prijs.
HUIS
TE
HUUR,
vroeger
Tot £6,000 kan onder eerste verband blijven tegen zee petCeut lp I B~alIptflejlllcb ~g
Buii!, ~oor
do gebeIe plaati..
"
.'
Mei en Juoie.
Aanzoek
4......
wdoeubi:j

A• G .'. H T EUBES,

Roberiloo,

22 April 1907.

.d..l'·SLAGER.'

TU";_t

PLAKPAPIER
LAlTS1I

IItTl

.....

WUIIII ... "•• ', •••

•

Verf, Olie en alle SChilderWareO
tegen laagate prijzen.

Lang

StrtUJl,

-KAAPSTAD.

SPORTSLU,I

Eente

Klas Kar- en zadel
Paarden,
li Eerste Klas Merries, piekt
door de Kampioen
Hengaf.en
.. Royal Standard"
en" Gold
Cup," beide VILD Elaenbur«,
20 Stub Hoornvee, ineluitende
enige uitmllDtende Vaarzen,
Grote en Kleine Varkena,
Lot No. 4 is het stuk
bekend als "De Hoek," en waarop nflg
niel gewerkt is, doch heeft goede Tuingronden en wordt nu gebruikt
3 Stell,n Kar Tuigen (I!plinfier
nieuw) en een Stel Voortuimeestal als Weiveld
in de Zomer daar het veel Bergveld bevat.
'
gen.
De grootte hiervan is omtrent 850 morgen.
.
300 Balen Haverhooi,
Het Weiveld van de gehele plaats
is nitstekend'
ge~hik
fln
2 W lI.gens, een :met "pole Jf en
geO\ond voor Struisvogels
Paarden,
Grootvee,
Schapen en B'Okkt>D,
" shafts, "
da:~r het K" rr oo- Gebroken- en Grasveld heeft met water overat ,~'
2 Dubbele-Voor Ploegen,

tt

-

2 Amerika.an1l8 Muilen,

WOENSDAG, 1 IEl aanstaand••

:----

or SCHRIJF OM KATAlOaUS

Woensdag, t lel aanstaande,

2 Extra 6,l1al£a.aID Brandewijn Ket~ls, 1 Grote Schaal, 12 Grote LET WEL:
Blauwduig
Pers Balies, Legger en Hall-Legger
Vaten, 1 Niel\"e
Pers Machine, 2 bijkans uieuwe Wagens op veren, 1 Oseen W.....
1 Zelfbinder
Snijmachine,
1 Snijmachine,
1 VoerrJIAChÏne",_l Afslaan Tent Buggy Kar, 1 Eerste klas Open Kar, 1 Span T~D
VOOl!' 81P1lUlta. DE KOM~ Ida. Valley.
Ezels, 1 Lot Jukken, 1 Mielie Machine, Kruiwagens, GraveD et.
.
Ttm, 11 UUB Vooa.mDDAO.

Zijn en WlLJ'en altijd ti E BESTE IN DE WERELD. Pr1jzen,
~le overeenkomen
met teders 001ll'8 j Tanat ACHT GUINEAS
Zie onze Rheebllck tegen 1.7. '_IIt.e
IMtaIIIIpe
........

BaOEK

DE heren Krige en Ma.rkótter,
behoorlik
geinatrueerd
door de
heer HElJJnJl: DE VILLIEas, die
voornemeDI is binnenkort een lang
uitltapje
naar het vaderland
te
maken,
sullen publiek,
lOnder
reaerve, verkopen
op de plaata
De :l.om, gelegen ala boven, op

,

KAAPSTAD.

---,:0

,

Lot No. 3. Dit is het verhuurde st uk, waarvan 5 morgen
i. met Lucerne en is verder beplant met omtrent 3,000 W'
ken in volle dracht, en heeft grot : Aardappelen andere
en er is DOg veel grond dat bewerkt kan worden:
Hier staat een Woonhuis op met 5 vertrekken;
het Waterrecht is
2 dagen en 2 nachten van" Water Kloof," 2 dagen en 2 nachten vJll
de helft van de " Rivier ,. eli het vrije gebruik van de gehele stroom VUl
" Moderas Fontein."
De groJtte van dit stuk is 260 morgen.

•

"............. .....,. MAAIER

McCORMICK

r

J

e

t:Jl

UIIiSCHRlfTU.

•

KULTIVATOR

.Ah wij de ve1'8Chrikkelike kOOUltetltle in kon8ideratie nemen, inderdaad buiten
dit zekerlik beschouwd worden alii een
evenredigheid !?et de aanvraag, dan
waar merkwaardig sukses .

LOW,

DE

..

,

DUTCHMAN
GANQ PLOEG
c..............
~.
., Z. A. CHIEF" DIIC PLOEG

MARTIN'I

Kenelm Gebouwen,
Prince Alb6rt, 18 April 1907.

Lot 2. Heeft een nieuw W oonhuis met 5 vertrekken,
1
Stal voor 8 Paarden, 1 nieuwe WageDhuis, en nog een Bijwonen
Huil
met 3 vertrekkedl.
Van de grond is 6 morgen bezaaid met
',
en beplant met een menigte Vruchtbomen, 18,000 Wingerd
Stokke.
in volle dracht, omtrent 20 morgen Aardappel. en andere Tuingrond ..
en lIog veel grond die schoongemaakt en bewprkt kunnen worden.
De
Waterrechten
Ban dit stuk zijn 2 dagen en 2 nachten van" Waterkloof."
4 dagen en 4 nachten van de helft van de "Rivier"
en al Iaet water
van" Rooi Krans Kloof 1'ontein."
De "'rootte van dit stuk i!l ~trent
600 morgen.

PLOEG

-..IiIlI.

blieke Verkopin. g , ,

Ploegen! Ploegen!

PLOEG

0 .....................

11 UUR PRam ...

en bewerkt worden, waarvan de eigenaar persoonlik de opstal bewerld,;
Verkopingen van Krlge
een deel wordt bewerkt om de helft en het andere deel ii verhuurd
en Ma.kotte ••
een "eschriftelik kontrakt voor nog 5 jaren, tegen £100 per jaar.
Dc
plaa~ zal eerst opgeveild worden in vier Jelen en daarna in zo Teel delen
als verzocht mogen worden door aanstaande
kopers, of in het geheel
onderhevig aan het tans bestaande kontrakt van deel No. 3 al. boven· O.
."
•
ge~
De ~~
is een beschrijving van elk lot ~~~
.
~
Lot 1. DE OPSTAL-Deze
bevat
een groot en gerieflik
ONQEREIERYEERDE
Woonhuis, Stal voor 20 Paarden, 2 Wagenhuizen, een KJ,lder, en grot,
M unr Kralen, de Wat.errechten hierbij zal zijn elke week 1 dag en 1 J>U
nsch t van de be 1ft van de Rivier, 3 dagen en 3 Dachten van" W aterkloof,'}
de volle stromen en vrij gebruik van "Y'onteinB Kloof," en een ander
fontein welke beide sterk zijn het gehele jaar door. De Plantage.
zijn
Levende Have, RIJtulg,en
17,000 Wingerd Stokken in volle dracht en welke goed opleveren, 1
BK
BOl! met ruim
100 Eiken
Bomen, een menigte V ruchtbomen, 5
morgen bezaaid met Lucerne, 15 mor5en Aardappelen Tuingronden
en 15 M ud Zaailand, buitendien zijn er nog ruim 30 morgen die bewerkt
kunnen worden en voor welke er nog meer dan genoeg water i•.
De grootte in dit Stuk is omtrent 400 morgen.

................... ,.

,

GOODENOUQH"

.. WIARD"

• •

DE KOCK.

1.

BIRD"

FLYING

, ti ....

'8 1I0BGENS 011

\

.. BLUE

CI ...........

LANDBOUW

_,--

'."at .1

.

I:

RUITON " PORTABLE
ITOO.E.GINL
.. RUITON " OLIKKNGltiE.
"RUITO~"
c..NTRIF'UQALE POMP.
II NAEH'ERI"
"OT ARY PO ....
.. lAM ION " WINDMOLEN

cl

die willen geld makeo,

hieri~:;~vc:;,

VASTGvED:
Licht, Eenvoudig, Stuk
De plaats" Poesnels Rivier," vroeger behorende aan de heer Jan
Duurzaam en GO'edkoop, Cilliers, groob airka 2,130 morgen, grenzende .. an de plaatllen l:an
heren J Bcobli8 de Wet en Wouter de Wet, gelegen in het V
MetPatentgeslotenZand
netschap " Middelbol;cl:ljes Veld."
Het eigendom is zo uitgestrek\
.en
bevat zoveel eerste klas Bouwgrond, dat het. tans in drie delen verdéel~
Kokers Wop ielen.

'''iGEA~l,
l.....
gl5tratcllr.

PORT
ELIZABETH

ROBERTSON.

Op DONDERDAG,

~

.; ol

Grootste en Zekerste Voorraad Water,

Vrienden

..J-OLGT
).

PLAATSEN

Rivier,"

PLOEGEN,

beb~n wij in s klaasen gew~ ...
,.·jy.erd in de Ingenieur sektie (21 boekingen
wedijverende al te zamen), eni:WlJ hebbeu I PrllzlII behaald. In I K.......
in de ploeg sektie, ~ebben :jl~k
5 Prijzen behaald, beha! ve twee prijzen
vCIOr andere vertowngen,
~ de al tezamen

-,

VOORNAAMSTE en GROOTSTE

CLEGHORN

Bux-g

.

begudi!tic.= ~A~'

,i;.:~l1kti"'.

Ilel e. OonoIl18SIIUI.·
au lf 1.1•••
al.. St~', .... Is,

Het kost uniata,

li k, i nnw,erder t.e
.reke bli iven
éni zal ;'or. ()lg~ncl.e ni\.. blaJ ,. Ons
I, en !'enll 10
Lette,

, tn de 'Iutl'

()lldergetekeDd'ea,

•••

P U B L lEK EVE

__l~E IEIT£_I:_l!.I,8U_per IIIEF Ilotnno'.,

d

, ,

•

r'-'OOD

t

.

£15.

.t

VLA,.,',

OLIE STOVE

Uw

....

13de

vernierig

f3/-.

'bete, du, eeu'Goll.n :

(BLUE FLAME)

3 voet 6 duim,

voor de
'li~ voorge\t

:'praak.

voet' duim ae·
vl.md Eikenhouten
P.lm ItaRdunl,

De Pwls Gevlamd
Eikenhouten Slaa.pialQ.er Set,

-: gl'T.pgde
prokureur
f'n de ge....el behoor,~al'l!('bu .. d,
-n gebreke;

legJe

voet 8 duim a,·
vl.md Eikenhouten
P.lm StandaanI,
fa/-.

ngenoem-

.:

D.

4 voet 8 duim Satl)n
Notenhouten Buffet,

.I.('nSlJS

,.: voor re.vhten
te

.

KAAPSTAD, DINSDAG, BQ

W~rden 'Vriendelik ~.. ~
a.
em te besoek.en en te - besic~
~
grote voorrud
VER-,DRAGENiDB
IUG:&L
GEWEREN.
KOMBINATIE'
GEWDD;
•.
RIFLES,
SPORT EN KILL·
TAIR.
PATRONEN,
HAGEL
EN
KOGEL.
Rookloze Hagel Patronea,
U/I J
de beate 13/- per 100. Lee-l!»..
field, 16f6,~,
17/' per 100. ,

ADRES :

Hillsdon & Hiltsdon

....................
' ....

11111, .

TIllI AlulotTaIu,I
BUIIGSTItAA T • e,
KAAPn'AD.

t"EN GecerU&eerde'
seret

II SUaIL

1IfIlIUrII

APPLIltA
TIES
.-oor A"si".
tente voo~elde
School zullen
door :le 0
. etekeode
ingew&cCht
worden to~
aandag,
13 Mei.
Kenna ftD Muziek en Handwerk
een aanbeveling.
&lari • .£50 per
jaar en vrij logies.
Werkzaam·
heden te bepnen
met he' JulieOktober kwartaal.
iLJ. MARAIS,
Sekretarie.
Ladismith,
K.K.,
17 April 1~07.

,

iI.

Ladismith School Raad.
HOEKO A3 SCHOOL.
ASSISTENTEBENODIGD.
A PPLIKA

TIES voor Al!!Iistente
voor bovengemelde
School, zullen
door de ondergetekende
ingewacht
worden tot op lf aandag, 13 Mei.
Sa.laris £60 en vrij logies.
Kennis
vu Muziek een aaabeveling. Werksaamheden te beginnen met het
Juli_Oktober
Kwartaal.
1. J. M ....RAIS,
Sekretaris,
Lsdismith,
17 April .l!Q7.

Ladismith

School Raad.

HUISR.VIER

A3.

APPLlKA
TIES
voor Onder.
wijzer of Onderwijzeres voor bovengemelde School, gelegen 6 mijlen
van Calitzdorp,
z e llen ingewacht
worden tot op 15 M ei.
Salaris
£90 per jaar.
Werkzaamheden
te
worden aanvaard, indien mogelik,
bij het begin van het volgend
kwartaal.
Applikaties met kopieën
TAU GetuigllChri£ten
lUW de ondergetekende te worden gerich t.

1. J. MARAIS,
Sekretaris,
Lad ism itb,
17 April 1907.

",GEVRAAGD

Toor

eeD

oa;en.r

Behool,
Kraabi(BWM.

VGlOt'de Armen School
Rondekuil, diet. HoPefield

o'

ODaenrij- .'

PrinM P'IaaY'
8 mip.a ftD
. .

f'ereiai.a; Hon.lt .. ,'",

~ eente bepltet8D iD
Naaldwerk.
,;,

lit_ek eli

..
Salari. Leo per jáar md
EEN
OndennJzerea
am oeder- iDwonilll{
wijl! in Engela en ~oIlanda te ge- . A likati.,
mei ko~n
ftD
yen, tegen eeI? Salarl" no £.90 per~,Ctrtflkaten'
eD Gawigl.j chriften.. A,IIPJibllteD
pla Pianoforte
Mumeklel-, lUllen door
oodergetébcde OD~ 1''''lJr~,....
'fangen worden tot 27 Mei 1907.
Werkzaamheden
te beginnen
V.D.M.
met het heropenen van de scholen P. J. A. DE VILLIERS,
in Julie 1907.
Hope Town,
Kennis van Tonic Sol·fa, Piano23 April 190'1.
forte Musiek en Tekenen een aan
beveling.
Applikaties, ouderdom en onderEEN Gecertificëerde
Ooderwijvind mg meldende, en vergezeld van
voor. een Private
kopieën van Certifikaten
en Ge- liere" (blank),
tUIgschriften,
zullen
ontvangen Pltat. School, 4 mijlen ftD Cookvoor ~ of 8 kinderen, onderworden door de heer T. Clll'IIten", ho~
Rondekuil, P.K. Hopefield, tot 6de wij. te ~even in En2fl}a. Hollands
eli Musiek.
Moet bekwaam 'Iijn
Mei 1907.
onderwijs te geven tot Stlwdaard
J. P. YEATS,
Sekretarie. VII. Salaru £60 per jaar en vrij
logies.
Werk
te beginnen
met
16 ApriI190'l.
Julie kwartaal.
P. F. DE KLERK.
Vet Kuil,
Cookbouse Station,
GEVRAAGD
voor de bovenge16 ApriI1907.
noemde School een Hoofdonderwijzl'!r of Hoofdonderwijzeres.
Voor de A3 School,
. Applikatie",
vergezeld
Tan
Januaryskraal,
Dist.
kopieën nn all. Certifikaten
en
Darling.
Getuigachriften,
en opgave van
EEN Muziek O.der~zerel
i. ouderdom, zullen ontvangen
worTerband lIIet de Neethh.Dga Hof den tot op de 13de Mei 1907, door
Een Gecertificeerde Onderwijzeres,
de heer W. D. Malherbe, Paarden.
tegen een Salaris van £90 per jaar, Sc hool te U treeht, ~ atal.
Salari8 gewaarborgd
£ 120 per berg, pja K08ter en Co., Beneden
plus Pianoforte Muziekgelden.
Werkzaamheden
te beginnen met jaar, met verhoging volgen. aantal Paarl, van wie verdere biesonderbet heropenen un de Scholen in leerlingen. BieeoDderheden kunnen heden kunnen verkregen worden.
vernomen "orden van de oaderSalaris .tlOO ~r ja.ar
Julie 1907.
Lo"iea verknjgbaar'
voor £30
Bevoegdheid
om Hollands
te getekende.
. '"
vr erkzaambeden te beginnen in
onderwijzen een vereiste en kennis
van Hollands vereiet,
het begie Tan Julie 1907.
van Tonic Sol-fa en Pianoforte
Applikatie.
moete.
ingezonden
.
k
h e d en te bezi
er
'zaam
egmnen, mW
Muziek een aanbeveling.
mogelik,
met
het. Julie
Logies en inwoning kunnen ver- "orden vóór of op de late Junie dien
K
taal
kregen worden tegen £36 per jaar. 1907.
war
.
A. LENS,
A pplikaries, ouderdom en onderJ. M. SMUTS,
Sekretaris, N.H. School,
vinding opgevende, en vergezeld
8ckretaril.
ty trech t, Natal.
van Kopieën
van Certifikaten
en
Malmesbury,
Getuigsl'.hriften,
zullen ontvangen Utrecht, 24 April 1007.
16 April 1907.
worden door de heer D. van Reenen,
J anuaryskraal,
P.K. Darling, tot
de 6de Mei 1907.
J. P. YEATS,
Sekretaris.
16 April 1907.
VOLGENR
besluit, genomen op
seu Publieke
Vergadering,
gehoudell te Hopefield, op de 19de April
BENODIGD
:-Een
Gecertifi1907, wordt hiermede
korrespon- ceerde Onderwijzer
of Onderwijdentie
geHaagd
van Hollande zere!! voor de Armen
School te
sprekende Dokters, met betrekking
Pietersfoetein,
gelegen omtrent 18
tot de plaats hier opengevallen. mijlen van het dorp Montagu.
Het publiek
is- g-ewillig, indien
Salari" £64 per jaar met vrij
nodig, een waarborg van £750 ~r logies.
EEN Assistente, om hoofdzakelik jaar te geven.
Applihties
met Kopieën
van
Standaards IV en V te onderwijzen,
Korre8pondentie~ te wordeD ge- Getuigschriften,
te worden ingetegen een Salaris van £ 150 per jaar. londen aan de ondergetekende
tot zonden aan de heer J. F. D. Kriel,
Bevoegdheid
om Hollands te lip de lOde Mei 1907.
Pietersfoatein, Montagu, niet later
onderwijzen vereist en kennis van
N amen. het Komittee,
dan 4 Mei 1907, en melding te
Naaldwerk, To[!ic Sol·faen Tekenen
A. K. LE ROUX,
maken
nn
de .uderdom
der
(N ieuwe Syllabus) een aanbeveling.
Sekreta.riii ... n bet Komitee. applikanten.
Werkzaamheden
te beginnen met
1(.l ..ACKERMANN,
het heropenen van de Scholen iD Hopefield,
Sekretarill.
Julie 1907.
.
24 April 1907.
A pplikaties, ouderdom en onder· -------------

li.

GEVRAAGD

lalmesbury

GEVRAAGD

GEVRAAGD.

•

P~l{::i.

GEVRAAGD,

Ken DOKTÉR, te HOPEFIELD.

School Raad.

Montagu

APPLIKATIES.

Ladismith School Raad. Hopefield School Raad.
Private Boeren School,
Zevenfontein.

I

!
\

APPLIKATIES
voor een Onderwijzeres
voor
bovengemelde
School sullen door de ondergetehnde
ingewacbt
worden tot 15
Junie.
Snlaris £60 en vrij logies.
Werkzaamheden
te aa.nvaarden na
de JUllie vakantie.
I. J. MA RAIS,
S,·kretarill.

CRADOCK SCHOOL RAAD.

-

,

I"

GE'lRAAGD

.

Ir.~

Voor de 12 School, DarUng,

.....

tuigscbriften,
zullen
ontvangen
worden door Dr. G. Nieuwoudt,
Hon. Sekretaris, School Kommissie,
Darling, tot de 17de Mei 1907.
J. P. YEATS,
Se kretari •.
16 April 19D7.

HANOVER SCHOOLRAAD.
GEVRAAGD

ONDERWIJZER(ES)

'··1

I

I

I
i

~ ..

d

I
'1
i

SChOOI- Raad~·Carnarvon. Swellendam School Raad.
Appllkatt81

voor OnderwiJzen.

APPLIKATlES,
vergezeld vaD
ko,Pleën van Certifikaten
en GetUIgschriften va.n goed ledelik gedrag, zullen worden
ingewacht
door de onder<7<>tekende tot de
'"
17de Mei, 190., voor de volgende
Scholen iD 't distrikt.
(1) Gecerlificeerde
Onderwij1.er
voor de Van Wij lrsvlei A3 School.

HEIDELBERG

A2.

BENODIGD
(1.) Een Gecertificeerde

AS8utent

om onderwijs le geven aan de
Hogere Kla8sen; Hollands en Tonic
Sol-fa noodzakelik.
Tekenkunst
(N ieuwe Syllabus~ en Houtwerk
een 8.8Bbeveling.
alaris £160p.a.
(2). Een Gecertificeerde AMistente
om onderwijs te gevtn aan StaDd.ards III eo IV.
Naaiwerk
en
Tonic801-ta noodzakelik.
Hollands

Salaris £120 per jaar.
(i) Gocertificeerde
Onderwijzer
voor de Breeklrierie A3 School.
Sa.lari.s £60 per jaar en vrije en Tekenkunst
(Nieuwe 8)'llabUl)
logies.
een aanbeveling.
Salaris £lOOp.a.
(3) Gecerti ficeerde OndenviJ' zet' Werbaamheden
te beginnen
na
Junie Vaka.nue.
voor de Heynsvlakte
A3 School.
k
Id
k
Salaris 160 per jaar
en vriJ' Appli at jel! vergeze
van o~eëJa
van certifiknten en getuigschriften
logies.
moeten de Sekretaris, School Komt 4) Gecertificeerde
Onderwijzemillaie, Heidelberg, K.K., bereiken
res voor de School te Ga.nnapa.n.
lliet later dm de 31ate Mei 19.i.
Salaris £80 per jaar
en vrij
logies.
Muziek en Ha.ndwerk abF. S. REID,
aoluut noodzakelik in dit
SeltretariA,
WeTkza.amheden
te beginnen
SC_h_oo_1
~aA.
lIIet 'i J.tié KwartaaJ.

~V1!.l.

r. HERHOLDT,
Sek reta.ris..

GEVRAAGD

ASSISTENT(E)

Vool' de VR.

~::~V:,de
Schoolraad,
13 Aprill907
.

uln IUTEil. lE WUlE

CHR.
SCHOOL
te BLO_E~.
FO.NTE_~N,
O.R.K., moet ln t
beZlt
LIJn van 2de Kla!! Ond.
-Certifikaat.
Minimum
Salari.
PIIJZtl. £150 p.a.
AplJlikatiea.,
met kopieën
Tall
certi bteD en Getuig'IIChriften,aan
Straat i3, Ds. W. Postma, Bus 567, BloemfODte1D.

. J::'::: :a~~~:e£t~.~o~:;
IMtate Co, Lid., Iill Ge.rge·s
Iaapaad.

•

RAAG D

VOOR de Private Plaat. Scheol,
Waterval,
nabij Lady Grey, een
Gecertificeerde Onderwijzer of Onderwijzere..
Werkzaamheden
te
aanTaarden lJlet het begin van aan·
staand
kwartaal.
Salaris £40
per jaar,
vrije k08t en inwoning.
Applikatie.
te worden geadrellseexd aan

•

G. 8. CLOET E,
Sekretari. 8ch')()l Raad,
Lad Y Grey, A..N.
22 April 1907.

•

School Raad, Lady Grey.
GEVRAAGD
VOOR de A3 School, Paa.rdefontein, Dist. Aliwal Noord,
12
mijlen van Lady Grey, aan de
Aliwal Noord-Lady
Gre, Lijn, een
Gecertificeerde Onderwijzer of Onderwijzeres.
Werkzaambeden
te
aanvaarden bij het begin Tan aa.'h.
staand k "artaal
Salarill £ 120 per
jaar.
De geslaagde applikant
of
applikante de betrekking te aan·
vaarden voor ten minate ééD jaar.
Applikatie. te worden geadreMeerd
&all

G. S. CLOETE,
8ei:retari~,
Lld.r Grey School Raad.
!2 April 1907.

BENODIGD

ru

,,~.n. ~

Vorltrij..-.

bij

n.

..

,

Voor de 2de Klas PUblieke
School te Philipstown.

(A.) Een Eerste AMilltent (heer),
tegeu een Salaris van £165 per jaar,
~ennis ~an Hellande
en Phy"ika
een vereIste.
' (B.) EeD Z~e AlI$illtente (~me)
tegen een Salaris Tan £80 per Jaar,
als hulp in het
~ndergarten
Decent.h
. beid
11
te i
d c ten In rd let geh~ eJn .
wor eo aanvaa
me
';.
wile
Kwartaal 1907.
Applikatie", met afschriften vau
Certifikaten
en Getuigschriften,
zullen ingewacht worden door de
onderget.ekende tot op Vrijdag, de
17de Mei 1907. Ouderdom VAn
applikanten
moeten worden opgbgeven.
J. A. FOURIE,
Sekretaris,
School Kommiaaie.
Phi p.pstown,
19 April 1907.

0

.. .M Ijn eobtcenoot
werd pils, tOG
\Ij nauwlijb twintig jaar oud wu.
Rij probeerde allel, _t bij maar Iron,
om 'ZIjn .haar de natuarlij'ke kleur
torog te geven, maar ,Diet. wou bateD.
Toen hoonle hij 'nil

A1Jer~

•

Baar- Versterker
beron het OD.lJlidd.liJk te gebrollte.
BIWlen weinir we keil bad sijn baar de
~tuurlijk
.. kletU' geheel terug gekregen,
en da scbedel ....u geb 0C I .. an roos gezui-

811

verd."
",<C""'~iL durond

Orgelist Benodigd.

Ladybrand,

brieven.

be-

aohrlj"fende d a v o o edealen verkregen door
__ .--- ...~, het g.bruik van Ayer',
Haar.~rstoerker;
en
aangevende hoe schie-

IN
de N. G. Gemeente,
Lsdybrand.
Orgel wordt nu opgezet.
Ge~lligschriften
van goed g~,
Lidmaa.tJJch.p.
eg bek "aam held
nreist.
Applikanten
moeten zeg'
gen waarvoor lij die betrekking
willen aan .... rden.
ApplikatiëD
ingewacht tot 10 Mei 1907.
p,1s. VAN HEERDEN,
V.D.M.I

"OOIt·

IIJle hetzelve bet haar
doet groeien;
en hoe
het de k le n r terug·
brengt en roos ver'"1dert, i.OOllls In het boven aangebaalde
gom!. Wij zijD enoker ....n, dat A)'er'.

Oaar·Vcnterker u veel ..old_iDg
geven.

I

24 April 1907.

o..._ ._

lIaI

(Ay.,'. Hair Vlpr)

e..,

Or. J. C.Apr"

_

:3ENODIGD

.•vla.

A.

o.JKhtlPeld.

"VE~'S PILLE;;;;;'

Hon.gdauw
DEW)

.

pnderwijzer Benodigd,

BENODIGD

::ben.
_I.
II"'"

H

:M:~se:d=:'

11.~.
. o~.

'7

~

---t§

~ppli1rahea
~ncht
Kei.; aclwol dadelik na

KENNIS
geschiedt
hiennede,
dat het het voornemen
ill van de
Afdelings Baad v&n Breda.sdorp,
iD termen van Sektie {j van Wet
13,1906, om aanzoek te doen bij
Zijn ExcelleIltie de Goeverneur gm
goed te keuren de verhuring
van
de Driefontein
Uitspanning,
STO?t
Wo~~nlt .1~.,~orgen,
getukl~_I_!i
lJJ[, III T\U.1 voor een 8
UWJaf
groot 320 mor~J1, gelegen op de
.laa.ta Nachtwacht
in dezelfde
pU"k
V .
b'.
d
WIl·
oor vonuere
18Zon erheden, met betrekking
tot
het
eigendom
te wotden
Terhourd
lmnnen verkregen worden aan het
Kantoor
van
Breduderp.

•

tot

&UDaIIIe

14

te

de

Afdelingara.a.d,

op. laBt,.

J. FRED.

EKSTEEN,.

MgUaDeL
W. P. STEENliMP,
BUll 46, Ermelo,
23 April 1907.

.

Afdelings Raad Kantoor,
Bredasdorp,
15 Maa.rt

190i.

.

.~tel\+sch.
,.
J. \. Sd\'a. ~nr.-J. \. Sdva, Junr.Port EJi.,.betb.
,). Hood-F. ~s. Lewois--Tem'bnla.nd.
J. P. A. Bligbaut-J. F. 'ReydenrychJansenville.
P. Jo d... V. QoJlin_ ..\. H. Neet,hlingSt ..Uen~h.
C.. J. Ester.hnf6e-O.
C. Visse.r-Bul!ten.
land.
~
P. C. Hec,*er-C.
A. Rm.it-Oraaff·
Rein .. t. ~
H.
An'her:' J. J. Jou~Murra.y
..
~

lI..p'l.-l(onla~.

Executeurs
;

i'KTSTINGS.
O. Hllgo+F.
M. C. &·holt"'-J.
tori. W"iIto

BateD £Mb Ga. 2d. lutea £2,060 1311.
Jacoba.1 de Waa,j BIaaa.wJdjp, 8teIleOboech, i5 April. Bateo .£1,6536<1., I.. tea

£3,829 Ua. Gd.
Alice .Maril Lagerwall
(buiten
gem_lChap
vu g*ereo
gebu.-d met
Victor 'Kme.t
L~wall),
Whiw-,
QlleenwtowD_z26 Apnl. B&téu .£1,270 1..
5d.,luteD 1:1,867 U •. lId.
Frederick JeokiD '-ria, Komgba, 2s
AfriL
Batea ''£1,047 91. ld., 1__

.£ ,4.67 1Se. tOd.
Coeorud
Beadák Loubeer, Kamberg,
diltrikt Iilalmeabmy, f3 A,pn1. B&tIm
£1151 .. , lut.D £267 1... Td.
Harry Striupllow
_ Haduiea K_.
blDdeJ drij ..eod ala Strla«fellow ea .._,
Wijaberg, bBDdelaanin iaat.oorbeboeftea,
eDL,
ti April. Bat.. .£lSb sa. lOd.,

G. RoUI-Wo~ter.
luten £130 10.. !d.
Po Hugo, &en.- Vie·
2.
QIDWONdxN
OVBRGA VEN
BATEN EN LASTEN ONBEKEND. '
~LC~~MEE)'I;.
Leourd JeDb, Simolléad, 9 ipril.
rge Ed .. &reI ROeI, n.a., Zolltririer
J. M"Gil' ...rll~ N. Henry, Henry John· 19Geo.
April.
.,
80n
I'D Q>.-Wm.
Irwin, b&odelend
Jacob Opialld, Som_t Strand, 24
nis Wm.prwin
en Co.-Ka' •.pAt.d.
April
carl I:!cball, EllIo(" 23 April.
I{O]'\TRAKTEN.
,Jo

,

3. ONDER VOORLOPIGE G&OWONGU
S&KWEITRATLE
GBPLll'NT
011: BOEDEL VAN :
". L.
E. )(yb~-St.eHen·
boMeh.
~
lA,,". Percy Gill, ooet Loodeo, hlllde
II. B. Wll~-G.
E. Oea.s-Zeerust,
d.rijYelld alt Le,. .. eu HlIldwick., op lut
'J'ransva.ai.
"'0 neh""r 8h:iel, 0.0.8.,
17 Aprill907,
W. E. I't.eet~-. M.. \. Wieseo-Tembu.
op yerzoek '1'&11 John Lu wedeo , oost
Loaden.
land.
"
llUC Kla.., Olldtlhooru, op lut Y&II
.. chIn Hopley, 19 April, 1901 tip venoek
~Z6 APRlL.
van L. Field & co.., O!ldtahoe~.
Jacob OpIllld, SotnerMt Strand, Stellen·
bo.ch, op lut VIII recbter Hopley
18
April,
1901, op 'l'enoek van J. G. SteYtJer
Co.,
cl C:l,., Kaapatad.
Ro HoJm~s---'1.
]'\ntn.l.

t

A.

Pa1ey-M:&ritzburg,

Lou.+s.

,

met de gez
:J. De Seh
kali enige of •
of andere pla
"itaaae groei
nen de gez
,smet zijnde m
laten \'erniet'
of eigenaren
aanspraak he
daarvoor.

INSOLVENTE
BOEDELS.
REKBNINGIN
TBR INZA.GE VAN
.KREDITEUREN.
De 'l'ol~
pn.ter
loap

tWM.

URB'l'E nEKENU.'GEN.
- L. S. T. O~

C. L: wrie--Bro,J. G. Marcslutll

q

een

aterling
---,...--

met

Qoevernernents
;:;~egunl::sZl,

'!~

'.

in de uItvoering

teld zijn aan
-en--TwiatigPo.Dd
te
~'UDde.
.... -------~

boetA! VAD

"':ARTINt.

AP',OL
lt '.STEEL.
o'
: .
.
'I
P,I"'LS
'
I TOGaII.... ..... a
Da'''_

I

IIWW _ ... 1th1&=~:S t

=-.=-~e::a"""=:-..,..f:
~:.m-:L':
tt..;.
3

~.- ~
:::;".~
,

v..

,.OIle.

wordeo beYMtigd, voor de 'tijd 'I'&JI 14
dageo, .. &D&f de hierondenolgeode
da·

\'

;:a~b~ooi~
h
s:!chten onde
e hem ,belem
.
daarvan,. ial

tie-

likwidatie rekeoiqu

ot
ter ivage VUl
kredlteureu ~eIe,Jct.ordeD iD het kaato«
....0 4e M.....
te Kaap.tad alV0ren8"te

op planten of ge· .1
hten daaTYaJI, of
enige soort, i,
'tende grOEnten,
. groeiende of zi
e binnen zodanige
are
-'''CII
I·U..
ve.....;l·d rd
wo;den:~r
~iddel 1:::Ok
c.
totdat de.! ge
e kennisgeving,
,erklaren<fe
ige area besmet
met de gez
,ziekte, zal terug.
getrokkcn wor . onder authoriteit
van de Sekre·
. n)()r Landbouw.
5. Ieder pe
. n die enige van F.
de voorgaande
.
tit's overtreedt
of weigert
i
"tie te geveD,

Sekretaria.I
T.D.M.

I

'=---

~:

___;O

'=&~

Insolventies van de
wNk.

se.

Kam..r,

Gill College Hoge School,

lfdeUngs Raad, Bredasdo'"&1'

de

V.. ldaard ea af&ehudeld in het kantoor
Tan de Kenter .
1. VlUfWILLIGE OVERGAVEN.
Bamett Berko"itch, kJeermaker, C&ledoa.
.traat 182, Kaapead,
20 April,' Ba_
£6.014 191. sa, luteB!: 6S2 hol. sa
Pruk
l"Io_,
0nI, 18 April.
Bat. £599
4d., I...
£1,163 Ik .Jd.
Johu H.lfIlry ,Hani_'
Port B1iw.beth,
~
18 A,pril. BateD £U7
14a. 6d., lutea
(:25 APRIL.
.£282 i2a. Gd.
Louis Jaooblll! Daniel KoUDe, iUD., na
<
M~burg,
die!.. Malmeabary, l8 ApriL
upoTHEKEN.
Baten £619 !IL, lutea £836 13..
Danid
c~.
Hermulle 1'icbart, QIl
I. Lieff-N.
B. O. OariD-Oudt6h.oorn.
dia. Nunaqualaad,
C. Kriel-p.f W. Ham-y-Port
Eliza- Ra.t Boecb Gart.,
18 April. &teD £6~ 4a., lMta .£166 ti.
bet.b.
~
Blyth Loge "'n Vrijmetselaars, Bntter· 6d.
P~tru. Jacobo. Veater, .... SteYMbVr.
worth. ~. 2,869, EngelMe Konsti·
7d., !ut ..
. 4nt~D1i
Tra.Dflkeise Onderl. Bou. 16April. B&t.eo £318 Ik
Ver. vAjt ButterWOTth Buter· £494.
<>etaf Abrahllm Vorlfter, yaD Gleftllill,
worth. ~
Barkly OOO.J16 Apn1. BateD £lOl 10..
E. J. Ed ...~,;.-Cathe&rt
en Distrikt
641.. 1....
£245 il. M.
Onderl. iJ)oUll' Ver.--Catbcnrt.
.JOhDB_,.,. .bacbat., CIarnDoat, ~5
J .. K ..n t - Marsh M.t.llI<1ria I Hom.es-April. .BIlteD £l/n~, !ute £.1,715 4a.
"asp51' Ilf<!eling.
MobameJ <':_, Kuvcad,
}S April.
W. J. M. Lob .. -J. J. P. van der Bijl

burg.

TENDERS. TENDERS.

KENNISGEVING

hij

uOj!'

"taan mn ook nog
te kunnen hoor-en.

J. D. P. R<.bsson ...--Pnarl

Bredasdorp School Raad.

I

velen

0

additionele
ReguDE volgen
reiding tegen te
laties om de
itkte,
bekend als
[aan van d
dauw of Wingerd
JJruiveo H
Honigdauw ( . 8IIl0pua Viucola),
door
Proklamatie
uit!;evaardigd
rd de 20ste April
No. 194, ged
r lilgemene infor·
1907, worden
rd.
matie gcpubli

I~

op

.

. Wij ontftngen

DRIE
Onder"ijzen(
essen) van
Europese afkomsi voor de volgende
IICholen :1. Du Preezkraal
A3 School.
Salaris £100 p.a. met een hui!!.
Een gehuwd persoon zal de voor·
keur hebben.
/2. Klipfontein A3 School, Sala£106 p.1l. voor een Gecertifi·
ceerd, en £96 Toor een niet-Gocer·
tificeerd Onderwijzer( es) logies ingésloten.
3 ...Waaikraal Armen School. S ..
laris £96 p.a., logies ingesloten.
A pplikaties
met kopieën 1'Iln
Cerhfihten
en GetuIgIIChriften
dadelik bij de ondergetekende
te
worden ingeleverd, daar het werk
zo spoedig mogelik moet aanvi.ard
"orden.
Applikanteu moeten zeggen wanVERZEGELDE
TendE'rs zul·
neer zij het werk kunnen begiilDen.
len door de ondergetekende
ontC. H. GROVE,
vangen worden tot op Zaterdag,
Sekretaria,
de Ilde Mei 1907, voor het bou·
School Raad, Willowmore.
wen van een Schoolgebouw te Uil.
lenkraal en een Schoolgebouw te
BaardllCheerder"bosch.
8pecifikatiell en Plannen kunne.n
SOMERSET OOST.
bij Dil. A. B. Cilliers te Napier, en
bij de ondergetekende
gezien "or·
BENODIGD
een
AMi.tent den.
Onderwijzer
voor bovengenoemde
Goede sekuriteit
moet gegeven
School, hoofdzakelik
voor Stand. worden voor het voltooien van het
V.; Holland" een vereist.e.
De werk.
~eslaagde applikant
moet logeren
De hoogste of enige tender Biet
10 het Collelle
"Boarding"
Hui", noodzakelik
te worden aangenO"as; hij logies zal moeten betalen
men.
tegen £30 per jaar en hulp te
Op l&8t,
geven in het opzicht houden over
J.
FRED. EKSTEEN,
de 18886n van kOlltleerlingen.
Sekretaris.
Sala.ri8 £200 per jaar.
Plichten te beginnen niet later School Raad Kantoor,
dan de 1Me Julie lOO?
Het
Breda8dorp,
wordt verwacht dat de geslaagde
9 April 1907.
applikant
tijd 11111 be8teden II.Ionde - - . - ------.-.----aportl! nn de IIChool. Applikatie!!
met Getuigschriften
te wordeJl ge.
londen aan de ondergetekende
op
Of Tóór de 15de MeI' 1907.

EEN
Blanke
Onderwijaer(es)
voor de Barend~kraal A3 School.
Grondige kennis van Holland.
en Engels wordt verei8t.
Muziek
een aanbeveling.
Salari" £ 100 p.a. Logie. Teri:rijgbaar tegen £24 p.a.
Werkzaamheden
te beginnen mei
het Julie Kwartaal.
Applikatie8 met afschri:f\en van
getmgachri.ften
en certifikaten van
bekwaamheid
mei meldi.n,( nn
ouderdom en tegenwoordige betrekJ. C. VOSLOO,
Sekretaris,
!ring de ondergetekende te bereiken
School Raad.
TUr 11 Mei,. 1907.
Oe!t,
Certifikaat
van goed
zedelik S-ereet
I' Maart 1,.7.
plrag
wordt ook verwacht.
----.---.------.Bovengenoemde "d.ool is ~legeu
1t Illijl Tan Barendskraal SIding.
1. S. T.U DBK WALT,
Voon. School Kom.,
P. K. Bareodlkraal Siciing~
VOOR
de C.N.O.
School te
Middelburg, LK.
Meppel (diaL Ermelo).
Salarill
£120 p.a. V..riJ·
e w:::fin ; 2 Slacht
. d
I
~ ha pen IB e
.,
mee en
(l"oenteJl voor een per lOOD, en ook
"
al '
"'l,;
•
EEl(
Ond~lu~
om OD4ler- a \oor waueo
en liril~e.
\0Qr
wijl te IflTen aan zet kincluea tot ~~
g~
w.rdea.
Standaard
~V.~oP d~~~
~
~trikuleerd.
of derde
naatlkop. DiatrilU PM .;.
8~
£40 .. allee vnj.
..
Plichten t.e wori811 aannard
Dij
hei begin van .ep..... od k:wanaal.
Doe aaasoek bij d. oadergetekeilde. .
IZAK T. D. lfERWE.
Granaatlkop,
.
P.L NeI.poortje, Priealta.,

,...

EEN
OndennJzeres
gevraagd
op een Boerenplaats,
omtrent 50
minuten
nn
Omdraaisvlei,
om
onderwijs te geven aan 6 kinderen.
Kennis van Hollands,
Engels en
Muziek vereist.
Salaris £60 per jaar met vrije
inwoning.
Werkzaamheden
te beginnen na
Junie •
Applikatie8
te worden gericht
aan de ondergetekende,
H. P. BEUKES,
Nooitgedacht,
P.K. Omdraai"vlei
Britatown,
19 Aprillt07.

Dadelik Benodigd.

IUIOLu.IUEI .•
!lOm EI.••nIiEUA., ,
on- '- 118. il· _ '". ptr lIIlt.

UNG,
BENODIGD

....... _ .....!Ii......

LO'IOn.

---

GEV

_.

. .

G:~ School Raad, Lady Grey. SCHOOL ~IID YIlf, WIL·

EEN Gecertificeerde Ondt:rwij.
zerea voor de Lagere Standaarde.
Salaris £i6 per jaar, met vrije kost
in"oning
gedurende
&Chool
termijJlell.
Werkzaamheden
le
beginlleJl op de 15de Julie aanst.
AppliJratie.,
g-eadre~seerd aan Ds.
C. V. ~EI.,
Sekretaria
vali de
Schoolkomruill.'!ie, znllen ontva.ugen
VOOR DE
worden tot de lidI' Mei aanst.
Bosjesmansviel
PI'ivate
Gezondheids certifikaat vereist.
Plaats
School,
Afdeling
OOK,
&11 behoorlike bevoegd Gezoud.
Hanover.
beide Onderwijzeres
om Hygiene,
Drill, SpelelI, ent., le onderwijzen.
APPLIKATIES,
vergezeld van
SaJaria £90 per jaar voor bet eente
Kopieën van alle l'ertifikate!1 en
jaar, en, zo zij voldoet, £ I00 per
Getuigschriften
en ouderdom op'
ja.ar Yanaf het tweede jaar; met
gevende, v~r bet ambt van Onder.
vrije ko!!t ell inwoning g~dur.nde
wijzer( es) in bovengenoemde School,
.chool
termijnell.
ApplikaJlten
zullen ontvangen worden door de
moeten
opge ..en "elke
andere heer W. M. BRITZ, Bosje8IDansvlei,
,..kken
zij kllunell olderwijzen.
HaDover We(!, tot en met de 4de
.ez.ndheid~
certifi kaat
\'ere~t.
dag van .Mei 1907. Salaris £60
Applikatie .., geadre,,~eel'd &an Ds.
per jaar met vrije kOl!t en inwoning.
C. V. NEL, Sekretari,
vall de
Kennis van Hollands een vereiste.
SchOGlkommiasie, zullell olltvangen
1\1uziek een aa.nbeveling.
Werk·
"orden tot de 88te J u IJ ie. Werk· zaamheden te beginnen op Je 15de
zaamhed"11
t.e beginnen op de 'de
Julie 1907.
Oktober 1907.
E. H. VAlI DE UIIOT DE YILlJEU,
P. S. VAN ~IEKERK,
Sekretarill.
Sekrlltaril.
Hanover,
Cradoá"
16 April 1907.
2-4 Apl;1 lflOr.

.JI

IPEUT IllllOOllLowPl

GEVRAAGD

K~~:::n m:!~e~~:;t~~Ir:e~~ez:~d

Rocklands Hoge School
voor Meisjes.

MOl'Dl PUUElIlIUTE
mua.
HOUDT li rllOUE 0'''
aon DEtWllfUIELI .£110.
ZUlft.T UT li.OED.

Weltsvreden No. 1, A3 School.

Raad.

Hopefield School

School Rwt

....aren voor de Gemeente
dagen.
Vri:idlwnorgen
aa.&!nellnltl'll,
bij welke gelegenjonge lidmaten tot de
vn<'!Teen".." der Geioeeute
werden
ZW ABTRIVIER.
Illlll1iddal( opende de
de ten den! voor het
V.r~:hIC
PbORdea op Uie April
lrerlDNlibnlllw, en werd de tertder
Loxton, eeu lid VIlO 1907, te FOiIt8Ï1ltl1doof.
T-cea trOOI'diC 11 Iedea.
Be .. Bazaar
.,oortltter
op4!acM de verpdlriog
dienselfden
op de sansleo- .et,cebed.
De D.otnleo d.. "orige ..ergM~
~
ZaterdAg,
I,ij den
eo oodertebad.
~ ~
werden
de nleuwe aeD, pedpkellrd
Prog;am_:
1.
Koonta.k
(lied
tb)
2.'
,·oo''''''"telld.
tezamen fIlet twee
LQing
mej.
a.
'1'.
d
.
.Merwe,
"de
waarheid
aaugenomeu CII waarhot Bond~el
des H. -.gept"wt .. ; kritici, me~ Ilartje de Kock
worden
bediend,
Dit eD P. Foctle.
Rec:lt.tie, eie '-'
Tb)'1I. Fome, "oue
plechtige
vijse
door
boeremei.jea";
.kritici, me.,.&-u_
iu de '~uwOOTdig' ...... ".,01111".
en weiuigen waren Wmi.' Groeoew.ld.
!. Opetel; mej. Nooie n-wald, "mijne
waren hij dit gedienst werden ltudeo" ; krlti(:a.a, de 'heer F. BrumUl.
&. Debat:
"W.t i. ,bet 4!IIrID oodic,
(7elnt\j!IOUI1'era-aderilljC
de good.
openou "1JlIRIUJen, door
Architect eeD dl.lrpepredikaat of 1D~aat.,"
G_.alcJ,
oppo_t
r.
aan de Gemeen te naar Dlf!l. &.is
was daannoe Xramtu ..
Na beide kailtee 8ub bMproken te bebeli ho> loot met ~roote
, WOG 0J?I!I' ..... 1D8t 7 ~
4 atem_.
stenuuen bij elke C..Ilecre
i. Recitatie, C. P. Foune, .. men ugt."
Kerk êéu uit de honderd
totdat
die Kerk ZAl KoónaDlJ. lied M&.
JCr werd
pw_, dat de leden die
Hugo van l'ri.o~oD
nm on~el,1 leeraar
he- _k bebbeu l1li die Diet te(8IIwoordia'
un _
.zij n, ell zijn kmd,tige kuDoeo llij. toch bijtijda b1lJl_k
de Gesneerue zeer ge- UI~o~.
NI bedukiog
MD de
beer eo ID....
vooral vond zijn toe__
Ol, III.oot de heer F. Er"lJlI18 ~
Zor,dal,ii'y,nnrl gehouden voor junge.
De opkomst WI\8 dankgebed.
.... 1""""1"",,,, was !lau"""',
J. D. P. GROENEWALD,
eken dienst ook
8ekntaria.
het ochonl"obouw,
plaatselijke zenden.'I'lren"l(~ller, ook behulpzaam
Kcbikking kouden
onder dak woeden

eIII .......

••

-

'........

"., ..........

'p,

DrIlpam",e-\\

m.

Spilball8

en

W. J. Henry ea Zooa, Cradock, 3 Mei.
Nu~t Bro.o, DarbauviJle, 19 April.
ADuaG. Lpu~r, Malmt!llbury, 29 April.
Cbarle. W. Ritter, KIapIIlacl, 23 ApriL
Jam. ec R. E. C01GI!:!Jatad,
23 A.pril.
M._ Fletooer, .
, iS Apnl.
Bere BaN, Ui_b_,.,
10 M.ei.
Ed.ard F. Koe ..ort, Umtata, 15 Hei.

EllJlS'tE

")

<

EN FIlU.LE

REDNTNGIi:N·
8emnd D. SheriJl', Caledoa, I Mei.
J_ B. Oamptoa, Obeerntory
Road
19 April.
'
Jof.one. A.:Kot;ae, Bopeliel4, 2 Mei.
Sam.oeI C"'"
Bichmondl 6 Kei.
J~ H. coetae, BOrpTildOlp'6 M.m.
Pieter W.K ... , Prieska, 23 April.
,.~
Il. Gow, Kaa~
23 April.
Ilartia P. !tou..... Uit.enha....
Itorria
..-, lO Kei..
• _\.a_
eD
Ilorria Y. Meyer,

Mer"

U It_., 10 Ilei.
Robert 8. Boeriea, Ultenh&j!'e, 6 Hei.
&EBSTB SUPPLDONTAIRB
&BONING.
J. 1Aa__
, St. HeI.na B..

eo..tut

i

M"=.ber,,~tt'April.

,

TWB&DE iEnNING.
Abráam J. Kiln.r, A.berdeeo, 6 Mei.
TW&&D& Ul'IN
ALE REKKNl.NGEIi

Ilenoaw AdeWde C. Whitaker,
"QD.ae-~_l1werj. Ki'nde:e.n--·..tad, 19 Apn'l.
Peru JS. &eben, 8wellmdam.

a...... . .

VoorB"'_'

Ku';

B-* bij kiu.n..

W0II<k'
Grote P-rmn&
...
-r-

m

a.-.icI-

. ,_....;.ID.a&lldeiibe

G.wone

'lieden

BBlTSTOWN.

1.

Nouln nil een toboolraad vergadvi1lg.
~booden te Britato<rn, op Vrij4ag de l~
Aprill907.
Teguwoordit!
wareo
de beren J. P.
Th81on. P. S. Cillier.,
Dr. SymiDgton,
Z.
M. Blomeru.,
A. J .• an Renaburg, F. C.
Ba:rl1811 N. J. 8. van der Merwe.
I>é .oorsitt.r
opende
de 1'8rgaderinc
met gebed.

li~, en

'"'

deur met

!6

ien.
". Joernaal
,"""ld.
er de Ring&.:sn haddell
ve" VOOrt8
"J. H. vu
11~J. Waraia.,
goed

van

interree-

.,0

·16tlltQnrt~

u de Purl.
, "t'br~

rorr.
· I: retari •.

April

"r~.dering

rr ie, ""ou
~r""mu!4
el!

'rl!d "mijne
r:rlL'''IUll!1..
...t~
nodig,
-r as :," ope"l .. !Q~Dt F.

te hen-

-;...0

toltemmen.

zegt."

Indl

I. leden die
c't"nwoorjig
.....
rk aan een
en

.1'"

mev.

met

il'Jd

eeu

.,..\LO.
s r etari«,

-e

.n de
kantoor

loet

;.\ VI::~.
• ,., C"looon·
\ ,,,d. H.. ten
: -l •. 3d.
I~
April.
l.'>.~16 •. 2d.
.. Elizabeth,
:JJ. _, Ia....teo
_',

Jun.,

?aD

.\

I~ .'pril.

',~,

Ti .. hart,

van

u~aDd.

.llU~t

il56 2a

en

~tevn8bnrg
7<1·. laste;
,)

lIeftIlill,
£ 101 10...

",moat,
25
::l. 715 48.
. I. 23 ApriL
)4,) 13•.
'p. Stellen. 5d .. I.... ten

Id.

I....ten

Ka.rD!~rg,
:,,,1.
Il.ten
~aIK)n,

... en

~"'80D,

,rbp.hoeften,
~ ~.. !Od"
. I':f(I;AVE~
·.EKE~O.

'

· "prd.
Zoutrivier

,

....:tra.nrJ.

24

"F:DWO~-

Ir:

G&-

Y",~

'''n,

bande

" np 1&IIt
.\pnl I Ci(l7,
c,jen.
Oo~t
P

1",,( van
'p v('rzoel

.n L "tellen'1 'pl,,·. IR
,

't-t'Jtltr

nomrn
,"oor

~l'Jogf>O
In~e
I':

Ilgvan

R&.lltoor

t,
_.I
,. an
14
.-eode
d .. ·
~ I ~'. I

rt'!lri

r:'
i.3 :Wei.
I . \ pril.
~'I
Apnl.
~.l Aprd.
.1 .Iprd.
'. \"nl.
15 ~ie;.
r::"I.\ïJEN·
\Iei.
'"".
Road,

2 We;.
II "I.

~) Mei,
I prd.
lApril.
) Mei.
I"
Iof.yer,
II \-iei,
\ [R~

")

t.1

worJen.
!'-Itatioll

• er,

KaAp-

nGeren

i.

~eDeeamid-

,"orl&" maandelikse
~oedgekeufd'
en

geleseu,

Nieu ..... schoolgebouwen

in de publi"ke
school ,uhie,
op to ntOmen, en de .!;Iom \""Ull 128., door hem al•
schoolj1.eld.
bt>t3ald
gedurend..
't jaar
1906, terug
te b<rt.alen, niet toegestaan
v.('rdeo,
Happort
aanl'ellumen.
Cpl"zen
brief .. an Petrus";lIe
sdbool·
kommi""ie,
dato
18
April
1907. met
n8nbevelin!(,
dat
Maria
de]Jeer
rle
pu h it"ke S<'bool a IbIer gratis
1.al bijwo.
Ilen, tot
de in_pekti .. in Junie
e.k.,
~"ntl""r
"ij hoop1. de VI _!Jl ndaard
te
J.Hl:-,.."prell, pn dilurn.a
als leerling~onderwijzer".
de )l:estPlde kursllS te makel),
,,"IL deg~lik
onderzoek
vond men, ,!3t
er voldOE.-nde bewijze.n
van ~rDstig
0',verJllOJ"l.E"nl)ot~stastn, en op voorstel
Venter-Lllt.b<>
hecht"
do raa.d zijn goed'
keuriuJl:
aan
de
handelwijze
"""
d~
!o.('hoolkommissie,
IX. s~kr"t"ri,
?<II de betrokk .. n jon!,e
dochtr'r
daarvuIl
in .keonnis steUen,
Er kwam IYPer tt'r sprako
of er dan
nit"t één gf's('hiktt_~ eentnuA
plaats
in
tlt>w 8Choolarf"3.
t~ vinden
is, waar
de
ei~ena.ar
bi>reid 7..!..1 zijn om t.,o., .. te latoil
aldaar
..en builRilSt'bool
.to .tichten.
;\30 di..Jtuss.ie
wprd er algeml-~n
ooQ,oteil, dat. dl' ,..el. .. d. heoeT' M. H. Ui ..
bIP-noe-rnd wordt' om ~n
I*'rsooulik
onderhoud
met d,' hoor Ol'rt vali Vuuren
tt> h,'bb<>n, met ht>t doel zijn in.loed
te ~ebruiken
d.i" b .....r o .. er te halen om
....iI
buit"nS<'hool
op zijn
pllla.t8,
"De
Put,"
t~ sticht.e-Il,
daar
de raad
l'lO
oord .....1 is, ruIt <'On s,.hool op die pl. .. ~,
zt'"t"r ~()p,d hf,_._ant woorden
1'.....
'\1.
En
oln
dt'Z~ zaak tp hc-"'poedigeD
za I rie 'heer
Gi ... Ollmiddpllik
!Ill ,jjn· terugtcomst
een
\'PT ...l..ag
HBn
d"" se-krf\taris
llr.h~JLt;tI
••.
,. erl..gde
8.(."1. ua riese
tale: •. -Geler·en
brif-f vali
. t undp.rwij~
departemen"",
W.Ja.teerd
12 A pril lOOi, mddelld."
dat
cl .. z.. taf .. ls, '''0';. 1% en 32o, gevonden
zijn

~('wf)Td('n,

G,'notul ...erd.
De .,·krptari.
reid", dat bij de donIn kWfI'stie
We(>r Vf'n 't departement
ontvanll~n
beeft.
.
\"erlor"n
transporten
vnn
8Chool"igendommen.--De
h"ren
Schneider
en
V "ntPr wt"rd .. n
b"n()('md
om d~plik
OTldf'r7A)( ..k tot' dO('1l iJl wka
ht·t vprliezen
of \o-t"rlt.~~J!;ell'r~11 gemeldo
transporten,
PO
nok daar()lut re-nt td ~chrij"Vp.D. uan
ds. \'llIrrn~'.
Hloernfont{,in,
voormsJig
,-oor7,ittf'r
\-'an
Je P~tru.'ivill~
schoolKOnlll1l."\.sil'.

.\lil"ml"t>n
"'Nt! ..r lM>sloten. dat "lle
,o<'hoolt11f>lJbt>If"Il, b()(>kpn, {'nz .. die bet
f'lgt'lloom
Y:ln de raad zijn,
tO '-enekt-'rf>n tPJ!;l'Jl n?r!i('~
door bTlIl\d ver00rznakt.
Ot' h, ....r Lubi". .gaf kennIS, dat biJ op
dl' vol~t.lldt:'
Vf"rgad(>nn~
[al voorstellen, uat n'l:-ko:-.t~!1
('II
bijwollJ IlgRkosteu
aan IOOPIl
nlft Jo ,choolr."d
betaald
zullen ~·orrlpn.
De h~M 0" JJgN !Z:n( konn c', dat hij
(lP r1~ \'()I~ndl"'
nrrgnd .....
nng 7.<d ,,~oor~tf'"!h.n, dat df' rand renrnau!
Jn de tlll'ee
ll1ai:1nrlell
zal bljC'en
komen
voor
het
"fJn~ke"
,all s-choolb"7.il'bNlen.
instede
\':lll
m~u\lldp.lik , zoal.~ HII.
D" 'ipkrl·t~lrl !egdl' Jp vo4z;·mde rt'keIllll~t"n
Olf'r.
Ji,· HlOl' bpt.oJilJlZ
~rden
1l.fH'd)!,.kf'tJrd:
Il)
Kuloniaal
g0e-,'erll9""'nt.
I~..
("I ri" .. ']?-'.:
M",kpw
"dll'r.
:!Iii. ("L. qi~·ht~ wan nf'f'r door
prlfH·lpaal
korrr·kt
b",'ondt'n
lt\'ordt.
Hierop
,·prda ...gd .. de ,I)O,-zl lt er do

rq

vj·r!:!.adeTi

hn.·;:'

w,-t',[ ~t"l"z"l1
VUil
\mbll!"I\(,f-'
A:o'.<;\()('I:ltlon,'·

op laat,
L. P. J. LOUW,
Sekretaria.

TULBAGH.
.

ifCV'Rft..
I

Verkoping

.

.

GOEDEBEI.

-

.

de eetlast onvoldoende is, Deeda Kopje BovriL
Een Kopje Bovril ia ten alle tijden VerfriIIPend.
Eén. theelepel vol in een kopjevol kokend WUer
maakt een eerste klaa voedende drank.

Wann ..

A WIOG •• S

r;.r.=:eke

DISTRIKT

II!!..

TE 10,30 VOORMIDDAG ...

2010 Goede Melkkoeiea
• KalYerS
71 Schapen.

LAND EIGENUO
HET

1 I ar eo I'aar Taige.
2 Trek-Paarden
10 Koeiflll

to Kalyera.
li.B.-PerIOllen,
die Vee, enz.,
. de Veoduuewemen te breDgeo,
.1~lDUlllea .ulb doea, doch worden
tie Afalager kemaia w

Boeren, let op, in uw eigen
belang,
en

DE ondergetekende,

behoorlik daartoe ~st
door de heer
JAS_ J.. WARDHAUGH,enige Trustee in de InsOlvente Boedel van
THOVAS IGIUTIUS FUBElRA, Su.,
zal per publieke opveiling
verkopen

gem,all~

Het werk

.~e1ik

Groot omatreeks 2,068 Morgen, en gelegen omstreeks
15 mijlen van Bethulie, 'lE 11 mu: v.v.,

~arliáZ

Op_IOEISOIG, dB221tB dil Iin IE11107,

-

een·

kOQPt

(;"',
.... _ •• niet d.Dag.n Datum
de. v.. koplng, ~m 10.30
u .. d .. YOOI'I'ftlddag ..

, SlIIJ~··.I~AFSCIEII(I.

De Welbekende Plaats DIEPFONTEIN,

is sterk en

~Y~

OPt

goede botel\ te maken,
behalen.

eD

bn

.~'

gij

J.O. YAJ DERIlftE,

'H"';, Mt rWIta

gereinigd irorden;_. kortom;

bm,

Vendu-Afatag •••

er winat mee

Verkoping.

Doe aanzoek biJ d •• nlge Aaenten;
de

Kantoor te Bethulie.
r

De ondergetekende

KAA:PSTAD.
.',
.

,"

./-

,~"-~

•

...

...... 'VCIllo

T.

,

de 1'olgerule Goec1eren :-

.

BEPlIIRKT,
(IN x,mwlDUIB)

T.nde .. voo. caezouten Vl••

&'5,000,000.

~~-

a..,"

~~

~

...a. ,.. ltWariMI,

PreaaiiD ~ bMaalbaar per
pet': jMr. VI'IIII£ ~,
-..
_ CJ. aodere ~re.,. ..an.ea..

Ma

per

DE Liltwidate.ren zijn bereid
tenden te oninDpD
ioi~
Maand..r. de sde Kei. yoor het
aeheel ollr'8deelte "faD eeD Grot.
~()()J'l'Md "Gecouteu Ta, beriu.nde
mt:
Vlek Albereore en Geelbeek. en
~bereore,
ZilYerria,
Barden,
~I~I ~
en B~~
)(~eL
ol
De Via ia iD prima konditie ea
ol
bn ~
.()1"()e1l
op
1&Il~
bij de ~
OlD

pS~~lraim

~
.BII--

Uil..

bltMlllil U LaM IuD.,

Afalager.

--

9.10

" Esels (Eerste Kl.. ), 2 Varkena,
40 Hoenders, 1 Wagen, 1 W Mer
I ar, 1 Open Kar, 2 Ploegen,
Tuigen, enE.. en HaisrMd.
FRED. WERDKULLER,
ED~ Tnstee.
'Maimellbury,
Aprill987.

J. W. L. DE VILLIERS,

VA.N

4 BI tlOf,

Aan de Woning 'fan de lnllOl'fent
op de Grond YaR lUuijwagenakraal,

Let wel, de dag der Yerkoplng is:
WOENSDAG, de 22ste IKI t 907.
19 AprilI907.

.... doen "fer-

op

n~DIG,

,~

i

VERKOPING

no
T A.lf

nn Kruijwage_
kraal, Málmesbur1 Afdeling.

GEDEEL TE A, w~e om8treeks 930 morgen groot zal
ZIJn, heeft een Woonhu18 van 6 Vertrekken, Wagenhuis en
Buiteniamer,
Stal voor omstreeks 10 Paarden, 5 Kralen, 3 Boorgaten en een Samson Windmolen, opgericht aan een van de gaten,
een grote Dam, Landen welke besproeid kup,nen worden, en een
Fontein in het veld. voor Vee.
GEDEELTE
B, welke omstreek8 1,118 morgen groot zal
zij,n, beeft twee aparte Woonhuizen v~ 5 en 6 Vertrekken elk
nabij het ene huis zijn er twee Kralen, en Qabij het andere
KraaL Op dit Gedeelte B zijn er 2 grote Dammen, Landen bij
beide Woonhuizen en de gehele lengte van dit ~eelte
grenst aan
de welbekende spruit, genaamd" sLIKSPRUfT."
De Plaats heeft een gemengd Bos- en Graaveld, en goede
Schuilplaats voor Yee.
De plaabi kan te enigertijd
vóór de dag der nrkoping
geïnspekteerd worden, en het zal zekerlik ten voordele zijn van
alle voornemende kopen om zulks te doen.
Voor verdere biezonderheden en Kondities van Verkoping,
doe aanvrage bij de Trustee.

Bethulie,

Boedel

a••DJUCUS

T ABBBJtGB,

, .,

Enige Trustee.

lneolYente

JACOBUS

De Plaata zal verkocht .worden provisioneel eePst
haa. geheel
._, en dan In twee gedeelten.

JAS. J. W ARDHAUGH,

IDï. /ut aoge __ !tUJ:A:

_.

E. la een grote vraag naar .KoIonlale
Bote', om het gelrnporteerd artikel
af te 8C~fIen.

Bethulie Distrikt, O~R.K.

Tóór mijn

'TULBAGH,

fOE.SOAO, 8 IEl 1907,
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WONING -===R=====C===A:::::::N=E==Z=O=N='E' ~I:!~';m ~:.~:~
•• IN WORCESTER. ••.•
en . .. N .. ~-""'==...-..
K.OLONIALE
Zonder Reserve.
Monumentale Werken, ~OIf~~N s...tkder

VERKIESLIKE

nood·alrelik aaagenomen

te .or-

}Likwida&elll1!Il,

AIgemoe

DE ondergetekende aeeft iutrukuee ontvangen 'fan Mej. 8. M.
Baard, die voornemen. il van woning te Yerarulere.o en het derp te
'ferlaten, om hd ondervelgeDde aan de publieke mededinpg te onderwerpen op

strand

eo.

-

St... t

No.

•

Pleilt

6. Kuf*ad,

1"7.

.l~

TU

Tat

82,

ALLa

BESCHRIJVINGEN.

WORCESTER,

Haar Landeigendem, gedeelte 'fan Erf No. 4, Blok K, groot 66
nerkante roeden.
De woning' be'fa' 7 Kamera, buiten eeD groot Eetverlrek, geaclaikt
'foor akkommodatie vo\)r Ilertig peIl!Onen, waarain belendend is een
oven v.or een bakkerij, tenns een groot .tuk Tllingrond. Gelegen
zijnde in het meest bewoonde gedeelte yan het do? ea in een 1'an de
drubte straten, i. de plaats ieaehikt IOwel 1'00r wOlllllg ala besiglaeid8
doele~lldu.

Let op, de Verkoping zal lijn Zonder Reserve(
F. LINDENBERG,
Worcester, 26 April 1~07.
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lijD Iicb,Alve te helpeD.'
Deze
kiur PeK de "Oape Timea" andIeralaai
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ID "eriI&M .,.
de UG~~
Dollderdag •. \'ODd hier tet ..tede .~
.
op
Jamee Paalaou., _
epoonregbeambte, ia bet de politie geJnkt.olda&t
Henry Cox als de vennoedelike dader
te.
t.rTeSteren.
Zaterdatt. morgen .. erd
ocu voor de beer .1!Mle '-chuldiwJ
'V&Il a.anrandiag
met het doel licibameh~ letsel te be~n,
WaanI& de zaak
tot heden verdaa.gd _rd.

Een .oht(m1"aardige 94-jarig.. Maleier, met name Ogier Davie&, wonende
1;W
Loop&tra.a.t,
alhier, ¥d Zondag
be, medium
dil gel~heid
baar d.i.pe
morgen het ongelUk door eelt \'OOrblj.-eo,
taal der _.~wl_'.1
~~~;~="tij,'fiI,.te.O"1
rijdende tmm op de hoek 1"lUl ~
y'eei ~
en Dorpst..--t
te ·worden omverg_
4& ..-.preiding
d_
'banken tegen, eo beid," i. onbillik tegenover de' mioderheid dip worden ....n Mn .. Geheime
don,
In lOOtj ongenlleD
hoorpitaal,
~ M!I at.. ijki.og Tan bet grondbegtll.1
fooM." te bebbea, Dieuwaperig ~jo om ,,-aarhoon de ma.n inmiddels 'II'"U vertraohttaa, ~ ..~ .morelik de bewo.:;n af te
iD bet eerste deel van het vpontel neerge· te Wi!t~n wat deu .. Centrale k."
be- 9'OOrd, bleek 'oot dat hii pn
leteel
aC~klreD I "an CheI te _
aan een nr·
I
40/- Maandeliks.
had LeIrom.en.
["d.
Bel
••
beugt
oes,
ct.t
d.e
&ngel8tekUlt.
I
_ipg, w.an00l' de ~n met al hao !Je.: .pleuode leden Tan' de I!Ohoolraad' no
DOODBERleNTEN.
lndieo oue tijdgenoot de ..-eNlaCeo van
- -.op een Za.~
mid.dt.g te Diepri·
haar eigen rapporteu
van de ~lilrae
littiogeu lDoeateo borg blijven. Laa~
gehouden publieke ve~
MALBERBE -Overleden
'le PreJUIST ONTVANGEN'
Itliddelburg ook ..oor dit yooratel beb\Jen BoDdMongreaen had gele&ell, zij
zich ner
ID.hand,
toen
~
zag,
dat
dil
borg
-.-tigde de voorzitter, de boor ()a.rver,
toria. op de 2""te April, mijn tedergettemd.
niet een yreemdeling te Jer.zaIem Ibebbe1l
de aandacht, op de onvoldoende ~
blij Yen, of wat mft ooemt de OJlbqMr1:U
geliefd" ecbLgenote. !:leien .. M.argw.retba
4dA
DRUK
.De-uubenliog
nn
deze
IChoolraad
i.
betoond.
Het
hoopte
lichaam
tran
de
aldoomodn-tie aldar.
Vooral uit een
)blherbe, nee Thom.
aa~1:1wád;
Diet het rninete genar
oogpont was de toestand
billik eo uitvovbaar.
Om minerstand te Alriltalollder Bood eo Boerenve«eDigiDg gesondheids
DAHD MALI:IERBE.
opleverde~ giugen de landbouwera
bup
va.n het schoolgebou .. , wawin vier..,.·
voorkom!m, IIOU 't goed ~weest &ijn, indien wordt genoemd "h.et Oeotrul
~1lf:'
twee klei ne ...,....
eigen belang beter inlien, en werden op meo d. woorden "teo miDate.. in oDderd8e) Bel Centraal Beetnllr ontnogt j~lt:.e een veertig k:i ndere nin
SMIT -Overleden
te Ballville, K.K.,
lO Ba,," .. Dan ••
trekken werden ond:crw"eren, af te ke ...
op de 28ste April, 1!'07, in de onderdom
vencbillende plaataen ,ulko boerealeea1. bad gevoegd na " om," teo einde en·bekriptie un 1.. per Bondalidj welke ren.
l)p
...
-hoolraed
echter
hield zjjn
000.
aubakriptiegelde.
in de "CeDtra[Al ka."
bankeD op~ricbt.
Het bloeitijdperk
bralt
oren gNlloten voor de a.u_zins billike
duidellk
te
d!)811
Ditltomon,
dat
geeo
'
warden ~.tort, en wordeD gebrullf om de "klachten.
WATERMETER,
echter __
in 1876 aUl, toen te Neuwied
MARI ..
achoolkolDmi .. le geraden wordt .m Da ook..teo ... n bet Centrul Belltuur!i te dek·
rSmlt(n.éLouw)
een
Centrale
Buk
tot
tiÁOd
kwam.
2/1 PorrvRIJ.
James Herbert .Iohnstcn Martin, bP8taodaard IJ. het medium van onderwij. ken, alaook voor regievatieen! elektie·
IeReere
heeft gegeven, de Oeere
-'_'
.Met bond"rden "en-e1811 DUover geheel
" de
heeft genomen,
,
'
der kinderen - te ....rande~
Onderdeel doeleindeo.
De tbeMurier van ~et Oee- ter bekend onder de n.aam van
rev. dr. Martin,"
die in de IRAtste tijd
Duital.nd sulke in.tellingen, en ie 1900
De ...... 00 des Heeren ,ij geloofd.
.
twea VIn het vooratel ziet natuurlik op al traal Bestuur, de heer N. F. 4. Waal vee1 van ooh deed ~"'en
in verband
---------bad men er bij_q,a, 3,000 pLaataelilre de staDdaarden boven de lide.
L.W.V., doet jurlilr.versll8'
van tfond.:
met door hem gepleegde opIiobterijan,
1IiEH.uN.-Aall
bloedverwr.nten
en
welk
"erelag,
behoorlik
ge&udi.teefd,
in
de
OOerenleeDbanlren,
volgenl
het
zuiver
stond
Vrijda.g
wederom
beschuldigd
vrienden
wOrdL hiermede bekend geUITGJEVJER&.
Het beeluit VaD de schoolraad nil Mid, DieuwabLadeD eo het officiële ~otalen.
wegens dief tal door valse .. oo.r'Ir"6ndm....kt, dat het de Alwij"" 000 behe.agd
.RA1I'r!ISiN -.y.t.eeDl.
mn fflJg NOOtI il delburg,
met de voorptelde
bijvoeging, boekje vaD bet kongrea wordt rp~bli.
heeh door de dood scbielik 1'&0. mijn
selen.
VeJ'SCheidene pehOIDen,
""""
één
ooItol.
baDkroet
gegaan,
of
wie bij geld !bad weton te verkrijgen
~'Jd~ wel! te ncmec , mijn geliefde echt1011 kunoen dienen all een leiddraad
voor ceerd.
i
hebben d.l leden, die toch onbeperkt un·
roar
zijn
d&nkbooldige
weesbuu..en,
góDOt.e, Billetje B....endin .. BasanDA de
Hoe et.aat bet met het .. Gebeim. DienlltaUe acboolradeD en schoolkommilaie •.
j( 1nl<, in de oaderdom
vr.n 36 jaren,
legd.en getnignnu. tegen hem aJ, 1r:Il&r·
.prakelilt: wa.en voor allo baodeliogen der
DIT IS HET SEIZOEN
fond."
der Pregr.aie..-en,
w~an
de na de zaak voor ""-Il week verdaagd
) IIDo.o.ndenen dertien dagen, mij n..latenbank, ééa plKlnyachade geledeD. Van uit
"
Cape
Timea"
gewaagt?
Zal
OPe
tijdde met 13 Ilinderen, 6m di~ onherstelwerd.
OM.-genoot dese vraag wiUen bunt~en?
Daitaland ..erapreiddeo sich deze banken
b.... r verlies te betreuren.
ALLERLEI.
Teven. wenste ik ook mijn hartelik
Vane Temt-t stond Vri~
weer
over de aaderd landen ID Europa.
d..n.k toe te brengen ....n de vele vr ienin het eerste kriminele hof. ~hnldigd
~
Wat
nu
&ij~
de.
hoofdlteDmerkeo
919 Wijlen de heer
T.
W.
Mills,
geld
op
'n
wa&rdE-Jone
cheque
to
hebdpn. die mij hun diep gevoel van medeVragen omtrent de reg18~t1e.
L.W.V.
een boerenleelibaok?
Iedere '-bank
lijden hebben betoond in di~ mijn droeben .... rltr<>gen. De 'Aak 'wrut door de
TE VATTEN.
Toen NECTAR THEEde
. De tweede periode iD de loop V&ll de prokoreur-~ll<!I'w
t.-rug
0lIl
Gisteravond laat ontvingen wIj het be.'g lotdient voor t_
hoofdaalten te &argen :
registratie nn parlementaire lt.ieaeP ie tans in oot l<tgare bof te TOraen beslecht.
J. F. TBERON
eerste plaats in de Markt
ricbt,
dat
de
heer
T.
W.
Mills,
L.W.V.
..ooreent moet "ij alle ....aarborg .. geveD.
De tijd om ...... roek!:te doen Het ,getuigeills in derie roaak was mods
Winerhook
Tulbagh,
voor Uitenha~, die avond om balf _ het ~iiindigd.
innam, werd het besluit
dat de geldsohieterll (bij &en boerenleen· .
ter £tnJ·
om geregietreerd te waden i. nr-beken, ~OOol'd, toen bMchn4ligd..
2~ A)'nl IY07.
tij4elike
met
bet
eeowige
had
vermieaeld.
alj pleitte
Renomen dat alleen de
. --------en heden .nllen de namen VBn 4e appli· zlttmg ",erd ve .....esen.
baDk de inleggon in de spaarbaok) nilDID de laatlte tijd h&ll de g8llOn4heidBtoe.
niet ..-huJdig en oren<oebt 0lIl .itstel.1
w AT ER!l! E T ER.-Zacllt ontolapen iD uitgezochtste oogsten InhDten door de legistratie-beambten
aan·
lIJet IIChade kUDnen lijden; en t"D andere Btand vaD de heer MLil. veel sort!{gehtard
De magistrant
spr ..k het sdbuJdig ui~
d. Iloro op
IJonderd"l(
morgen, d.
geplakt
worden.
HM
pDbliek
~eeft
ou
en bPsehllldigde werd tot ~én m_nd
Dlag geen geld geleend W()rdell dan aan voor aijn betrekking.:n eQ vrienden.
Bij
18de April. te k wart vóór één ure, de diese, Ceylonse en Chi1£1 DEIlilUI
DEZE
het
recbt
om
deze
namen,
eveo
al
..
die
op
met bfll"de po.d ",roordeeld.
iunge Drvcd.r Philippu. Barend Water· nese
leed un ongeateldbeid VIn 't hartorgaan.
degenen, van wie men de overtuiging
Theelin
zouden
de ..oorlopige lijst, te in8pekt~
en op
BEBBElt WIJ OliITT A..OBlf
Oleyf'r.
De beer MIlIa werd gekozen ala derde
beeft,
~t
zij
de
hun
ter
leen
gegeven
gebruikt
worden,
om
teEdwllrd G~
Grey, een 21·jarige
eeD bepaalde dag, over a .dagen, (de Ilde
Hij werd on\'erwacht.
aangeraDd door
parlementslid voor Uitenbage na de aan·
IOlDmen "ulleD terogbetalen.
M.
wTeeJ..ardige K .tTer, die bem op zamen dit nu vermaarde
Mei), objekties tegen die nameu'é bij de ma u, v.-erkza.....m bij de lift in Park ..rt!
EEl IIOTE lEIZEIDlil
n.me der Additionele Kietlutels-akte VIn
gebouwon, tWE'k vnn 8trll.n~ en Btlrg'
verraderlike wijze en lUelUlteektoediende
A aD deze beide voorwaarden voldoon
regi.tratie-beambten
(veldkornett4ll) iD te strawD,
:1-Uuer, werd Zondag morgeo
190(. Door het ov,rlijden "an de beer
in de .Iaap van zijn boofd, de vorige Mengsel te vormen.
dienen.
D.
."gnJuld~
"ormetl
",,~_1:
teil .,olle de boerenleenbanken, opgericht Mill. heeft de !tieaafdeling Uitenhage reed.
door de oOIwierge dier geboTrwen, d<>od
W oensdagll vond. Ten gevolge vaD bloedlIOOr 'n'pe}áU.
De regi.1ratie- be- g&vondpn
In de Irokpr \"BOIl de lift.
..alge ... ,bet sy.teen.R.,"FIISr:N.
Alle twee harer vertegenwoordigera in de Wet- Jij.. ~
verlies i. Illi been~g.an
Het bek op de vijfde verdieping .tond
awbte is verplicht &e te tonen aan:'Uen,tdie
Philippu. B. "atenlley.r
",u on. niet
lede~ der bank blijven met al hun roerende gevende Vefllad.~ipg door de dood ver·
Aan
dat
besluit,
vele
,lo
~na fOU daar-om vragen om inli~htiDg te apen, zodat het vermOE><len VOO'I'
.lleeo
een broed~r
eo zooD das huize8,
D~ eel'llte wae wijlen de heer
811 ooroerende goedet.o
borg voor de loren.
hand li~. dat de ongelu.kkige, daard",.h bij bleef 00" ook getrguw tot io d. jaren
geleden genomen,
krijgen. Er ~iin twee vormeD vaolobjeklie:
Charlee
Lee,
in
wien..
plaate
prof.
Fre·
door
van
ePn
'boop;te
van
omstr"",k.~
f,o
terugbetaling
der aan de bank toever·
dood.
(4) tegen de nam"n op de voorlogige lijet;
men zich
strikt
voet. na .... omLe.og i. getulmeld.
0"
mantle werd gekozen. -Er ~aI tAnl biDDen
Hij w ... ons ze.r died_r,
daar hij iD heeft
trouwde gelden ; daardoor i. do bank ~Ó
eo (b) tegen de nieuWj! aanzoek~
Dese politie ..efVoerde ibet hik
nalll"
d.
sijn omgang
eell "g-tmt.lt·ffialD"
waal en gehouden, met het resulkort du • ..-eer een tu_n
elektie moeten
"an ~e regil- morgne en ....n ondenJ06k Mar bet <r'"
8OIied, dat er nooit enig ~vaar heetaan plaate vinden 000 dez<!vakature op te vul- vormen sijn verkrijrbaar
eeD vo()rbeeld
.... or uoze kiuderen.
Zijn
taat
dat
NECTAR
THEE
tr.tie. beam bten. De objekteerde{ moet de v:1-1....1 ingesteld worden.
oageJachtenia ml on. "om.r in het liekan voor de inleggen in de lpurbank.
lell.
baugen blijven. Trouwens. woorden zIJn de
iDgevolde vormeD of peraoonlik op de beSpeei.&! uitgezocht "oor het
Aan
de
andere
ka.nt
ia
het
zo
goed
ala
.Din.o;d,,- 14 Mei, .... 1 des DlOTgens om
te lrobd om de bittere Bmart en dro"fh.,d
paalde dag overhandigen, of dit ijten doen
10 ml! een IJlmx>ndeN' rergaderin.g VlUI
oomogeHk, d.t gelden uitgeleend worden
on ur bs.rten nit te drukken over ziJD
lUID AFRIKAAMIEKLIMUT,
eatelde
door
een
achriftelik
daartoe
a+g
Jansenville.
de K_pstll.Ó>le stadb-road pwts hebvroegtijdig beengaan.
'i.iJo plaate in on.
aan perllODeO, die u niet IUIUen terugbe
Het le
~
bopen ben (I) ter o,:rwt'ging
van een petitie
Heden i. 't de nomiDatiedag in het plaatavervan~r.
dag.IiJk. leven kan nauweuJts of nOG,t
ea welke wij waarborgeD
I;&UlPdat
allen,
die
io
de
~giatratie
talen.
Een
boerenleenbank
immen
atrekt
'V"'n de V<'remglng tot ilelTorming d.,r
weêr 7.0 opgevu.ld
wOrdt~D. Ooze gaus8
wagiltraataltaotoor te Janaenville ter aaD...lIlkelu
....n
de
raad
vermelr.ende
de
gemeente
l>etreurt
zi JU he.eogllan
diep.
VRIJ TB lUlf.
doeo
dch lll!Obt. uit o"or een betrekkelik kleine valling .,an de vakature ontataan door de belangetellen, het hunne nIl~
minimum ';llliting8uren
in .....rltiog te
lonig werd hij bemind door ..Ue. di. hem
ow
de
objektiee
behoorlilt
iNeleYerd
bedaDking
VaDde
baer
C.
J.
LOtter.
In
mng, waarin men eLltaar .poedig genoeg
k"nden. Ilel" ... 1 "ZijD Ion ia oodergega&D
te krijgen. Op de bepaalde dag imoet de laten tred ep ; (2) ter overweging .-an
kent. Het bestaor .an de bank, uit en een andere kolom publiceren we de notaeen petJ\l., doo.r .... Me winkeliers un·
terwijl 11ft nog dag ...........
regiatn.tie-be&mbte oordelen 01''' de ont· dertekend,
om de sluiting op 10 uur
Wij zijn ecbter Dederig overtuigd, dat
door do leden gekolllllD, wordt gratis waar- len nn de Algemene BenoemiDganrgade·
Hij n.m. te bepoa.len; en (!l) om d.. tlren
hij 0vergeg ....n is nit het donker, Villidit
ring, gehouden de 22ate deser te J anaen- vangen objekti... en de aa~F'
..
nomen
;
hoop
op
winat
kan
het
bestuar
BEPERK.T,
te "*""""P"n
""'UI rop de aJg_n.e
h.'tndielaa r ml rnoIHeo, naar het eeuwil: licht, dat .o!lijnt
ville, .. aaruit blijkt., dat al de takken der beeft het recbt eeD _k
gM ha ndel drijren vnl"t te stellen.
"lIJ} gio-1"" k noten. I mmero, ziju .tervon
alzo oiet aanzett-en, OlDtegen boge intereet ltieeafd"ling vertogenwoordlgd
waren (. lODder dat er een objektie tegeo ~ iogeko.
WIU DJD gewlD.
aan penooen gel I te lenen, VIn wie hot vn Jan .. "ville en 6 VIn WiUowmore). meu. ED indien bij 'Itlodig acbi kan, hij
Ouze innige sympathie drUKken .. ij .it
Za.terd~
werd op Manor RoU!!le, de
infor·
IJ lijn beali8aiog oitatelleD, om ve+twijfelachtig
ie, of &ij de gel_de
.om Dur dit de eente Bondsbenoemiog
goovernm;nente wiJnpIa.aU. te Groot
Jegon. zij .. dierbare ouder~, die in be' di.
E
lTill van ~1iddelburg
(K.K.), woonacbtig
Consta.ntla,
onder voorzittertll>hap n.a
.oIlen teruggeven.
Wordt er door de onder ae kon.titotie zoall in 1906 door het matie io te wm.en.
Een konwpoadeat doet on. de,!.~
de h.eer Lateglm, ('én vergad .. rï.ng ge"')0. Tot on8 leed. kond.·" zij de betrTabank wiDet gomulrt, ~o wordt dese even· Ceotraal Be&tuur veranderd, doet 't one
Inneemt
in
de
gemoed·
boud!!'n v&o enige bestoursk>den
V'Q.n
feoi8 niet bijwoneo.
i
genoegen te sien, dat al de geloofabrin •• napo ~min ooder de leden verdf'tlld, docb geheel
HBUIGD
lOT
De diep bedroefdeo . biJ ""e "ij iug.- stemmingen van het bie·
1. Zeg ik objekteer tegeo A, ~dat
ik de KoIoninJ.. wijnboeren en wijn'Mn.
iD orde werden bevonden.
.... oDd beatt al. ZOOD en broeder,
vf'reniging.
De 'be!">'.n O. W.
gMtort in een r_rye-fond.,
dat onver·
zondere volk.
Dit,
in
De wijlt:.abenoe.. io,.v"rpderiogen
wer- m_ dat hij llijn naam en beroet niet kan K't"ler, fI. .0\. Bw en H. Loaw spraPB J. V.D. MERWE,
achrij
..
eD,
kan
ik
hem
.p
de
~g
van
de
vreemdbaar
i•.
den niet .Ue op dezelfde datum gebonken dc n.an9ieragen toe over de wij.n·
nemende met
HESTER V.D. MERWE. verband
Hieroit volgt, dat de )loofdbeginaelen, den, daar de voorntter ....n het dietrikt .. hofsitting verpliohten &ijn naalD lP beroep bou .. en 't dool der veT6Uiging.
Op
haar onveranderlike sma·
Woln·llkrt\8J.,
Britiltowll.
te
aebrijven
·I-Antwoord.
De
~bjekteer.
voorstel .,.n !le h.,..r Mu.rra., w~rd bewaarop de RAIFF~ISL~SI banken .teunen, heetuur van 't boofddorp (J.n_ville)
DINSDAG,30 APRIL 1907.
kelikheid en geur, is
der moet ~ooeg bewijl leveren, jlat ., _
810ton
een
taJt
,op
tt,
richten,
tot
'O'efllUimdbad die datam te bepalen; doch
en .... rvan nimm... wag worden afp
bestuur
.... 1IiI"VMI gêlt__
rdien d ..
DANKBETUIGING.
pr''''4 f.vu _k i. U!g9n de pen!oon tegen
op de de Alg. Benoeming1lYerpdering
heren 11'. VerdeId, R. Cloete, J. HOTwie
hij
objekteert.
Bij
m~
Mb'weken, zijD :VA~
DE& MERWtI:.-Mits
de...,
C .. 00Ibl'f'Cht.
der werd te~n deze Ollillregeldheid geen ob· en
lOtNIO ten gen~tt
van de ""yen
____
1. Onbeperkte
aanaprakelikbeid
wen,,~n .. ij on&<>innige dank te bejektie gemaakt .
'!ligen ....n iii de vrienden. die 0.' in on8
regimatie.beambte,
waarom
hij
inMnt
dat
II.
leden;
.. W~n~
het niet ••,mbrengen
VAn
We hopeD in onse velgende ,uitgaft
de
•martelik verlies au troow hebben hijlo OD'" Yorige aitgan Ioebbeo we bet
2. Een kleiue kring, waaro.er de hank BoDdekandidaat, de beer J. C. Molteno, ala die ",rlOOD onbevoegd i.. And" zou 880 Pi11" '!aa.t1\ ~? adre8 op ",jn voerluig
g8sIllIan en vertroost
door .. oorden.
bad Geb VrIJdag morgen in 't t....
~
objekteerder alle !ti_
de moeije nDn.n
brie.en en telegrammen -0 .... de leden
lid voor Janoenville te IrnllDen gelnkweD"LaodbOnw Kredietateleef" 1'&nd. brochnre sielt oitatrekt ;
...... doen om ta kOIll8Dbewi;-,
zij h~n Irrimi.nele hof een !Eo.ropeaa.n te ftII'IlDtde.r C. J. Vereniging !Al Brit.town.
..
n.
Bij
zal
een
vergadering
m
Willow3.
K08teIOOIIbeetunr
;
woorden.
De
mAlI
bekende
de
overvan lie heer 'if ALTO. vergelekeo met het
en beroep kOIlD.n invuUe~
In het hi ....onder noemen .. ij hier de
tJ::ding, doch voegde er _Jl toe dot
4. Geen verdeling
van ...inat, maar more eD Steytlerrille tospreken.
ko-opera~f Iy.teem van Europa. Daar·
on de ..&der Josaa
Loote, ouderlin~
2. Kan een bon-erker geregi~
wor· hlJ reeds meer dan _tien
jaren het
"enning
van
een
"_ve.fond
•.
on.er
gemeente,
en
ecbtgenote.
bij hebben we gebroik gemaakt van eeo
den ?-A.otwoord.
lndien een iboewerk"
~oertuig
had g..brlmik( JJ01lder ooit
Bij beeft 008 tron .. geholpen en ge- van Nectar's sukses
ID ooze volgende uitgaven sallen we 't Holla.nds
_
leerume brief "an de heer L. N. H.
in 't T:ra.nsva.alse bij iemand anden verhuurd ia," looo of l~tAl g~~ton te ~bbeo ......n de regnlatrO()jSt tot zelb eni~
d.ag8Jl n. dt'
Ht] werd met "u verma.ni~
ontgerechtshof.
ulans ter waarde van .£5() per
trekt, be.
begrafenis
vu
de overledene.
Zijn
DIIOU.S, heofdinapelrteor der heeren1een· deze beginaelen wat nader toelichten •
daD kan hiJ' g-.ri.treerd
w -iLn op ziJ'o eLagen. Voor hetzelfde hof stond een
.. oord
van troost
bij het
open
bankeIl, te Eindboven.
Uit deze brief Intul8D weneen we reedl hier de wenk te
gókleurde
jongen, met name Jsmes
Enige dagen geleden vlllltigden W1I de
- ....grnl zal DnB altOO8.,.,n soete herinnelooD-kwalili:u.ti".
Werkt bij ..,_nter ...oor
bleek, dat de beer D.cKP:a~ bet .telael der herhalen, dat de regering, pteond
door aandacht op 't feit, dat de &9okaten' in eeD
dan kan hi.J· alemta ->-_'..:' ... .......1 ~<.='gbLut, be!;cbuldigd tal .."n medio
ring ween.
ClJnen en a.potibelrersw..ren ten rufdele
Rof te Plilcose.r,
genoemde brocbore totaal afkeart, dat bet parlement, één Hinke jonge Afrikaan· .eltere :r.MIt in bet Bond«.nde
V oorta
onze Io.. rtelike
dank: ....n
"in Piijn baas te hebben go!Stoien. Hij
en
Tall eeD
:Mevr. JM Blome-rm
en Mej.
H.
bet oprichten van boerenleellbanken
iD der Daar Europa behoort te leodeo, om ".aIme.buIY, met verlof van de "oofd. wordeD al. olc~,
pleitw
SChllldijl; en werd
tot
~n
Dw.neel, alsook 8&Il ons" gea.ch teD sen·
rechter, ~ch bedienden van de Hollandse hoi. met grond ter wunle "an ~7 6.
nall1l' ..erbaod .taat met landbouwbenden,
sich voLltomen op de hoogte VlD deze uak
3. GeateJd ik olnekteer tegtlll
en miJ'1I DLOJl.ndhoobtenis met ha.rde pad ver·
deling, Eerw
Breedt, aie overgako
taal. Het i. opmerkelik, dat een rechter
VI
'
objektie wordt van de haud g."-D,
kan oordeeld.
men w... de hjll:rede wlI.6r te nemen.
dat het ko·operatief begin .. 1 ~bandbaafd
te gaaD atellen, om dan terug te keren en
van het TraDsvaal .. hooggerechtabof bij.
Zijn Eerwll&l'de sprak op doeltre1l.Dde
de
boerenbevolking
...
o
or
te
lichteo
en
al.
moet .. orden, in 't OpriOhteD van land·
Vrijd:.~g werd de -relrelibe ...erglldeDa ~lijktijdig nog een stapje verder ging. ik veroordeeld wordeD om de iakoMAln te
wijze, woorden van hart.elilre vertrooehavenhestunr
In de Jl Zontpausberg Reriew en Mioiog betalen ?-Antwoord.
Bet il
de di.· ring van bet 1'delbaai
bouwbobden eo landbon .. banken, en dat heetierder 1'&n de C~ntralo boerenleenbank
'ing en ernstige
vermaniog !.ot voorItretie van de mag~raat geLatei
Hij kan gebo,.den
ood ..r roonittE'n;eha-p
ynn
Het lezen van boeken en
bereiding voor de nre des doode, Daar
de plaataelike bondeD en banken gefede • op te tredeo.
Jouroal " van 23 A pril, vindt men Itet de obJ·.ltteerder de koeten laten l>. ~-Ien, in- de bP<'r A. H. Wilshi ..... T'it lOOt ....._r... nleiding van P •. 9-l.: 19: "Voo"' ......
pamfletteD
i.
zeer
goed,
doch
proefonder·
rapport
van
de
!litling
van
it
Noordelike
p'l.&
reerd mOflteb worden tot een Centrale Bond
.htg vn.n de .ell:rota.rÏl; bI.ook. <ht aan
onze geda.chten
.ijn vermenigvuldig,
Rechter dien hij overtuigd
le, dat
objektie '23 .toom· eo 1 r.eischip ligpl_ts
,...,,,.
vindelike ken uie en perIIOOnlike waar· Rondgaande Hof der Tran.vaal.
docb de v.rtroosting
des He,..,n verlID een Centrale BaDk.
Curlewia w&." op d,. bank. Een van de belacbelik en kwaadoriUig wJjja, eD Iliet verloond,
me~ een bril to wnnentrul&t
It:.. ikt onze oielen."
We .telleo oos beden voor eeD beltnopt neming aijn beter. Maar boven al maet 't aalren WM een beac'luldiging Vllil moord .rudat de objekteerder waarlik .peende, dat
vn.n 89,189 ton. De totnle hoeveelheid
De bedroefden,
onBicht te geven.,an
da oonprong
en iêIWLndtUjn in wie de bevolking van ons tegen een kaffer.
verscheepte
en ove~eladE'n
de lijst gezuiverd kon ....ordejl door die gelande,
PB. J. V Il ME&WJ!i,
v Uln te achrappen.
~
cargo bedroeg 111,4028 ton.
Gelezen
boofdbeginaelen ... n de boerenleenbanken
land vertrouwen .telt.
Het ~hele koNadat het getni",ni.
gehoord was, ~o
HESTER V.D~ lIKRWlt.
werd een brtef ,""'n do Ibnrge~r,
(.yc-n
Railleiaen).
Deze
ioforUll.tie operatin beweging iiiop vertrouwen van zegt het rapport, sprak de heer Bury (de
te kennen jZev nde, da.t het DAV zijn
Wolv8nllrsal,
P.ritstown.
puttee we boofdaalrelik uit de p.mfletten
en II&menwerking met de oaaste gegrond. Itroonvervolger) de jury toe. Hij werd
meDJ~
nodig
om
afschriften rn_n
gevolgd door advokaat Wolmarans, di~,
.:l.lle dokumenh>n ter Wel gele>gd aan
ALLERLEI.
on. door de beer DscKus toegttwllden.
met verlof un de rechtar, iD 't HoUande
een ieder der '-tuu""leden
te Tt'r·
KAAP8TAlJ.
,
'p"ak, en IlijD toeapraak werd niet in het
In bet jaar IM6 w.. in de Duitae ge·
sohaffen, ,"oord:a.t ~
door de ",orga·
G ET ,tAAG D.-Een
Huisbond8ter,
bof
vertaald.
Zijn
Ed.
Acbtbare
deed
het.deri"" besproken ....orden.
Nil> een b<>voorzien van goede Getnigschrift.en.
meente Weyerbnach, waaronder 26 lande29 A~ 19O'l.
zelfde in zijn of.*lnilning ...... de jury. De
"P.....
king ov",r de lrf"esti.. IMItreff .. n.
u '
Joseph Uroomer, Moorrees"nrg
like bnottachappen of wijken 'beboorden,
wijs.
••
dj".d
jury beatood liljna uitlInitelik Dit Boeren
bet leveren "'-An ......ter yoor de 8Chl'tlpf
landbouwera, en de overigeo veratond6ll A al dappelell per
hIIoun: "lLI.KM Rt.l.rnl~n
tot bnrgovaart door de vie.r TOOrstedelike moZEILEN, Zeil·Delt:ldeden, Rails, Te.ten,
lOólba. ••• 038-4'074
nir.ipa!it ..it<ln nit lM>t Wem:mersho<>k
mOMter benoemd. De oogst van dat jaar
De achoolraad van Middelburg kan ge· BoU.nds.
'erbindjog.
Balken; nieuw en tweede·
030-i060
Dit is wals 't hoort. Rechter Curiewie Patataa per salt
I5<'bema I(jnp: h<>t oo..-tunr i-n lromiteoo.
land..
Roseoblum'a
Metaal W.aguijo,
.. .. a1echt en de volgeede mielnkta gebeel lal< ~wenat word.n met het b8llluU door
018-li050
Uien
_per
salt
••
,
verdient ook een woordje van lof ..oor zijn
~i8n .. e Markt Straat 2, KAapgtad.
003~00(
811 al.
Burgemeester R.""rJ':IHII:N,wet zijn hem genomen met betrek ling tot het IDe- onbekrom~D gedrag jegens de' t .. eede Pompoentlll
o 0 [I -'it 0 2 10
oprecht Chri'etelik en lDedelijliend hart, dinm VlD onde.wij_ in de acbolen oDdet officiële taal .an dit land. Zuid-Afrilt:.a i. GUVl!
'''t'HE SOT'1JH AJl'RJOAN HOUSP'r
O(6-~070
Kallroeneo
dacbt aan middelen, om &oveel mogelik sijn beh.,.r.
Reede vroeger bebbeD we een tw";'talig lli.nd, en we beboren erop te B._den
Opvolger
van wijlen de heer
o 1 3 -' 0 2 1 HOLD GUTD'E." - De Ilitgeven VR.n
Dnrter en Co.,
.0 9 3 _j 0 13 0 dit boek, <Mbroeders
P. M. &oSSKONT.
gjereo •••
armoede en gebrek ....n de grotendeeU. on· melding ~maakt 9&nhet vool'lltel, waarvan Itaao, dat dit overal erkeDd zal wordm!.
Kaap"ta.dJ,
l1Pbb6n 0"" een exemplaAr
oOi-iool
Kool
...
bemiddelde IoewODers te !teren. N.. Ian" de heer D. J. nu PLKSSISbad kennil ~.
van .je Tierde editie toegesonden.
Dit
Oli-iOll
Boter ...
werk b<>-vt>t een menigte van praktiese
wikken en wegen beeloot hij, met "ni~
reven.
Op twee
a)'htereenvolgeude
Bonen (droge)
t
Brieven uit D, Z.. W. Afl'ika.
wenken op hEIt gebied der edele kook·
0
0 16 0
per IOC Ibs. 016
gegoede familiee van het dorp, een vereni- sittingea ftIl de raad werd dit voorstel
kun~t.
alsmede
renepten voor h"t
Wij bepaleD de undacht on.. r leser. bij
,
gin~ op te .richteD, die de dageli ... leve ... • beeprokea, doelt de heeliaeing telke6. uitIdA8.rmeken v:tll gerdlRn,
gen_kund.e--iDtereuaDte brief van de heer J. 8. B.
WOODSTOCK
dip;e raad aAn moederl', terwijl
pluim! behoeften in bet groot WD inkopen en gelrteld. Op de vergadering
van de 9de
Trnter, on. uit D.z. Wut Afrika toege1
veeboe...,n
en
lie.f!hebbeno.
vno.
tuin_
wnder wioet aan de klei.e landbouwera April kwam het woor aaD de orde' soDden, waarin hij in 't kort doch op zeer
lDDEBlEl IlIUl III, KAAPSTAD.
Zaterdag,2Late
Atril,
1907.
eveneens
vool
kunnen
vinden,
da~
EN
verkop81l. Dit plan w.rd met goed g. Tege.woordig
.. area: de heer N. F. DI duidelik" wijze ltandelt over de Kalihari Bloemkool) peT doz. •.• 2 6 " 6 0 voor
hen
vno belang is te ,.."t"n.
DE O&EI WOIDEI luns I£lEOIl.
Het bo..k i9 in 't Engel. g(!l;()h.re.-en
en O..·amboland.
In onze volgende uij· Witte wortels per 20 bos. 1
..alg bekroond. Y..,J,aardappelen,YfucloWUI., L.W.V. (voo~tter),
dl. J.G.lI.
I 0
',(Ml
";jn
12
I .
1 0 en een RollnnJ.;" verlating
ten, en later
Landbouw-gereeUchappen
UN nllR W &.LT
( ..ice .• oorntter), de hereo !taaf plaataen wij een t .. ..ae brief, b.,,· Rapeo
Het i.~ niet nodig om
,,12
1 ()
1 1 nut hebben.
eo de omt.:ek VaD Bietwortele
werden tegen koetprije verkocht !lAO de I.. GRAS•• GR~", T. D. Tom.sos, Ii. J. deleDa over D_araland
Tomaten
,. 100
1 Q
2 G mtvoeng over de nuttigheid "-Il bn.il:WaI ..iebaai. Die bnef i. even inter_nt
oonrh ..id ,",n dit ....erk van .-\. R. BuHoeDdera elk
t ~
3 .6
behoeftigen, eli. eertijds door onbarm· •• D. WUT, D. J. nl' PUSIlIS, F. H_
en leeruam al. ae heden vel'1!Chijnende.
Eenden"
3 <l
3 0 n"" ili t te wei clen. Reed.. -vroeger be"VJllf, J. ENSLI.Ren G. N_ A. TUEuNI8sa~.
bartige .. oekeraara werden uitgeaogen.
Wij ~ijn ..erblijd, dat de heer Trnter &egt Kolen per doz.
VILlen WIJ de derdP uiw;ave van
dit
1 ~
2 6
Na IIllkde jaren W81"d R.AI"I!:I~r:N ..I. !1..esig mel verlof de. THURSTOS, .0 voornemens te ziju ani ,."rdere bijdragen V~en per ku.tje
boek ~1D ..tig a.a.n en het feit, d:t-t tAM
(Q
(0
...in
vierde
..di.tie
nodig
....
rd
geoor2 $
IJ (\
bargem-ur
Daar Fla"Qllll'llfeld overg.· &onder verlof d•. WINTU en de heer J. H. ait D.Z. W,,1rt te doen toekomen..
Onze Peren
deld
..preekt.
voor r:ich MU.
Wij
Uien per _k '.'
4 ~
6 6
plaatat.
Ook hier i rieLtte
hij met Vu@'Ba. In de ootuIen ..an deze verga· leun zullen zul\e u.kelike, beechrij"eode
"iV. er"an o<"ertl1igd, dat pen ,.-er'!.: "I~
Zoet
.....
dappelen
7
<J
7 0
atokken
over
de
minder
bekende
deleD
"an
_tig
ingezetenen
~n vereniging op, derinc I_n
...e:
Na een breedvoerip
d.it
,,~eon
goode ontmngst
bij
Appelen l_>8r100
••
3 q
7 6
nomurnsb
Hull 'I lutd Atrtu
Zuid.Afrika
Mker mel graagte lezen. Aardappelen per 150 Iba. 11 q
bni.moedi,n; lI':('.nie~
ui "n een a-~nl'l 0
met
het
doel
cl. :'. D:<inder bemid·, di.k.-ie
werd door de voorsitter voorp
l"OOB
Wij menen, dat er aaa anlke beechrljvi.n· Eieren per 100
winst i.. voor hen die het zich aan._ 16 ~ :: 17 0
MIdeO ta ateDD80. Due verenigin", wu
ateld, g_kondeerd
door de heer F. H·
Irt... •• L
,''U ...
......a.a£fe'l met Mt ~
op de nuttig ..
gen van de nog weiDiJ algemeeo belteode
,
J
m.w • .,... au.
"oornamelik ~ricbt
tegen woe.keraara Bn "'T , .Mr «&aD te bevel",," in hM delen van 008 land nog grote behoefte bewpnkejt. ....Ilre hst be ..at op bet JZf'BlUEVl:BUS!
hiN! 'tltn pluimveebOP.ro..rrj en t<ninip.
die 1'88 op krediet of tegen d. hal ve op- origineI. vooretel te "oe~n "ten &terkatt," ataat. On. eigen !aDd i. voor de m~en
/f"tter IlechU Iwt Adre. :
ren.
Orlk o...7.e uitga"e r.al v<XX"Zeker
breopt verkoohten. Niet iilecbta Y8e, doch til ill onderdeel 1 (" om tot ataodaard on..... lang Dog niM ,;enoeg bekend. Boe
*
-~
Van Robert.oo bebben we'"
brief ont- lutar "'-"'Il: in Zn:id .i.FJ:ilra wel vinden_
.&. MU1.1.ER a..ZOJCJEJC.
oog veal andere aalren dienen tot verbete- Il. de kinderen onderwij. te doen ontvan- velen zij ei b.v. di. met de Kalihan be- vange, de inhond waar ... n 'If" in gebeel tem(jl>r da .. r de prijs (s... &l., postvrij
'... ...nt 1tru11r7, (PletHl1I11)
~ VT~
!let &preekt 4Wl van zelf ~_. lOd.) dezeUde L't gebl_en
ring ...an het boereDbedrijf aaogeachaft te rn iil de taal door de me«derbeld
der kend &ijn of zicb een jolate vooratelliog niet verataan.
IlAAt'STAD
Bij ia gel" ruett6f!;enl!taande
vele verbe"" ..in .
ervan kuonen maken?
Voor veleo il bet dat we hem uiet IrlllUM!nopneui.en.
'lI'OI'dea ; ea daarom wilde RAI~"I15Eli de !tiod«u
papro!ten")
te leSeIl na u oot·
I
g.-n ......rden "angêbTaebt.
wellicbtook uieuw oieuwe om t. vernemen, <)Qd"rtEkend F. D.
bij
alle !aDdbonwer ook gdd 1_.
Verkrijgbaar
Ba om buo 1'......
"
"door mediom 1'&0 bun moeder·
dat bet Doordelin gedeelte Tan D.Z. Weet
,
en
alle bos- selfwaarde ea zeIfataodigbeid te .. al." All. Iaden &temden voor dit amen· Afrika-OvamboLand-hoofd&akeliir
Kruidenieren
een
KROEP.
vmenner
....0 de.1 dooi
W••uhl. Blail.
Magazijnen ~.eo, traebt.te hij iedere !aDdbaower lid deaaeat, met aitllooderiq "an d.. V. D. Landboow werelddeel, een goed be,?1e'd Tering!
Algemene
Venehrikblijlt
ge......
,
Een aanval "&II Kroep kan af~eDÓ
die land is. Meu meent "aak:
bov,en de
Dan il jij fluit-fluit
door geheel Zuid Afrika, te doen worden deser verelligiog, die tot W.u.T eu de h_ H.J.v.o.WALT,
-.rcmlen door het ingeYen Y!IZI (lamberV oorbeboedBmiddel'
ja,
.
Subtcriptie 17/6 per jaar, Post·
lains Hoest o-ïddel., <ladeblr: bij
in t, t en t Ib pakjes in dan toe 8lecbta uit de grotere of meer li.· nnochten, dat bnn namen wadeD oPP_ 3rootriTier ia 't dor, droog, een woeetijn.
Dit koet maar &lege 'ti
de
eenUI
,"enohi;-l_
1'1lD
dB
Doch dat bI.ijkt Diet W te mjn. Wij ver· Die vloek won altooe a.f~n
geld ingesloten.
middelde
boeren
beetond.
•
....
eIl word .. in de Dotnleo ale tegeo hel
theelood, en In Ilb.en3 lb.
aankomst deT melrte.-lrClf'dt
c......-aJ
tr01lwen, dat vele anderen, die de miuder
Ket Wood .. l'eperm~t
~
d
Later werd RAI"¥.ISIlM baar Haddeedorf alllendement te bebben retem .
verkoobt.-{Adrt)
[Joe aanz,d: Postbus 44,
prachtig
gedekoreerde
oobekende streken hebben doorreiad, hon Krik lUj &ija klaa1lW. ja i~ na.
Daar dit een -"
VaD
i"OOt belaol ie,
verplaatal, waar hij een derde verenig ill(

HOBNIt-V\N
WIJK.-Gebawd
ia
de Ned Oer. Kerk, te BiveredAl, op de
'lóste April. 1907, door Ds. J. C. Truter,
Oortip, oudste dochter van J. J. Borne,
.... n Zoetmetk. Riviel" en Elbertdt Kraal,
met Joba van Wijlt:, vijfde JIO()n v..
wijlen
Il. VWl
Wijk, L.W.V., voor
Rlvend ..l.
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woo In..'T p~
--<Een .. olwaBMm iblanke, die
IllJt ha.d, 18 Dl~
JL te
burg .... roordeeld om binnen
gen bot 'Land te verla.ten

BEWIND.
~
per.Iobann eszeven d&-

ALGEKENE

BENOEKINGB
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VERGA-

Notalen van de algemene benoemlngllKERKELJK -In
een gelromb.noor.
vergnOermg, die gehouden werd w Jando Kerlroraadswrgnderlng,
gebollden te senville
op Maandag
morgen, de 22&00
B",uorJ
op z..terdRg.. 20 <iemr, werd April 1907, te 9 uur, 01lJ .,..n Bon,laJmntot prediluollt beroepen ds. 8 JP ...· didaat te Ilommeren m stede van do
mld, van J acobsdal
h..... C J Lotter, die bed a ,," bt,.,(t.
~LIW.!.L :-;OORD - Gisteren
out
De voor-sat.t er HU'
b"t
d:i.. tnl<tsbe..
~'LI)!;e" "IJ het ""Igenue <peel"l" twneut I" r tA>1"l;ram - Heden UI d- stuur van J a,n",'nvtll" (Je b<>er J .... vam
Eede n) ~
ds "H' Heerd~n om de
PltHUULr
vun lark3l'l"1..ad,
llJll1er beroe
...e rgadoJ'lllg met geb. d te opcnun
1>t'J1l
Op he t t\H:>f"t.al
HIPt
hem ..-:;10,; d..
V" heer van F_I"n zeid .. toon, dat er
Porold.
vnn dl' Puar!
WE:lLlNGTUS
-Mnrgen (Doaderda)!;l
....ordt de Boc dza..1 te Welhnj(lou j!eopcnd
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OVERZEES.
DB EXODU8 V.AN V.lRAJUlDB
AUSTR,ALlEB8.

--

Londen, z1 Aprll--Do
"GMeOIl," op
de uItTel'" vertrok Vri";rdag morgen OlD
II uur van :r....... P",l:nws
De
R M.S
".A.nnada.le
OwItIe"
kw,un
heden
morgen OOI 4' uur te
Southampton
aan
DE KOLONULE
DI~ TERUGKF.iER

KO:NF]'~R!ENTIE
DER

Dvbao, 27 Ap..il -D.e beu- Valder, •
bUdeIaag.nt
..oor N"tenw Zald WalM,
heeleD hier aan om de ,erdere ... gelingeD te trellea voor bet ,..._
"Ul de ·JlIl'II~_lde
verarmde A,astraliiiR Daar Iloa nderland.
Het ltootD8Chip· Atlantic" dat taDiI"DOf
bet doel iD orde wordt gebracht, aal
W oelUldag ..ertr..kkea met ooge .._ liOO
!>"Peonen aan boord 8n bet 1ItOO!JIaObj~
"Clyde," dat tan. in de baYen ligt, ~
naar Kaa~
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Op do kaart ....811 Zuid-Afrika
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Bechllanaland)
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kameelp ....r d eu >elfs do rheuoster, .. in
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tJre..ngen nau dl' \' rljstal\t en de Kaapkolon iv. j<~v(lnwel wordt deze woestijn
uiet slechts door reizigers doortrokken,
muar I><, .. oond door retldzwerveude
Bo.,je'IDllnnen eu
Setjo('.ana8,
welke
kleine kudd e n ~..it. n houden, karossen
boreidcn , vn, wna r z.ij kunn(!n,
t.a,bak
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wd bokend, mear houden het m.-tul
vt'l'horgen.
'I";;en betaJjn~
IM.. n ..ij
""bwr ook wel de rei&iger too op de

L

144/1906.

sogeuoemde

"lIIJil~l'lekk.eu" bun dOl'llt
geschiedt door

WJl~.

Na in k1'uinerhoor
'te
,.jju onder·
vraagd, verk.laarde
d., boer Kltson, pri.
\"Uat ..-kretaris "an ronr -, bij bt't 011'
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Zijl, L'~'Y'I
(ri~~·,)
fD de· .toet,
ReY. GnffithA, en de h_
L. G. B.
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Feb. 1907 Y'IU1 de .heel' W. P •. Burger
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l!'O&"'ernem .....h toelnjZ<,n te ~.,n
JZ:Il"n- stapper> te doen 0lIl. he$ geyaar .. eg te
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De beren BOTHA &: TITLEY,
UI, Zit IJ. :.IUit,
UJt! l.1.UU- t:."U lH.wnlwaart..,
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\tr'';'WI..,.;lUJUIJkook \'l'rre
vostBI06IIlI on tein.
Tii"erboolc AS ""b_I.-De
h-r .T. .J. borjr:t. hij, d • .t ..J.1e nodige
"''' adv. Roux ..oor rol.1>Ondent. Voll(ens
waart.:i ult ....
tr\.,iil, ,~allt uuller ljU pnJs~an
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be",.,.."" had .responden t 'VI\ll eiser door Mn~;~: v",...,b....n· en br;....,.n donr hPtD dA_n
lJ~g.t'ri1
\Tf·lIU~ (1uOi .t.ugel.se
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"'ii7......... to> bet..Je" "" n de h....r M~.rm&. jlebou.. tOtAAl ..-.inkt
{"IJ ZIJU 11ll.'t zo zwurt
ab Ue elgcUu..ke
}~i."", had een ~...roillt!;
voor .eS, tE'q..,n £18 '1><'1' jaar. en ook £R hllnr door ijE_n ba.nden daarom
n't'ger~)
muul'
dunKewbrulll,
g61jJII. Ua46. 6<1. ui tgenomI!D, en deae 1I'a8 op ..nnr .choollmrnt>1' PeT jllM' tob 31 Dee_ "",n; ook dat el' jl,'I!!en tM<MD.W'II"'Il"
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gevraagd
VIla:r is, dot de noorder ret ml
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Verdrl' ......rd ··h"t """In:it
M,n"",andP
vrudllhaklr
("11 grut.t'nd(·(.'6
ClJk aun
~VOIlden
...ordt, do.lJl kan b.... bt' .... n2e.,...11 het hof, omd .. t hij in JoOiannes~
het vennOOr ..n VIln de ...,h<>ol ill eeon
hieronder genoemde "egen, die in- buul,·n.
\ ~Ie !!e"'est~u
hebl>en het gedooWe,leerd
deelte VAD de !level afgoorok.en
_den
....dS. Na re- "n duplielt print.e
boer ..""h&1 ernietifld·
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(op be- rOOrKOiUOU nlll e-t'u kUIL'itllJJttig
u.allen MorOOu .. d .. o.rd<ln voor eAU bedrag,
werd ~
appel 1'3n de be.nd
go .. eeen,
&.I~
.dllt dl'
.hool """"nd""'"
hoorlike vonnen, verkriigbaar
bij g"I~gllo lu.thul l'n uader bIJ de (.;ueuene .-aarap het hof, nil t'n.;g.. al~meoo mo- wordt in .... 11 ttrm ... "hool en d.t een brief .£30 niet te· boren ~de,
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nn J.
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C, Jut.. ..n Co. TOOJ'II,IMe_. DeMoten,
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pn inm...,
!ZOOV. de ocbool n;"t .h
tiOQrtlw
Yr\t(.'hLbOnl~n,
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ml erkeD..en "rtDt'!IChool wil ""nn-.."n,
dAn moet d.t de sekretRJ'Ï8 on~ngst
Kantore van de Afdelings
Raad, n,",a<:htilile Baobabboom (.rewor t ... rtari
h"t blil ....n ",lo ....11 A3 school.
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..n.-H
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t
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v~n tie
te
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(1.) N ieawenveldsberg
(Suthervalt bij de 70 ..""t heeft, Ikn ...jl ZIJlI
.......d JI.B.ng"nomen.
De
,.e1\ tulner".n"" de lUl.n.tAlande YakAnt,ie; heer O. ~
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bUil geld 1ft ZUid Afrika
~em",jlUg 'UI de bladeren
G .. -c oonht<
h.d hrt rwilit op kroon landen te lagen
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Volgens een uirnodiging van de
Id3d op liet têgenwoordige
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die een W8I'I;JleI ,he bIttere aanspraak tnn lord Milner, de eerste ~cbt JJUl8;IIden£5,300,000 0Ilt~Of"\"'f"r1H? rllt 111' f!:l d:un~
n.chf'rteert •
k • I f>l td l"1l:t I" het III nllndf'r <I.,. n ~""n
ont "I.ngst ont,cmg, en die onder aAiI I tell sterkste
al
De spreker maakte
De I,,, .. cln Tl el- d~ KIprek stelden
vangen
lndien, dll@, de lnkoOlllten
t
I op'-""l"""ze1
I
sprak, 1081 .. I het dlvdelik, dat dit lt\)dllan ....erd In t OOr de la ..tst .. v.er maanden gevonden
'u 'oor
Dlt d .. G L \,.,.PllIgNig de houdende t""llll(,llIng~n
()mnut
ZI)
m:U\T \ door
~t.('n
\f\r
do loop van ZlJn naDlDcrkwgell
"Jn (spreiers)
nfwezlglieid, ..Isook nn
Ziak het rd"fno .. t Jllr .... 0l' krooninn
werden lil propor~e te &1lO met de eerste
... """",t'(>l1 7.:lJ 7MVN"!
F~n rups 1... ~
Jn
H"I"<'II,- Het geeft miJ {',oot genoe
"IJII kollega, op een vergadering,
die 8 mna.ndoo alreeds g..noemd, "'''s. liet
d,..
n tit b'Lrlkt
handen neme '
haapo _ro~
("-n WIJ \H ..t~n
int rlf> dlPn"n
gPIl om Iller v Ina,oud
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Bond en bet geeft miJ de Engelse II) deze nch:tillg I hiJ Wist dueee:rd ",orden
De me)'l~n mochten
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D C
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wet .." W !I"'Pc! ,,1< Ik wat plaats vond
ti .preken
HIJ spra.k
1 k heb nillts a{llwoor~ L werd op "oorstel va n de heer
\
I 7 KJ t Il d.rlllVf'1l
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bov Indell,
te
Jl Il' n 1:1 ()", 11
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\ erwlp.end(' nanr bet onder .. erp v".11
\:\ DERf' F..LEKTI.E
IK Tt n U~ ( ,
KO OPERATIE,
z.lIl pi Ult. "ud"n
(Hoor, hoor) In de
,LI :j£f>r~tp plnllt.'\
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dat het goen o~pI k \ ..HI onze
nH nsen op UP I eg1
vernement ,eie 111O()lepraatJes wtge
lA lP-,
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va.n de bPvolklllg rente er op werd be"'I",d
f nlg.,.,n, 'roor haverhOOI &I)n liJden. de l&Aute weft
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Il Il t ha<> w l'tln ~oe, ernament
nog een ,oor terugbetulong met ....n profijt op ben"ht dat W ProvtDOUI baverhoói de
Groenberg LandbouW
se per 100 Iba bUIde Goede
(f. Ie <~"" kIll bltJHIt be,t.lan
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"a" De.~ po"t",k "-Oil IIlt""n vallle- een belasting nn 138 per JZn.Uon UitK.r.u van het UJeIlwe _-..
wordt
bonden, c'rnstl!!:e !levalgen p;eb:l.d knn
KIT \" I HOS
maakt to_n
de t..-ee Ji;olomeëu
Hl) DUUDpboden.
Pna- geInen! te KaapIlP" hpbb.>n
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la......t fn "-("hn.BRITSE BEGINSELEN,
... kreceJl wordea, het ~wich.t IS TIiD ~
I.. a.an1;:"rl"ht had ook ln~ I", rtkt IS
ZORGELOZE l'iITGAVEN
tot .0 lhe. Wegea. de vermeerderde
,lf .. as eon tiJd
toen
Ik
begon
te
",Ir
tnUfh"llL{.",lrO'Jll!('n
{Ot
"
I op rtf' pi la.t[plen, "r .. as eeD" hjd toen Bn~'!:oeD" spreker herInnerde deh dat, toen 'vraag door de gehele Kolon. ElJD de pnJ'
..n \ IlIk n,,-wr (J
W
,r"wn) pn
&ell geeteg_
ell li bet m_li1r
un de
gln,"le~n treung In de modder glli!d~t. de thesaurier
I<'IJU laatste
lemng vroeg
Ktrp.!Tl""'" 1\ ru",1 ("
A J. m [""ni) ell
beboefteD "an de markt te voldoe
werden
to
Z1I1d
Afrolno
gedllrendej
de
gedIlTende
de
hatste
de
IHler
<h,t WIJ onl'.e .lfd"""~'Taa,1
v<>rz<>o,kPII
Iolo.I"I.
&oora KaaL-Dit
~erlll~
,an lord MIlner, ,!le tijd ~n
MerrlmliD met
de ~oP~{,il"'n~ur
ti l r l~l
(hot nnkTlud
.. _ Dlt.Iebad artikel en. verdient lIteD.D
hIJ vast besloten WH een seke.re sektie VAn lilell6 zo1'geloze
t .. pllah.en
o.nJ'f'r tiP onkmufen
wp.t
De kwalitllit lItaat gelijk met hMte DeTcmO.. U' ,_""k I' ....nNnstlw Te POTten .. II",
pn~
.... !CL per doziJD gelnwd
PI)
2-'- HIV t\rp,n worOOn ~l,. p a:lt-FJ n VM'
te Kaapetad eo "oontedeliko.,ltat:lOllL
Wru! eeu ge",ar
nnp t o,\pr)1T'Ot-1 f door
tIt onknl1cl
pn
1101. haverToer
-Goede "raag Pn)I" III""" Il "JU bIjna r.Jelo()';
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Zemelen, per 100 It>.;.
8
Gerst,
,,163,~
oo
"groeD"
100 bill.
Bonen per nk 200 IJle 20
o
Boter per Ib •••
_.
BeddlDg per vracht_.
12
J
Kaf per 100 tbe net
II
!tooI, per zak
...
2
Benden per atnk
...
3
lieren, vene per <lo,a.
1
Koloruaal
JO
5
Voer, per lOOIba., lobal
"
"
Kolool&&l o
Boenden, per .tuk •••
1
BriUldbont, per 100 ~ba
o
4
Gansen, per.tuk
".
Kaffer koorn, per 290
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~
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Verder QV. de oOAieFsTall
de
die beideo 1iegen1l'CJOJ1tig ...
.
HERVOWNGBSOBEMA.
ren.
:
I
gpr.Jc de pe" geworden echt'Vrijdag werd iu het Hugenoten
ge- ~elloot ,elf 011 bedank\e in nnAlll "",n veuV~ 010rwordt
en la illh;"'I.,IlD1'll .. a.
polltieke,
denkteken
gebouw, in d.. Quet'll Y H- 7"JU HO,,"W en bern v.alf UJ d", gust.en
1WIifdiJl:r., gappise,
ton..traat,
alhier, een ~grljke
...er- voor hun t.<ogon.woordigb.<'iden hun ~
re onllerwerpen, eD
aadorin~ van de konvoh,ti0 ,,,&Jl ~
scbenken.
deukbo_ mOgOllit en onmogelitI
Toon steld .. de hOOT D. Ver.h·t.}
de
lJni"e:rslteIL van
de Kaap, do Goede
tr\lnrige, saaie,
Hoop geholldell, ':Inder voo:rUtterschap
~ndh"i,l
Yan mnr.
en lUeVT. Home het
v.llJl e<m ";nkel,kle1'k in
in, "" l1Ierkte aan, dat r;ij ongetwijfeld
'Rn p:rof. W. .Ri tchie.
"
~ ••
tiet !lOnt kwaJll
IUlU
dl' orde bot cl;> l'Clwiding eullen voelen, naar dat in een boeredorp is nog
Degrijpelik is
~
t-- ,
..oontel van de beer F. 8. .'druil li, "ij daar ,li<tt DIll moo.t.m p:even, wao.~ tUlllgeroord,
zen lil( h er ..oor zullen wachten liiervl111 '
L.W.V., .... arvan op de vur~g" ,,"'gade- h till doch ter wus in gOêdo arm e.n. Rll
te &pT"looo, Nl ook is bet ve~g
.".n
ring was
kennlS
g.'gl'VPO,
lllimetik:
vroeg 't Jl'Il"U' ook veel VIOIl elkAn<1er t.e bediCIldell, hun lee<;1; maAI' Jte.ft!' 2edW.
''Do.t deze vergadering
V&n konl'OkullC
verd~"Il.
Jnti~a
_ .._ mening
is, dat de beste belangen
De heer Tom M.ooide sprak V'OQr de dig te dragen. r>e tljd iS ~nct,;:"I'"
d:ie<lsten sohaan; ~n klem ioont.)e li&nn de U ruversiwlt
ran de Kaap de ~
..~ eD beTeS~
de uitdrukking,
dat
ver
dllll
maM
W1'gvu1dig
~,
dali
a-Ie Hoop en v&D bogt>r onderwi;" in een haaf van 'n dame meer dl.n 'n ~plln
dnj_dier\,
Zuid-Afrika
ge<liend zuil""
worden c-scu kan wegtrekken. en dat do Ahi- pl.,at6 te mak"11 "por ~
happen ln het CIlraIP
ck>or de zaken
van publieke aard Ia ........ se dames de beste on~
de zon ........ die gratag YAJl<1e.n
stukj" brood, om s)eohtM _
bonger w
"et publiek
oo&n besvreken ~ ~. ren, te kellJlen ge ..ende, dat zij hemzelf
"'orn..n ge.vrij ..JIJl.I'd. Zolnooht, do1iiheW,
do vergadering
...enst- ...u·bledlglik bJJ ook met 'n haar konden wegtrekken.
.erkeolrde I<ulutghei.d en dergelijke zrjn
ge2l<'gde raad 88[1
te <lr,n!>"''' op de
D« hoor de Wet tmtwoordde Uh·rop.
-.'>lu,elikhaid
de doureu voor bet puLaat In de nridd'a.g vertrok het paal' de k..,uJ"o, W"d&l'IIIeOO, ~I ... ma.w III
~lil."k en dl' po'rs
te openeIl, wauueer
om hun w1ittebroodsweken door lo br"n. le n<t'1 winkelba<zen behep.t zijn, en
WUArUIl
in de eet'.te plaat. hun klerkflll
tiftgeUJke
zaken
onder
bespreking
!t'·II.
00 du pe ZIjn.
.
sijn."
Eo .. korte schets slechts ...an het beDo heer M,.lan 1.{'ldl?bij het in lejde n
staan
van
.mkele
mij
ben:nde
",inlrelbeyan h e t voorstel, Jat hLj bij cl .. metdJenden, wil ik hi.". gev-, daar di!;, he-I"',.,.U.L
OACiëlP b,,'preltillg op de !,aat.,t" verlaas, het enigste as, dott ik k&a doen iD
pdsrlllg
beruer k t hurl, dot er WOWI@:
hun .ndirekt bebng mia9Ch.ien. Voor bft
tegen het
voorsrel
,«,\-"rd ingebrac'ht,
()Y{\Q)!)e
.... 1 ik ook maar met bet 8~doch hij wenste
er 0J' te wijzen, dat
woor,l medego&Il: "Baat het niet. bM
et UI"t de hedoehng In upjt...uoten lug
Lsststledee
Donderda.g
vond
de
beocb.aadt ni et, doch misschien tI"OOSt liet
um all"", In het openbaar u' behaudelen.
op die r-aad was j!;eh..el ZUld-A rrlks gTafeoie plaats te Stellenboscb ... n .. ijlen tooh." In v"le "up·country .bors&" voor
mej.
Maaike
un
Heerden,
....n
Murrays
zover Ik door ~ndig
on~k
en deY'8rleg<'llwoord 19d "Il dnar de r","1 Ia
KAapo;tad bijeeuk WO,ID en derbalve lt.. barg, Mej ... an Heerden wa. ongeveer f!;'>t.k., lDfonua.tle kan oordelen. 'Wordt
wlllkelkle.rk,
hot ..ij boeJth.>uder,
den van andere s olonieën dikwijls
uf- negen maanden op de Bloem bof kOt!t een
I!Chool. Omlrent zes weken wa•• ij lijdeon klerk. leerling-Iderk
of &DlOUOlri,.,
wezJg rou den ZlJll, zou het vocrvtvl,
te Stellen~cb
en
ItOO<l
ooder
deigoede
~llU'Jrd zonder kontrakt of enig bewi:je
wanneer asngenomen,
... ker er too bijh"handilling
van
dr.
Neethling
.u
dr.
op Wit. De stilzwijgende
voor·
dragen 0111 d e belangstellmg
lil
zakou
M.PhcrsoD
DS8r haar .iekt6·urll.ti~ toe waarden ech t.<·r, of wol de ..erplichtingen
Wrelf e nde d e Uolver.,ta",
I... eo<lll( \&
Dam.
w"d
betolotpn
de
jon!!,"
dame
Wfla.r()ndw hij .taat vanal de eerste dag,
Iwuden. indien verslugen
Mr ver richDallr bet Diakocessea nospitaal le Kaapstad worden hem nl<4 QirP.kt openlik opgetingen 10 de bladen ve_hpo.>,!.
over
te
breoltOO,
"I.ar
zij
een
operatie
I"f'd, doch door vriendNike op- en a6J1.
Prei.
Fremantl~,
LW V.
.elmaword
door dr s. mor k in~'Pll van de ftijde m-n de patroon
deeI'de "" ds J. P. van R .... rden, d,,, on<lergiuj!;, die "Hl."u
Drie dagen na de en pen <'1gellna.rdige handige en inne80k de mot ... ,t..,unde, 1.'<>ld
e , dat hij Rlchardsoo en Smith.
W'01'dt de
bet billik ucht-t e , du t zak ..n In 't pu· operatie echter i. dr alom eo door' allen di. mende manier van qptreden
baar
kenden
zeet
beminde
heenges .... u.
bedi.,nde te verstaan gegeTen. en moot
'-liek belnll~ besprokeu, ook aan bet
Het
ovel1!Chot
werd
toen
teru~lf
..
oerd
hij weldra duidelik gevnelen. dat iedepubliek zoud .. n b<-k ....ud I!BIlllIakt wor·
nur Stellen boscb eo Daar de J C. V. Zaal re UJtdrukkirug, met l'JdT'ee1talent uitge<leon, en vootul met 7J\ll.fn betreffende
genomen,
alwaar
een
aiter.t
indrukwek.
~n.
een d.istige IIMlml L~gew_t
op
upvoedlll~ di .. hiJ IIltnem,,"dh'\ld
...ak"u
kende dienst gehouden werd door ds bet !(6IUoed Vl\n de klerk, die dilardoar
van publH·k belang W,,,·.·ll.
."..ld .....onbeWUHt ~vonnd
is .. olgell8 de
Nadat prof
Fremnut.!e
bet "'oortl &Jths bijp:e.ta8D door prof Mar.i •.
De schting en liefde de overledene toe weo> ..an zijn p...troon.
k:ul 1'",...,..,,1.
"'pro
het voorstel tot
gedrageo was blijkbaar, daar omtrent rijf
T. lna.t komt hij hij nadere kenni&stemming ~l·bnu:ht en uaJlgenome.n
honderd
m.n.eben tell'enwoordij( .. aren, mnku~ 1Dl£1. 7.ijn 0088, als pri ..""t per.
Vervol!o!;~n6 ~ve-ldp .lld\' Rus:seH voor:
insluilende
"Dlleveer
200
voorname
iD
!i()(Y1l
row"l ",Is bezl~.,idsma'l\,
tot ,li<
Dat dw kOlllIJkl1tlt!
nu o'fcrga
tot oeWODen!
yan SlelieoboJ!Ch, buiten <le8chool· oot.dekkinp:, d,>l.t hij Ollder de ..olgendl'
6prekillJ4
\"B
het h~rY'unlllIl~~~
hewa
ieren
..an
Bloemhof,
de
bogor
achooi
"oor
"roor
Lit· t'lIi\{'r~ltt-'lt
"LHI de
Kaap
de
V'Pl"pliohtlOJ!;en sUmt. ",.,11ro Inj n.. te
..o.n de College. kome.n h""ft om ba voork.olIl('n in onge- B. J. 'v AN DE BANDTnB vILIJIlIS
Goede
Hl/Op. zoab
uoor de l 1I1~er"'l- jongens .n .tudenten
Onder diegenen. die men bemer!tlP, waren
tA:1l8ra.ad 'Iu.nge-k.ondlgd"
H IJ zeult'
ruui .. te "",Ih>n.
1. W,uk"lure.n I'"'' ron-op tot zon-onder 'Mei.-De
Au, ervea, ..ee,
t.eleurg~,t"ld
t.. zijl! "mdfrt oe r.ud d.. prof. Mani., prof. de VQ., dIL P. du Toit
enL
(Edenburg O. R. K.) en de ed. heer G. voor 'YYV"rzulks o...ereenknmt
KonyokJllW
nl~t
m~r b..ul uot"Tl welen
m<'i jl:('KRIGE"
MARKO'M'l!:R.
d1U1 het puhllek.
B'J h"t door d~ ,,',Id Krige, L.W V.
ri..nlkbeid I"oor d.. ooa... I nm.·n d..""
Do. Both" fungeerde aaa bet graf en ecbtffi' ~I .."nde {k. ,tall: (~ureude
op~t' ...t('l,jt' ...
(_,h"III!.\
"an'n
Jc rt_.~..'htl_'o
de 3Q April. - Nabij Eerete
8~OII,
d.
du
Toit
.Joot
toon
de
vernchtingeo
mpt
dor J\.OO'VOklltU}
b.t'trokkt-'t\
pil
daarom
r.ornt?-T V'u.n ,~ m~enf(
() tot 's B'ltOU& 8
SteUeDboachl vaatgoed, le"eod. h....
eeo ge-bed. De prnces,,;e nRar de bezraaf
achtte hiJ b<,l billik. ,~lt dit II<b,u>m
nnr. h,nlf n"!!"''') door ven;chillpnde vei'eD 108l!8goederen.
plaats waS ~iez"nder groot. Vóór 10 de stoet mnkE'--n, '7•.:w,kjf'.'J '75\.11 Wf"'ini!Z al {l;t_r.en 1..
~M. seh"llm
'Mtll h.·...pJ\·kf'll.
HPl n'sul1 Mei.-u De Kom," ldu Valley, Steli ...
waren
de
Jonllen.
\'an
de
boger
""hool'lJ
t.:lat
zou
ZIJII Dill
h~
onth·rn lJz.t:.'UU
lAnll booft v.".gl'bPn, dan moet de klerk
boI!ch, I.ullde haft, boerderij, .....
onmid.delli!t daar acbter de naa.t<! familie
tM.euH.'\nt up dt.. r.uul 1(") ver ...t('rk ....n en
n"t, ",rlik te,.,..,.d.. " .jjll d('M ... akj .... te
IICbappen, ens.
bf'tTekkin~en en daarns de mei.je. van
loet bDofdk.'nl,·kt'1I
n,n
I",t "'b"IlLl\
Vt'fTic-ht;.e.n
n.a T..oTl-.ondPT.
DE KOOK BN LOW.
Bloernllof in rijen van vier eD toen anderen
WIY
dat rh.. ondt'rwlJZÁ)T
l-t>1l
wt'ttq~l"
2 Ul't~tl voor (~
en f}rmk('n
~jn
Ift.t heengaan van lIleJ. van BeNden I.
~tle
Hl d~ {"UIY"f31telt
InnalH
\'~)()rboofd7.nk",lik in~teld
H'Or bnu·n· dllS 15 Mei.- u Land RiYier," distrikt ~i"p·
een groot ..erlie. voorn.melik te Stellen·
burp:, uatgoed, levende bave eo 'JK}ver
ht:'t I'<1cht'ma Ot' f"('(·ll t.·11 d~r
}\ 011"._
bOR:h en Murraysburg.
De ooder> van de m'l<"ten kl"rk('n ma&!" gt>I~";d
goederen.
'fokatlt"
;'u\llta.~ttl'.
11l~~,-;t 1.1lJ f.IJn
knk.. n i11 di> wlllk,,1 te etPn. 'roOr V.OrYJr
ov",rlooene,
cie hf\er en mev. W. S. Tan
tI~k daaroV'pr
lalt'll
hurt'll
"Rn funk:mlJ<s p;oon ""ha.de knn v('roan"k""
.......
A. G H. TEUBES.
Hoerden, vsn Bloemfontein. di.tnkt Mur·
tie wa,.; cif' KllllvukatlP
ge\.\H.'Il,
nAme16 Mei..-Plum "Poeaoela Jliyiet, ' distrikt
ray.borg,
Wbnsen
hun dank toe te breogeo de ."I.Y~leld.
Midd.,1':" ....,rd't .....n mlr toeg ...,taan
hk, om afgf'V~Ulrdl~dt'n
te kJt'l.t'll)
die
Robert80D] vutgoed, leVlllld. ~a" ea
'''0 allelI en voornamelik dr. Neetbliol!; eB
'--un opirue In li". l" 1l.l'r~.n,lt"ltsr.I,,\J
kOrl'
voor di n"", <loch ho""",1 d.. bo'M YAJ!I1l;
RlChsrd""n, di. 10 Yriendeli!t en lie1hen
1.- goederen.
dTR"~ op tiJd te ~an eten ..n daarn ..
den UJt8ore-ken
houd optred ..n optraden lI;edurrnde de
IMMEI.MAN
& 00.
Advok~at M,dui< ,w.1d(· ,.'"'r
'j),.t
N"!!."
IIlIrtjc-;
j!;"at
&lapen
lot
bpt
....n
laatste dagAD au ban geli.frle dochter, die
laet vo4L ns Uf" Upl!\Jt.·
'(-,tli
dt z+"
Vf"r~
WN'II!(
koel"" wordt. ool>oo.rt
Iden.: 'Mei.Krnijwagenlkraal,
,fdelin,
Mal·
uo ID de anuen V8n Jezo8 slaapt.
Vdtorinp:; niPt. w~ll"t'}Jk
I~ 011\ PHd!
!'('heIn
t.. r.i"",, d"t er wlo.,,, ka" •• s OlD op
I
---'
il:" ....g'Plde ureu to<- lf' maken, du. di.Pnt
meabnry, levende ha ..e en ~:II_e·
..
van Utll\"\"!I&Jt.f>-lt~ht.·n·onlllnfl.
lt'
be..
1.0 \!pVO<"III!
te ""j", (lm niet rA) prooi....
ren.
aprek.en,
voonl."t
N ..n ZUltJ- ..\{nkaanse
L<> .ijll lm.t d,,, otRl'ij, welke toeb l11o'a.r'
OELLIEBB & LOUW.
konI~rt:'lltu ..' 0,,'(>1 hO~t'r
illl!\f'TW1J:I;
~(' ..
perceltoul.ian
I",
7.1.~l:llllgl·
knnft'rt'lltl",
'.0
wtl!; <'II SdHlJ<,I,k i_ voor d" bezig- 17 M.ei.-l3om8l'llBt WeR, ustgoec!,
len aD erveD, aandaleo, antieke m"~
~g
a1l. rl~'1I11k 1"'. na dt' III ...u,lhn2;
r
heHl.
leo, ens.
r
Y311. .. ~runtwQOrJf"hk
~Qt'vprDt'mt':nt
In
3 'HoL.idayR.'
loljn
("IE>n onJtll1nl~,
OD~
df" O. It. KoluIlli',
hlJ~1l
tt' fOt.·pen."
~w,n b:ul.r ",ts. De tiJd ;.. roodl! zl) mDeI'
I(. L. SM.ITH " CO.
Hij deed dit voo .. t,,1 omdat pr ,prnke
Ijk oot h,rt .. ig"nhk ll ... t betaaM om OOn
lndi_
eD ~......
"'as
....
.lUl
f'E"1I
, ..odall4l-P
konft:'T€'lIt16
kl""k aAn te hou<l'E'n. 7.II!1.,Q te VT.:tj!;f'n• Mej.-WeDiDgtoll,
karpeUA!D, riet matt~D, hambOe meu,
Men
m.JI(?>'---tg£'!lt"fI flIl.1~ll bt·~}il!t rwllll'n.
7.1'Ifs I~ rP«l~ onbeta.meli:k em vrijpostig.
~tukken,
ens.
al:von~n ... u~ Hndl·H.~ ht->d .. n ti' hehhe-n
J"¥f'u. kn.i<'T'OIl, vrij ..". ,.ieke f:llllJlie beT Mei.-Wellington, erYiID.
Purl, Z! Apnl, 1907.
~rd:
1I1dlf"Jl
lor
et'"11 \'tll,"('rslt~'lt
,,,,,,k.. n, ~plf 7ll"k ..ijn. """,rt.. .. n do~
J. W. L. DE VILLIERS.
IIOtl 'HJU
V'uor ~~ht'("L Zuitl- \fflka.
mut'~i.
lij);P ~"k.lH"d knn t.<JChmoeilik beln·n~.
rE"kpnln~
~eholld('"n
,.-orJE*1l InPt h~H!,~ .. n
hij+; v;<'''O<'ggeacht word"n om ..erlor uit 2i M.I:-lMUikt Betbulie, O.R~,
I.a. dE> OVt'n}!j" delf'1I
~KiiU'ht
w'I'rd
H"'T
dp hf:~1.1g-h(,1f1 H"un te ....
r~n~
'i' Woen~·
~lJu~r
ijj uw Hlt.ga\·e
van de lode
goed.
t.(""'o!{'\ dM.1 \:lll lIPt ""ehf'flU\ ht·...(·hollwrlt'"
(b)!, 's mldd'4:-' Pil Z...ndal!('n vrij te
'1a.art. l.!. za~ l.k tlot'Jl onaf olldertt:·keud
JNO. VAN DER MERWE.
hij als (lil 11.1 tvO('rbar' r. t .. md.tt lwt H' n'",!
tt, v,...1 w""l<le ..-oor e<>n
1I•• l....""'I(l: ...t.d.,r' . bet pubh~k
waill'- 11jll. iJl r_l.
y&u
h~ OI"7,ond"rp
";J, prk
1ft K.l •• p:-;t.ad
8 Mai.-Tnlbach,
In"nd.
have on 1_
~ huw\"uUt.
lUlJ tl.h!L 'iIot.'(\[
te KIWkn iLls 1..->1",k
kOf\{'i"t1tn."("["(\t>H, t ".l .... II I!,rntt'
fout.
4. ut- p<'nnillg<'n,
wMke o<'n kiNk Yergoederen.
_
IllUIlICJp
..
d
ltt~ltsltd.
ZiJn
groot
bE'Zwaar
die ~
..
uln wt"ru.
ab lHf"'1 III d(~ \f~;;ti'dl<,nt. ~hOTe(l ?.ov .... 1 IDO!(elik ill <)..
LINDElNBimG.
like pr-onol lf:>' 1Uf'+"ndf'J d... toon voor t.l,:,,,ln nUJ L~. dal Ik l..oek t"'\~tI 1~z,en"D.
wiJlk~1. waar mpn ZJjn hr'Ood vprdient,
Juk 'n)Or dt! nt·kkt"'l1 van d(' beJ.LSllngbt...~
11 Mei.-Worceeter,
.... tgoed.
ondfl.rWl}'
In
ZIIIJ- \fTlka
t-t.· kllnnt"'11
t-t.N>d
IR
worden
teg""
hoo~st"
prijIk god vooraarur,twen
I(r ~ta..3t
~\'a.ar
dut lil ",der, w s.m •...tell, doordat
J.
W.
MOORRIEES.
JR., & CO.
...trlll'o, Mt dt' saUlteltsma.atrPge-lPJI
aJJohnnn~..;,bl1r~
(""Pil
l""wn
lII1IVor~lte1t
"""r, Afrela'lIill'll: Il..schiedt m"alldelik, ... 16 Mei.- Drooge 'flai, .. bij Klipheuyel
IJipt l'eruNerrl.,-ullen
worden. \·oorwDa.r,
BOU \'Iord ..·u Hpu:pr!('ht
(.\11 IHf'1l had
7.H'h
h)lliten men "lil" is. Hf"tgeen natuurlik
StalioD, dilllrikt Ilu-hvy,
IeYe.de
~
tot lorrl S_~lb4lrnt:' Jl€"II('pnd om t"t'n ,lIt I::' J~ ("0f'1I,te lWi ....1 JU mlJIl IttV'f'Il, dat
haveenl_~.
Ik "''''wterde
sal1!lloltSJllaatregeleu door 1rI .... rtal b"t geval is. daM de !'-"Ia.ri_n
Imnf"n'nn<, blJ<'<'n tt' ro<,pen·
,.il
In.:l{l;g""teld
rijn.
dat
mell
h.ieTYRn
0 .. he,'r C. 1" .llll'l\7, ,..,kond""'''!.· d~ ",mund ter wl'feh.I--tellZIJ hiJ absoluut
m,.t <I" mpest mogetike nweit .. en sm·
hartllU\1"" l~ ---{"ell Juk h()()r ooamel\
Kunt
roo.tu~. tlOf"h dt' lU'f"r 'M.:');LB trok.
n.l
DI,rhf'ld ni<'i Itan bed .. An. 7.odm <>ebter
~IJ IlI't gel"," .. n, da.l er In d .. beschaafde
{llDi~(\
(b!1.ktls."IA.
zijn
v\)or~f'i
h rlle:,
eell bn"" bes:pen.rt clat een Iderk bij het
P'~'1r1 ruik
o.rmr.ahjl; scb<1'5101ge....3arop dt', molH' om tot li .... ~prE'kln~
(\I"d .. d..,r maAnd i<'is moet uitkrijgtou.
vUIHii.u latn wordf...~u ~ TerW1Ji f'en leder
'Y30
't N ht"1'1'U\ f",,'t'r te' }!.aUII.l,\l'rd
.IAII<hl n is IIIJ mMSt:.1 r.o kort bij W. d,.t
1.14 h
S<'l.ba.a.ml oVt..lr onw
prunltJPVE'! ufbIJ tan- III1.'tknn helppn. Fo/I indien EIO'n
genoJnt"tI.
rnn~{'mt.'nt.eu,
n,lTsclilJut
nu dez-e perDe I.-. wont- .... *-t --OF. :,.\~n~'HTEI.LI"(;
\ \:-1 DE
.taande
DUI
,00Hl op lw!.
tOll",,1 om het publ".k
te kl,'rk "oor d<' t"""de m.....1 siin nip:en _
ad kell~"" ilJlva:! ,,__.
'D;I'" I \. nt";ln:rr:-.H.\.\
[)
I!;rld
durft
vra;lpn.
dan
duu.rt
bet
niet
"-.;u....rscbUW't'll
te-gpn eon lid, d.lt vPTbt:>la
n!Z
of
wordt
,.jjn
,",~aris
I'('rmlnd
..rd,
1'1('0
hrt>edvocng,t'dl:!j.kus...,ac· ha.lt Vt'I"' t.t"nn~ In dOlA'" ~kt
V&RKOPING (Pnbli~.)
van levende
aan w
brAoge.n.
(bar hij lUot mlllcler Iron ni<tkoIlH'II. Er bue en 1_
ycj~n
.... pla.ut...'t rWl'f
klau"4llle
'2
"D(~ Wel, hN puhllpk z:,1 wetoll wut daar~
te Tulb.&h, op
....
rtit
niet
8JlJl
'l!"cl.acht.
dat
""Ik
een
I'&aa
tt" ~.all
lilt
nIet minder
dali
mn t.> denk"lI. ·&IttE:tiDjl:bet.nJr.r' sch'J"t
Woeaadeg, 8 Mei.
klt.rk m~lik
i!eld nodi~ kan hebbE,"
30 Iocl"u. w"arvan ....n·dt>rde te word ..n tOIl'"tnl'npo,
<lat Dl('n lid wordt fWT mUfllONDERWIJZERES
ge ..raagd "oor de
om kl";n .. 8l'huldj'" Jn ond ..r.. WlDIwl8
benOt'lr>md door ue ~(}'f'vtU"[I~m{'>ot(~11
d .. r rup..litelt 'Voor plmler
of lot el~n \'oor..n. _n b'IUS g:tat eennrudl!( VAlI pr-hate boereecbool te Ze""ofooteio; Ladi·
IIt.napkoloni" "" .n<lerp Z .... kolom";;n d....l. Weilli!!: "·.,,,t hij. t.L,t ....n dl<' lid tf' 1J<>ttd
.mith IIChoolraad•
en et-n-dert-.Wte wordt'JI
vprkozt"n
rl:'- " "ner mumclpsl,t"it,
zlChroif. zJjn \.lld. 7.i.J'1 prinei"" lilt: .....rk voor hpt!(een ((ij
VERKOPING
(Pnblieke),
sood« .....
..,..1ct.i"v"lik. zo naWW n",,...hk In vN' '"In ~.·Id, l.IJn kar ~Il pa.'l.NlPn moet op- I",t Tnff.t nodig b"ht i Il mi)n winkei ;
boudin~ tot d" hlnnk" ho'\'on"ng vnn off, .....n om het publiek ta dlpn"n, ,'Il vHd .. N\ ",,,,,n of l",hol·flf'" mRl': <'<"Il Ilel'Te, van een verki_Hk ",oooboia in de
R~llItraat
62, te Worcellt8l', op Zaterdtg
(l>:lke ktlinnll':
lOK.,·rt'
l~dt'lI
1.1I11t.~n bta- t.L~t hij ~
gewoonlik m""r ·tank dan kl~rk niM hehlx-II
Il Tpl!;'PnsprPlum mag pen on<l",r~
n()(~nld W'orrl""l1 door do fad('11 ~n /oWn.l'
11 Mei.
d.ank voor krIJgt. fk 7.elf h"b hu.r m...·r
ten .... n <,rkpnd.> koll,,~.
,,~'l.l, 1»<1"
....1.1 ,hn '£l4.,<XlO &Iln ILlndg;oed, 01, 7.&1crus, ól'b,kW onder gM''' voorwnar<lRn. Indien
VERKOPING (In.oJyente) ".Ii de 'nl·
bijv. N-n baa..;;; '~ mo~nj;!,
s)ec·ht ~u10 A('kttf'S:1, -l f\n .l, rIJ tI.- o\'pngen
hekeode plaata DiepfonteiD, 16 oIijleD van
VOOl-waar. v) ~('ok ruM ZJjn om voor on,
m~llrd ,n elt, winkel 'komt
nus.-.chieo Betholie,O.R.K.,
,mHpn
door
kOllyok.l.t
If" bf\1I\)4::>!lHi worep Woeu.dag, 22 Il,i.
nOt..li~l~ bt...ta.~tin~ to stemmC'11
Ook bPu
n,m' gehlld hpp.ft meT de' vrouw, iots
Ik ....0 """'gP man. ,'n ,.aJ du., b,,., lief
d..., "
i<The
BoDth
African
Mut," Pleinatraat
h",d."n
h""ft
waarvan
bij
<,<,nande!'
oÏtlt
Na t"rll~e dudtuli.Jl.h· ..,te\ilp prflt. "ltor- b,.t wij ook
IS om voor de plaat".; mij.
Imn OOschuldil!pn, pn~ .. I"n1.., dun be- I. Kaapatad. Meobeleu, piaoOtl lIDorge!..
"FoOn voor.
dat. hf"1. ,"oor~1.f't worde
n.... Inwonl"g te doen wat Ik k"n, plaat...
~~t.k('urd,
1IIitlil
ht"t zná':'llllg, \rorde
ONDERWIJZERES
(Gee.) l1li ge.
nUUcpn hl] d.... I"ktls voor ""n bet .. r h(oOrt ...." klpl'k ni~t teg(m te sprelu>.n
<,n aoodheida Oflder...ij ...... ge'l'J'Uf!d Yoor de
t!elplR'H. dot
lpnm1no;.Le
€'Pn-dcrn~
dpr
mun. M,.... hiJ mOt't zijn bet,.·r d.1I Ik, \Dd ....n ...,n hi"" h"m uitSC'heldt
vl""kt yoor ipt •. waarann hij onschul- RookJaad. hoge IIChooI"OOI' ~ea;
leflen
dt.)()r Konn,kAt!P
z1JIl~Jl ~eko7.('n
CnI'
nipt t"On a.rDlA. rfl'tr~N"'~cuev",.
z.e1fzuC'hdii( l'
dook IIChoolraad.
tl)!.l'.
i)uno, ...I,· b.u., zaal.. 'n"I""tluflbeW'oTd~n.
7.
l~ll
klf'rk
IUHf't onder
filip om~tanDlt yoor;;te\ wt'rtl a.an2YI1(lIl1f'fI
t••ler'. d,,, ""hlJnbaar ,...lf hd ....1 "'''1'ONDERWIJZE.R of oadenrijlaerM ge.
dJf!;hNI"n trol"'" .jjn IULn .. ijn """", ook
NB t"'t).n ~prf'kln~
vnn klnu"lt>
11
den,
waagd voor de Al oc:boo! te Montagu.
al drukt zo'n bnas uem op all .. m,,,,i,,",n,
"Elk 7AX1nnlj! koll"gp te 1.IJll g{'r",,·htll(.t
MUZIEK onderwii_
ge ..raagd in
7lhlj!;t he-m Ult. ",rannt,
be<lrlegt hem,
.\rm .. Paarl. In dat ge-..al
.m t"f"n vf"rt-t'1{enwoofdi,:tRr
op Je ~'D",at
d.. klprk
moet trouw blijyen ook al nrband met d. NeethHnp Hof &hool te
W ku:'tz,pu 'roor eik ~rvnk,
dat op ,lit
Met dank 't"OOT ln..~e.rt1!e.
W")!'dt
Illj g"trar-t. b<-scbllidigd' on on· Utrecht, Natal.
kolt~fI
ondeTWf"lf\1l
~ordt.
mIts
zoschuldig ge....nntf01Jwd.
danj~"
vP~I:'OW
t.-;en
ltd
I';'
,~. n
WAABDERINGBLIJST
van ,de afdeM 0 OO:oiIWY.
On!(,rollw moot hier mpt trouw
be- u~
dt' rAad of ""TTBat van 7.o<Inllig koil.·g<'
.. nHano .....
loond
worden.
onr""ht
m..t
r<'Cbt.
on·
Ml tf"~t'n()Vt."r
ltlUIDAOd a.ndt ..rs \'('rantAANGEBOUDE.N
t dopkiea In het
",,<rhk.llOid met ""rllkheid, kamkt<l'l'l()Of;woordpltk
ii voor zlin ,n~rk oftn t.,zeu
afd.' Cal ..inia,
}",id m...t degw>lil<heid,wantronwen
mot. IIChut te Koerisfoateio,
oyer ~ ruud ()f ...t'O ..l ..,t." vf>rdnS\:C(\''' dt·
welke op Zaterdag, IllIlei, nrkoéht lUllen
...
\I1.rou
wen.
T6rgad~rln~
tot
VTlJr~
9\"'onJ om 8
De ('nij(Ste beloning, wAe de .nnae word~ indien Diet teororr plOtlt.
.. tlJ'.
winkeRlaai wacht
18 entMl"S, r;odra. de
ONDERWlJZmRB8
~enaag4 op de
..... 'l..., oon gDedkoper werkr..ebt
bn hij- plaate Gr ....
kop, ~kt
PrMtkL
COLESBERG.
j!>1n. ~wh
...,id en _likheid
",ortt,m
ONDERWIJZER
~ftMId i..oor de
dr.n ro gemllkkéllk vorpJeten en fouteR a.N.O. Scbool ~,)(eppell di•. E&omélo.
Eeu publiake Bond8vergadering
werd .... 11. tw""" dr,e gl'zocbt.
De bruid en bruIdegom waren in de
OBGELIt!T genaacci
in de N. G. pDe nfN'kerndag is eig"'nlik df! !&at!lte
Onder
mOf'g.mbloel VaD JATen en de oude kerk lIehondeD te Klipplaatafontein,
NI tenn.
IJIA!:"t.. kans, ell luidt de be.. meen til t. Lad:rbraod.
van Ri"'lradal......
zeldeo tevoren biJ eeD Zeekoerivier, diIt. Col6tlb~rg. op de 2~ate I"",, natntlrhk 7.Pldt'ln ton gunsu. VAn de
"THE LOUVS!,"
PI.m.treat,
Kaapllllweliks plechtigheid :tO gevuld at. op April 1907.
lleubeleD, .DL
G. J ooste al. voorzitter eo J. Y. d. ontsIA!l;f>llbedienoo. EI'n. twee, dne ).'\8Ir .tad.
Woensdag toen de jooge beer Jobn vaD
f'O 1.nnl!"r h..",ft
bij "ijn haM trouw geSTUT!' AFORD &:
bept., Kaapatad.
Wijk van' Oakdale, mej. Gertie Horn in Merwf, Jr., al• ..,kretAri •.
nAU"De voorzitter las een brie!, "'3&I'io el i~)Otl. verlt?t:idi ngE:"n wt"'&Mtm\u,
Pu ont ..angeD krimp"lije
WODeDOIIder·
echt na.m als ,ulO beter bel fL
k I"'HI'" !;t'we«!t v<'4r>'ns IIi)o beRt.. w..teU.
Daar wa,en de vriendeu .sn hon ouden; bij verrocbt .. erd 0111 een Ilfgevurdigdt> p n voor IW""r acbw.loosbeid,
goedeno.
sl(....hfthRid
en buo eigen vroegere Hp"elg6uoU!>Den te aturen allQr de !tonferenti" le Pbiliptl·
ONDEBWIJZIlt(E8.
, ..naald ..oor
"1\ ""Tg""tach.ti)o!;h~id
van d .. M"" hel>metgezelleD ..llon "ol _au belangstelling town op de lóde Mei. Het dool der !ton· bf.n ~I:nten,
bo<\ken .. in1rel. en af· een private IChooi te Klauda Beurel.
in de.,. gcbenrteDI. die tw..., hoo"g6ILchte ferentie i. ow de h...."" N. F. de Waal eo I..,. Int privnte bela.ngen betreft, nSAl'
LANDBOUW dnlaerinjrl pljJ*l bij de
fo.mili .... vaD bet di.trikt
aaa .1"lUlr Vil:joen te oudersteuue.u.
In Iroeleabof "Brick aod Tile (/0.," aablj
De vergadering weigerde eenrt een af· ool"' ....n ge<traoht t;P. beb:IoTtllgen.
knoopte.
pl .... t. van voomi~ejl;:I .. n te ..ijn, is
8telienbooc:h.
De \" uid door kaar v.der inl(ebr&e],t ~.vaa.rdi~de tfl etileen, doch de vooreitter
wide. dat het i. oaze plicht ..... er ""Il te I~ m""" IlC'ht"rnit. Sebuldjos mretE'n
VERKOPING (Publieke) ..an IenDde
&ag or SChOODeo befellk. Uit IU uaw
t. "" Mnald .. ordt>n van de meub91tje"
ha .. , kerma, hn_.delen,
bÓerderijr
geel&chlig cnJM rU clung fn met haar ""oden.
'''li
ulPDlllnd
bekommert
et"
l'Iieh
o..e'
De beer .J. A. .loo8te werd door de
reedBchap,
, te Droop ..lei, ~blj Klip·
oraogeblonem
getooId haar.
Zij bleld
1\'1" de scIllI td i. ,...,
n
E'eJ1 mJtll in lIIJlk~
beDveI Spoor
StatiOll, m.tli~ Malm_
een grote ruiker " ..n beide cn wItte sste", mt'tlrderheid der vergadering gekozen als 1'(l6itl... Een plal\t",,,,,",,nger
wacht hBt
af gtlvurdigde.
in de band.
","fd.. lot, cl., baas glIat T'<IOJ't, snnder bill")', op IJoederdlf II ...
De
volgende
drie
p8r~onen
werden
voor·
Mej. Eli.., Roux als eerste hruid.lUei~e
t<:' 1_
no.n bet
..gen door do vergadering al. ,,",ndi· ~('~t<-n.bel':l<'sar
.. et mej. Katie Horo. IU8ter van de brUid, I(tlCir
.....eet. d" I'.......
n (>'Tl j[Oede hoedani,t,e·
en mej. Kiltie no Wil'" r;u~ter vau de dalell voor hat parielllent bij de volgen~
<I"u IIijIlel" ond'erge1lCltiJrt,en. ook hij
Iorwidegon:. £logen er ook hef en UDlreldte- ve.kieLing :
De h"",n N. P'. de Waal, Viljoen fa hooft ..igedll\ll m"t die Slechte ondank·
lill. ait ook' elk Olet eeD handrnik"r.
Niet
De gebeie verp:ad&riDg l~....rt, klerk, dj" bf.>,mzo 00 DO beeft bete vergeten waren de t",ee bloememeilje .... George Louw.
lIJIndeid. Als 110 1elllMld nn tot onwa ....
Mupente
Wel(e en Eleauor .Louwreus, ten gUD1!te ... n de heer de Waal, 23 leden
,ii~ dingt'n uit "'aUOOOP on!l'gUt, ,..,
voor Viljoeo en 13 voor Loaw.
aie in hnn rol leboneu thu", le ZlJD.
tt.,IDAnd hem dl> ge~nheid
bied1. f!e1'.
De verj(adering bend de .f~aardigde
De yloc.htigbe.id ....erd mot Puim 134
ordt
Diet,
maar gaf Ioem d. mjb.Ht 0111 te lik sijn brood te ~a,
piinlh~.
De 1POrteI
De h.ij tlt"Ilrondig veroordeeld.
" WoI.bw. woN .~,.r tot ollt,·u.u~;t- bandeIen naar "vind van zaken.
ook "'dill het kwa&il woordt niet fIII!IIOCht,
MN ..N'andl'rtl. eli m.. VT. Iwtll: komt de bQEll' Alberlijo, 0118 rudalid,
doOr die
VeracHideoe vragen _to leen 00 pl1llI.t. die ontstaat
007 toe VOór Il ... wa:t d .....,. 1,0 !(Ol.t ID· tegenwoordig.
fIlII"cht w"" voor de I"'<'<'ptie. ,..n ........... den UIl hem gedUD door de 'IIl8I'pderiag ~t-êl, wordt onmedooa:end uit de aut.'fflI{Jr !'.ij veru,Dtwuo,.d.,hk
....'" f",," lan rn op welke hi) IINI yoldoend antwoord ([af.
Inen ..Itn nnne
lUetken, Veel
die pnoft
_.
~P1~_I .... k.
Y6monnen.
aken
De vODrSltter lleide, dat trij _
..oor· >«;happij
~
met do ult."l.·k.m'ko brulllsk,,..k 'u
,t..o voor dief1<tO.I .. MI rijken, _n;'"
11&.. oudden
1F'AS lnf'.t
(l'#'twa.t'('tn o''''prla" ráobli>r!Doet~~ajD, waot er "' .... prake hn,
........
tlAt Uadlen "") tern de beer Vilj08ll giogeD ocbter nn rijk9ll, die klen.em be8lioke
deo ('lO vf'rnerd mat ."t""""
iawerkao, er dan IMlhre takken WV8n. I~erbboll.
" .... t bet gelukkige pam hUil ~
Deo tOe.k:om~t leYort, ...oor 11_ ~
de Wui soJleo·werm.
"'&_0 ontVllUs
...n had, vt'Ot'l): D•. J C. die tegeu ie b_
en
De plut. '01Ul de heer R. do PletBia, (tan trad1too zie!u,elf te ~neon
'Protei" de omstaand<w
h t 1(".zaID"nlik
~~
té dl'llflMt betpn
de wrede
puk
mn het eehtpRar in t... t.o!l.. n PO "Oanagal," werd 1WI,",_n ..OOt' de \'Ol ,.Meld h0IA biedt. Hij tril lena en dit
~
.. nderen ~
h.i) mpt E"'rb!oo ""n geede Bondlvergadmng.
>Itrljd voor' het. t-t.o.n.n
nok
oI.etw>er Danie ....n W1Jk. oYm :lDJn \'nJI_ft weh recht om te re..en,.
J. Y, D. MKBWB, J,-,
,. .. Da.' Ml O'Jl"nb&rt.L~Cld. Pft av"r bMu
'W1 ond..nindt
hij dank YOQl' he ••
I<tel,:""'iS
..
""U num VAD staAtlrondlg t,nlpnt
1)-.. t
luj T<KW llJlIloron does.
'I'OI"lOl1ll'8-loa_ ..
Sekretarie..
iii; paro.o.!IOU &ion, Jd de jonge brw-
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VALUATION

fan deS&nd~de YlIIlen" Co.
B&l'ort.

,•t

Fabrikanten yan

SChriJfbehoeften.

~

..

lit'lografiaa an AlgemaN Orukken

;

~
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~
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.

B. J. DI!: VILLIE1tS,
Secretary.

Divisional Council's Office,
Hallover,

KAAPSTAD.

.£20,000
£138,532

•

Reeerve'Fonds-

;(

~

l"ondsen ondel' Adm;iU18trat1e
boven £2,947,~06.

IIIRDKRIIGS LIJST.

Da M.,A.ATSORAPPIJ reikt poli_a
uit ali Waarborg voor •• Eerl~eid,
OpreGhtheid _ Gettroawbaid vali 'J:ru..
te. likwidateurs en Ad.ministrataun,
gewaardeerd,
.lie
_n
Beluting
heb';tean
eli V~
Datief, 0- OIlderbe-rigzijn in de Afdeling vu
tor. Boni, Balju'W., Lmldmeten,
~
Huovef ter iuzage van alle belan ...•
.ti.rden aD ~Jl
.... n Ba.ok.D,
_.1_
I
lt antore
•
Log_
AMunntia
eD ud_
)(aU. bebbellUl'll iggeu u.l aan
~ijen,
AHeiingvaden
en Munici- van onde:getak:.ende V.'ln de lsU; tot
paliteitell, &hoo~,
:&1erbD ~~.
ao.te Mei 1907, en datdeAfdeltn~
Beambten In dieut .... n :Ji1'JllA. Raad een Hof zal houden in bet
en Puhlieke InriIlb.tiIlgen ~ voordalige
M&l(iatraatia ,"autoor te Ha.oYef

~

A£delin~'ïl Raad Kantoor,
Hanover:, ij
. 1to7.

K.OLOlflA.L:I

KENN' ........'_

WeeskamerenTrust

~

MAATSCHAPPIJ.

~

KANTOREN:

...

C
-.OeW

(

senoe

1

1

1

",ateI

grol!'

de ..

ROZIJNEN KISTJES"

mUil

TE KOOP

160

¥

KENNIS gellCbiedt mits deze,
~de -uat
"aar d'enngil L"Ijst van
V .. te Eigendommen, nog niet

",

.I:

Kantoor TUl de
Hoofrl8pooro!reg 1lagasijD~,
lCaapetad, t5 Kaart 1907.

wAAIIOllI TAK VAl lIlUJKIWD.

~

0

vierb

Boofd Spoorweg M.aguijnmeeiW.

Desa' PoliaaeD 'WOrdeD in ozrt,nllpt op de late ~ unie 1IX>7, om 10 uur
paomen
dqor da Imperiale
en KlMo- v.m., "oor het horeD en bealil'ileD
ni.te RegwriD~
aa alla employ_den van objek~es tegeD zodanige waar·
door gehMl Zuid.~.
derm,.
VonnaD VaD ~
.L,
op ....
nYl. .
B. ~. DE VILLIERS,
IJ. w. sn:TTLBR,
Sekretaris .

Q)
•r-t

A

BdN

OB.A8. COCK,

27 April 1907.

Afdelings Raad, Hanover.

termo

R
Q)

Het

for Welah Coal, 1907," zullen onh'ulgt!a
worden tot 12 uur 'e middag!!, op Woen ...
dag. de l6de Mei 1907 .
De lasgate of enige teuder behoeft niet
noodsake1ik ts wordea aangeoomea.

TN&I

50
600
302
100
100
60

PBI~Z".

LA~.

ATTWELL & CO.)
IT. GEORGItI STRAAT '2,
•

aere

~

O}J

rulED n ... WlmtlllW.-<11.7·

I

WEESKAMER EI TRUST
MAATSCHAPPIJ.

ltapUaal,

'c

LIST.

(liPSE GOl,YI.OUITS
SPOORWIGII.

wordeD uitgeoodigd
"00<'
NOTICE is hereby given that betTINDERS
afleveren vaD 1,600 toDs V&ll 2,240 IbM.
an Intermediate Valuation Reil of Welah Stoomlrolen, benodigd ..oor af·
Immovable! Pro})f!rty liable to be levering te Kaaptlt&d.
Teader-Biljettenf
Konditie.
vn
KOD'
ra.ted iD the DlviaWn of H..nover,
will lie fot inl!pection of all con- tl'akt, en alle &IldeNl bieaonol.erhede. kun·
verkregen worden VIJl de onder~
cerned, at ,be office of the under· Den
tekende of HO. de Spoorweg M.agazijD.
aigoed f~
the ht to 30th May, m~ter, te Port &izabeth. Oost Londen
vOOr de KoloDie'
1907, and tbe DiviiUonal Council en de Agent.-G_aal
'
will hold aCourt in the M.agistrate'. Victoria Strut 100, Londen, S. W.
Verzegelde t~ndeMl. geadreMeerd u.n de
Court-roOlt\. at Hanover, on the ht
VoorfiU.er van de Teoderraad,
Kontr61e
J une, 1907~ !lt 10 a.m., for beariog en Audit Kantoor, Parlement Strut
and determining objectiontl to IJUCh KAapstad, ea vao bruten·gemerkt" Ten~

valuatiolI.

KOLONIALE

le. 4 URKPUIII,

~

.s

EN ORGEJ..S.

Di1IkpIn·... tIObap,t)

~

J.t

Divisional Council, Hanover

Vu de Sal1dt de Villian en 00.,
B~perkt, Kaap.-l,
19 .A.pril 1ge7 .

,lal

i

i

MEUBEJ..EJIC, PIAftO'S

BIJ deu wordt kanil r~ell..
BIJ ~THE SOUTH AFRICAN
MART," Plein StraAt l,
dat de heer F. E, W. GBOOH, t. Iaapstad (]zie Dur de grote rode 3 op de Vensters).
D. goederen
Burgendorp, ala Agent VOO.f "Ontl kunnen gell;peht worden tegen de eigen billi.ke altllbieoJ.ngen der kopen.
Laud," "Ou Weekb4d" en" De Beste ,:er~kking ~wa&rborgd.
Over 200 Illlkwnenten verkocllt en
Gaele H
" .
t Id.
vele hUlZeu;gemeubileerd.
oop 18 aug .. "
.,
i J. S. F. BORGSTROK,
A.faJager en Ko1J1D1Ïegie.Agent.
O. P. SCHULTZ,
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.

!

,

lal
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ZA A GMOLEN~

116 B~EE
STRIA. T- en «IEIE'EKS
PLEIN~
I
. .

28, .ItAANT,AD

t

.
D- Agent
"Ons Land."

~P.TAD~

LandbouwDraln~11f PJJP81L

gro

----t

DE Koelenhof Ba~
en DakeD Tegellbat~ppij
Brick
en Tile Coy.), Poa\Qnloor ~oeIen~
hof, nabij Stellen*h.
is nu in
staat om bestellingen uit te voeren
voor 2. 3, 4 ell 6 d1Um Landboaw
Drainerin« Pijpen tcjgeo de laagQe
prijzen.
l
Be.tellingen, g~odeD
aaD de
Beatierder van de F.briek, KoeleDhof, sullen prompte .'t*eotie geni ..
ten.
i

en
Ka

pan

No•• , KERKPLEIN KAAPSTAD

~
~

leo.

P.K. BDa 142.
TeUlooa
Telegrafiee eD Ka.beI Ad ... :
" FIDELITY.",
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• • : ••

till
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KENNlSOEV1NGEN.

Bond.

Fau .. , K.Jt.

Crofdon,
............

····smTJI & CO.,

Antwoord aan ·'Belas·
tingbetaler,"

""II

__

]

·nAr

I

i~en.

'

1 ....

"

PAARL.

l

3\ 4" en 6" ~;en'

t_DEfl$·
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·S! ,5-5. ,~-Od.

:Vt!tJ".0P ~,
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300, elk van

., .......

Begrafenis te Stellenbosch.
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Jtap1taal

Re8erve FondlFondaeJl ouder
boven

,

£i,947,066.

DIREI.TEUREN :
Paul

I

£138,1S3i enige
A.dm1n1atr&t1e

J. G. KILIAN,

da VillieH, Prokureur,
Voonittez.

a..n,

Botua.
F.
Edele H. J. Dempen,
L.W.R.
H.
O. K.. Beroa.rd.
Jl.
D. KA.ATSCIUPPlJ
miniatrati.

op

EigendommtID

K.. Md....

si~
ala EZeDtiaUHG,

4dml·

.u.trat:ean, Voogd .. , Kanton, '!'ruIDIOinllw ~
eli oadel'
Bnwelib
Voorwaardaa,
lupektean,

:a-a.....

o...olmaohtigdaD,
YOOI'

.&&eDt.D

lngesetellllln an Diet-lopaet.D.,

v~
1la&tecllappijela op
..
VaD lI'inna'..
te SI)_
GEEFT GELD op Eente V.wbaDd lekten ......,.....l.
"". Grond Eipndom en ODd.rpud
op
Hypodlak8ll, 'Ml.
Kapitaal, koop\

Likwi~an

I

Aandelen

,.

UI. ...erkoopt.,

Grvad ...
VORDEBT
V~,
aDdare
Sablaldell iD.

Z.uDlLl'

aad.

611

do.t

.

RUISHU1JB in

lID ud..
ieder. eoort

op V.-balld..

~d_.

W ......
lIIAIWt

&briteiUtD,
....
Trut. el

Agell~d.
Q. W. STEYTLER.

~

EI.ndJhe~vel,
P.K. Heuvelkraal,
DiP. 8teytlenille.

W. lLi.U8.

J. :&alp.
.--'
da AdV&I1 BOedaU U

w. ....

-I

GEVRAIAGD
UN Geeertificeerde Ondenrijser( es), voor een Pri ....te School te
Ela~lIheu ..él voor vijf kinderen.
Salans £40 per j&al' en vrij !.gieal
au der half uur vlln de Kli'pp1aa~
Oudaboorn
Lijn.
Kenrril no
HoUaode en Engels, en Muziek:.
AOpuMm ,;u Getuipehrihen
sullen
11a~"'l'Ol'1l1en iqgewacht tot. de lat.eJnnie
1to7. W érb .. mheden te begiDDeD
met het volgende ltwartu.l.

]

i

Blue's BoardIDg Hou~
_EIIET lElT STUR.
VAN ~F 1 Me.ie.k., beeft de 'Jeer
H. van der Weatbuizen, nieu "'eer
met bovengemeld Logieahuia
te
doen, en móeial ... soeba. Yapr
logiea bij de Eigenur gec!au WOldOD. 8.•J. P. DU TOIT. ~J,
Blak:.e's Boarding HOWIe,

Someriei

W_Stnnd.

"-DE GOEDE HOOP, "
.II.....

1i1w BW.

8ekntariI.

I

.1·

1~I:ê~ê~~5~~r, t.t

•
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.

_,n.n .............

Bloemfontein
........

.HOU88,

S.bIa1pUe Ileohta 6/- per juf
~ ....

ld~
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