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ANTWOORp ..
~ Ml1NE HEER~:~Ik stel op hoogen 'prijs 'e~ vertrou~~ dat gij ~t in

.-tijd.ui~ te nOOcn en u te 'veTtegenwoordi",~~en ow belangen te waarborgen in den .
" Terwijl ik u verzeker van dit mijn prij stellen op ow ve.rtrouwen en vaP. het· werk w:r zelf"erl~¥mtlllg
belpofd hebben V90r mijll 1I'el'.kimng te zullen nemen, ge.,voel ik dat het niet meer dan recht; Ul tel!'l!tnOY,!T
at.,aoemeen ~ wier stem lt uitzie, om u kortelijks mijn ,inzichten mede te dl!elen over eenlge bé.ll1rngrllJt·e
het volk ..embed bezig bouden. . '. I . .

PROGRESSIEV.E PARTIJ.--Op het oogenbiik i' diet moeilijk te ze"'~n wat. de .ware
me die aanvoerder, in naam of inderdaad, er 'On is. Persoonlijk hecht ik meer aan maatregelen
zon ik den man willen steunen die nil. de tegenwoordige onsekerbeid z!jn verscheining maakt als bekwM.ui
partij, en met een bepaald P ramme, waarin onder andereu erkend wordt :-. .:

DB RIJK FAKTOR.-Dat de Kap Kolonie en de vroegere Bepublieken eenroudig untsene ~i~tin:een~
m ten bestuurd wordea,.en dat dit. haar stoffelijke-voordeel is, in het Britsehe Belang.· ,

};'EDE,R T!E.-Dat.terwlJ1 die aanvoerder h~t :Bïit.sche Belang op alle mogelijke' wijze
de Kaap KOlonie, hij m t de bestaande overige Kolonientmoet sam,nwerkenJ ¥n einde ten
Afnh pndet de Brit.sche vlag te brengen. " j . f .

VEREENIGING.-Da hij, dit doende, het feit 61 erkennen:dat Brit en Boer moeten
m~1en zal aanwenden tot h t beelen der vele wonden~ deor den ~log ontstaan, Ook da~
eTMtJg verlangen aan deu k.ant van hen bestaat die onlangs onZe'~'landen wartn of tegen on . rel:li:!I1êe:l11éb
werken om het Britsehe Rijk in Zuid Afrika te eonsolideeren, de aanvoerder bereid zal zij!). om
vrijgeboren Britsebe onderdanen, en zulk een wetgevina voor te &Jan als be~et.ten zal dat· één
minderheid, de andere deelen zal everbeerseben. Algemeene beginselen daarlatende, en om
maatregelen te bepalen die ik zou willen ondersteunen, noem ik de Volgende als die welke ik
k.ri:lgen :- . . , '.

. ·NIEUWE VERDEELlNG IN KlESDISTRIKTEN.-»e vermeerdering der l.,;.;;l.n.'; ••~

m:aUt h tnoodi , om allen billij.Lt te behandelen, dat na de Nieu;ve Registratie heef~ plaats
elk distrikt bepaald . , er een nieuwe .l!Chikking moet zijn in overeenkomst met de hierdoor verl.~en 1IWctltlnl<rel).
nies ben vOOreen nieuwe verdee1ing die aan de minderheid het overwicht w~ geven, hen ik: .
van de billijkheid ..van gelijker vertegenwoordiging.-een· der grootste hin:J~en zari Wej;~nelnlln''''~I.ll'_U.

· boedia ... en verzoening verh' deren. De meerderheid;moot ten slotte haae f'jn, en ~ welillen .
men dit erkent en in pratjjk brengt, te eerder zullen !dIen vrienden zijn. .'!; ,

PARTY REGEERING.-lk erken dat de minderheid voor de meef.1erhad moet!
beraadslagin der partij, en t d,e partij niet mag worden opgeoJferd aan b jzondere doetemnen]

· derheid de:r paftij; en gekozen zijnde, zou ik in dien zijn·handelen.
BELASTING.-Ik ben duidelijk enbeslist ten !ronJite van een ~lasting op:vl&lDan,t<ltl.

··.zooveel-prolijt maakt en Zooveel Kapitaal omzet als de Diamant MaatÉchapl¥jën, wordt ..e:r _.,_"', .....I1ri'."""' ..
ge- employeerd, en daardoor worden boer, handelaar, en de werkende kl_ in het aJ.:emeen bev4)Ofdeeld
verarmt 'Vegen den rijkdom eit deo grond ehaald, en de zamenleving lin't algemeen er
rechtvaardig Ot diamanten .peciaal zullen word.en belast ten einde de lasten liet' algemeeue ..!...1_"O ......

· ACOU 1 S.-Ik'-be'1 tee gunste van een belasting op brsndewijn , I~ erken dat het
tegenwoordige .toestanden door te hij en, maar indien een stelsel kan worden II1t.cr<>tl'Ll'ht!

uitgaven voor _fnzamelin ,der belasting rteert, zal ik doen wat ik kan om dit te ","''vnft'I" ....n
KOWNlALE NIJVE.RHEID.-Ik erken de wenschelijkheid' van ~kielende TVP"J>Pll"n _U~~.f,le8(:b.e,:rmetll~

,:iieen bnlI hebben van ree hnatige en gelijke competitie. Ik zal- mijn aandaeht schenken
c1.léIwijbezitten, namelijk, -Boerderij op elke mogelijke wijze, veereenigliNaar m.et bClaJll2'eJl
Meer bijaonder zal ik den boer te gemoet komen. met verbeterde- wegen en sPoorwegen \,;e;l)ru1l'tjm,demidde~l,ul~_,
indien de boer en de produceerder van het platteland floreert, dan deelende ~elingen
voorspoed. '. I

CONCILlATIE.-ltijnlJes.te beven zal aangewend worden om een betere venitandfl,oiu<i11i1.2'
. eD het verledene te doen vergeten. Indien een ~ees van Fransche afk:>p.st bet -il','rlr(",w,.nl
C nadeesen van Britsehe af1!:omst in Canada, waarom kunnen Zuid Afrikanen vaD Britsche 1101~DaSCDe .~II\'W.It~

ve:rtrouwen en de ..cMing ván elkander winnen?', . . t . .
BE8PROElING, POORV:EGEN EN DOKKEN.-Puhliek:e werken zullen' IQ'I<D:tlilne 'ófj~~enlt:enn~

• bet. bD' worden aan!?cloond' dat er een ~...echtvaardidge 'verwachting i van! een eenoe.tll~ YI~II[u""~;!/1'
.en Ik Z.a.I elke pogin'" aan"'en,den om de rechteu van het kaapkhe di t:ril[t in dezen
· Spoor ageD' betreft, het verdubbelen van'de lijn tot naar WorceSter, en uitbreidingep en verj;~O!~en
belpen hun productea naar de mark~ te krijgen. ,. f l'

IN liET A'LGEMElh~;-Ind.ien gekozen, zar ik het alS mijn eeNte plicht """,.uvu""u
ondersteunen; mijntweede, om de llelangen van Zuid Afrika in 't Algemeen, ~D

behartigen , en zal ik altoe . mijn best doen elke poging aaln te wende~ om de toet!;tanCle~,
verbeteren. Meer in het bijt:ooder, Zal ik ijvereq Om de p1litiek nu "mlJp voorganger
en We!!'en ~nde~ den Spoorweg op dil plaatselijke Lijn, te ve~deren. Ik ~ht dat het schao
bate ~omml .li n, ee,n na den ander, tracht 0111 de plaat.selirke Municipa(iteiten tedrukken
~ b~ betal.~r. .Ik. zal ook ~veren voor beter gerieven voor P~el'S en! goederen. .
· lndl~ mlJ~e IDZlc~tell gedeeld WONen door de inaat&ch.appij in bet aalgcmeen, vertrouw
ul 't, publIek.~ ID 't pnvaatj genoezame, aanleid:[llg zal zijn v~r hel\ om IiUjne verJó~g
Parlement te verzekeren. .!:_ • I' .
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Een deel van dit pnwhtig dorp zal ter openbare
worden aangeboden, .

Op DONDERDAG, rcO OCTOBER, op de plek,
. OM 11 UUR, V.M. :,

,..-.+-----r,---- ,1 .. r'
. . SPECI~'LE VRIJE TREIN, ;\ "
Die van Kaap tad vertre~t om 9 v.m. en bij alle tassehen StatieS~doet

B': d li 00._1:- . tI~~on er ente : '~gs v~r~rden •... _Ken...vij~e ra.n den .
kooppnl8 terstond, en de!"f;l8t ID 8 halfjange termijnen, met ln~tegen. V
6 peroo~~. . . .; .'. _ I .

Spec~e ge~en 'fat weg en spoor aangaat.
Pracbtlge gezichten op land en zee.
Gezonde zee koelten 'en zuive~ lucht.

. I

W~m in den ,Winter, aangenaam in den Zomer.
Baksteen, Klippen en Kalk bij. der hand. .
Een ideaal van een dorp, uitmuntend aangelegd.
~e WatervoorraM.

i. . Groote Enen, Breeds wegen. .

De' beste be!.~g ~og aa_n het Kaapsohe Publiek gebod~n
. ! ----_. __ . :

.Denderdag; den. 30stén' Oet'ober. .' .,, --r---------------
roqr V6rSChlngen zal. gezorgd wordea,

", t.., .
, Verdere bijzon~erheden bij den Secretaris

Estates' ;Beperkt, _~ost Bus, 1.228~ Telephooit .
Spaarbank Gebouwen (Tweede Verdieping) en van

OEO ..•C. BEHR & Co., Afl. ea \!.h .. lf....

, '12, BURGSTRA.A.T,
Zie het Plan van VWkoop. • '. "

•
~ENOODIGD
LETTERZErrERS-

Nieuwshanden bij voor-
keur.. . 6-

'"OnsLand"
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De bill om een lOm van .£l~O,OOO, te
leenen voor het uitbetalen nn compen-

. aatis voor schade ~edure~de eu ten
gevolge van den oorlog geleden, WH
Donderdagmiddag in comité! en 6enf.-ge
':>elangrijke nieuwe ~lau8uleslen amen~e~
menten werden dáarin ~v~d. D,ese
bijvoegin«en handelen over , begiDl6~en
waarot> compensatie. toegekId en uitbe-
taald zal worden. Ook werde de inatrhk·
tiel, ~ie aan de compensatie 1comm~lee
zijn g~even om heIr in hl n werlji te
~eiden', naar het comité ter !behandeJ\ng
verwnen, zOodat .het.' parlSlDent in! de
gelegep.heid zal lijn om z~n gevoelen
daarover te doen gelden. I 0 '

De inhoud van de bUl ~ thanl in
comité veranderd' il in '~oofdzaak Iala '1 _ .
volgt :"":"Alle aanspraken op. ~h:~:Er., ~en.
goeding lullen door de COmIDl88161on er-
ZQOhtworden en in' Tenchulende n O~ ZI'atell'Ga4ti
gerangschikt ,worden. . S~khts direkte noot
echade .al in aanmerlriBg ~,enomen ~or. de .. ruI""''''''''
den, en het ia aan de comn;liaeies gelat.en tJjdIJI'O;Pir8118tl:«l.
om op de merieteil te Dealuiten rat WI"''''UI!Il,

direkte en wat indirekte 8C~ade Is. Iq de
eerste instantie zal de Kolofi~le l'egee~ing
al de bewezen ~pra)l;pn uitbetden,
maar zij zal later trachten sekere klïen
Tan lOha<}e,sooals die do+ de impe le
tr'oepen aangerleht, ter~g betaald te
krijgen van de Imperiale Tegeering. ~
personen, die Ichade'Verg I •ng else en,
zullen verdeeld wONen' twee kla.aaien :
(1) die niet achuldig bevo den ziJn jVIlJl
hoogverraad, en (2) dieach ldig beTodden
zijn van hoogverraad. I de nitbe~ing
zullen ile aanspraKen van (1) eet;lt in
aanmerking_komen, en d ma klaaee 1(2).
Klaase twee zal geen se devergoeding
krijgen voor eenig ver es geledep te
eeniger tijd vó6r hun ~vangenneming
of ovefgave~ en ZJ,j die totJhet einde Ivan
den oorlog onder de wap nen bleven lijn'
ook van .compensatie UI1' esloten, Dan
wordt bepaald, dat pet g n verschil sal
maken in't toekennen n compen .. tie,
door wie of'op w'elke wijze het verlies
"f8roo~kt werd, doch zboala wij r6edJ
hebben gesien zal de iD:1peiiale regrering
later gevraagd worden ,zefere klaaetm, van

ZIJ IS DE BESTE II(lhade aan de Koloniale r· egearing tl'lrug
• .te betalen, Toen .. deze cla~sule onder

bespreking waa, stelde de heer N. F. DI
WAAL een amendement I~oor met betrek,
. I
king tot de zoogenaamde protektte-psar-
den. . I < I

Men ial zich herinneren, dat de-mm-
saire overheid gedurende den oorlog .1 de
paarden, die niet vo:>r krijgsdoeleind.n. . ,j
geschikt waren, naa):' kampen liet kOFen~
De ~oeliog was om ze uit de ~ndeD
der Bepablikeinen te houden. In 8O~tge
ge",llen werden deze paarden gevalueerd
door <ten kamp-offici.ier, die een protestle-
bewijs aan den eijtenaar gaf. Maar in
Tele gevallen· werd geen prijs voor inge-
-sonden paarden bepaald en geen beWijl
van oatvangat gegeven.

Wat.i~ van ~eze. paarden gewo~en?
Een deel er van "Werd door de militairen
ala remonte gebr~ikt, DuÏJendell atier·
ven in dese kampen, wegens gebrek aan
voedsel; ziekten en wanbestuur- Generaal
Bl\A.BANT .el in .het parlement,' dat hU
een voontel aan d. imperiale milita.ire
'ó'fêrheid had gedaab, om die kalllPen te
plaataen onder opzIcht va'!l de boeren

.' I8IYen, ~ dat dit plan van de hand
--'-.- werd gewezen. Hij hie1.4,' sieh etvap-:-'EG [ AO R overtuigd, dat dui.senden paarden geréd

N. .. ' zouden sijn gewor<Je~' indien men lij~
wenk had opgevolg!. . :Qat dit niet onge-,
grond iJ weten wij hij ervaring. O.a.
hebben wij van een geval in RobertIOn .
hoord, waar een-beer, die in de nabij

T H
·EE ....n het kamp woonde, toegelaten' werd

sUn pal.rden ,elf in het kamp te voeden,
• met het gevolg, dat hij niet ~én heeft nr-'

" , loren. Maar om kQrt te gaan, weinige
,• , . nIl die protektie· paarden zijn overga-

. Is een Heerlijke Drank voor ,b.~~en~e regeering beeft 'geweigerd

Il V h ". d" bewiJsen yoor .dese paarden uit ~a e mense en en op betalen. Wat moet nu gedaan worden.
l • " Het VOOl'ltel, door den heer n. W.ULalle- ijqen. ingediend, wu om eeD gemidd.lde lOm

. . Toor die .,.-rden ala een bijdrage oot
---- nrgoewng der IChade 'fUt ~e mellen. !De

Verkocht bij alle KruicleDiers en moeiltJkheid,tdi~ men ge.V06lde om in
Algemeene 'Winkels, dOOl geheel CU waarde d r dieren te gaan, il dat hel~naiJh.

Zu1d.A1rlka, in t. i. eD I-lb. Lood meli' geen .. • uwbur .taigenia meer -~~J~~~;!E~~~:::.o~
Pakjes, en in l-lb. en 3-1b.Pracht1&' bn luijpn. ln die ge~, WU.r geen tb
Vera1Nde B1tl(keD~, . bewiJI,vaD ontftn&lt werf{ reseven. , De

:1

----I ~". j _ r : J.
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I
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Drink He-erlijke'l

EGt~nI
"

t ~ \ ~

.,..". :
I ~. i • l

. I ~ .

, . ,
"

, '1

Heerlijke .:

'BEVEEL

EG 'AH
I

Aa lit ziJ Is 8THEE.'II~
RIJItEN,
ARMEN,
STERKEN,
ZWAKKEN,

'HERSTELLEN.DEN,

ZIEKEN.
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.Tegen Zeer B
-hebben, t
.. l'8ven_1W

,P. ',1
Em/mum speciaal u1tgesoohte .hoeveelheid ~'-I

X~ien, cHe moeten ltalven.' zal ' binnen 'ko;t te ~baD. renledcl .
_;el&ndi worden. . . . . : ~ - -. j ,
- Bet zal bepaald onmogelijk wezen' deze versohepiJlg' te her- ,

halen, daar het Fr&IlSO e Oovernement niet· toelaten wil
JlIl u1urevoel"d worden. .

De~e we1D.1gewel"dan na twee juan ondarhandeUDg
Bet sterkste, gezondste en weligste Aan*I'vee in de. w~d.
KADAGAsOAR ltO~EN zij-n ontastba&l' - voor bijna al de

ziekten hee1'8Ob:end in Natal.

MadagascaI\ 'Koeien.
voOr -prijzen verv()8ge men zioh n.aar

A.ES, .lAMES & Co., _\
. 364, Sm.ithstráa~,·,DURB.A:J.

TB
&•• TO". JillT DE

.........
EEl

! -

i
f'

~I"Wee:r ~~'~!
. \1 .. ' . t - .

IO(} Upreehtgéteelde RUINS en ,:}lERRIFB """,,,-~;.u"~~p< ...1._""n
(2 TOT 6- JAAJ~ OUD), 'I ~ - ~len- VPMla.lrdille.il.

Znl1e~ Publiek worden Verkocht aan KlapD1ui;·.,ata'tie.

Op Donder ag, deon··16den 0ffOI8'.: I ~llWl~du.,1......

I I

.;- D~ZE 'Prof>i>:bestaande uit Eir~te.KIaS Gët~lde Engelscheenl nemens;
Koloniale Huins en' Merries, Overtreft verre~eg de Klas 0PI

I ' ",orige verkoopingen voor rekening van den ondergeteekende gehouden.,
Onder de Paarden zijn de Prachtjgste .MerriesJ sOfnmige waahran ontr'ekkJen

bezet en andere m..t Veulen8 r.ij"nten .Ega!e Paren Kah>J' aarde~, groot,
sterk/malt en geschikt in tnig en on4er zadel, ., ~

De' ondergeteekende heeft' gemelde Paarden 8 eoiaal v~ 'i ee,n
zeer groot getal uit~zochtt beveelt hen aan ala van eenl klas te zIJni, di
niet meer aanget~ffen wordt, en waarborg~, dat het Gpgegevtln I f' ~
zeker present zal ZIJn op den dag del' verkooping. J .I ,

Geen aangebrachte, -goed zal verk"oc'ït worden. i

Gew~De Credie't.:_'Niemand blijte' achter.
, A.. 8IERADZKl.- ,. r

.I. .. MARAIS & Co., Vendu-A' lagers.
P88I'l, 7 October', 1902. . -' I i -

'-LBT OP ONS UNIa .ADDS1'

~.-"AWV .£.:.ay-
- .,:.. LaDCemarkt4tnat tot Kerkplein,: KalaP81tad;.

. I .. .

(.UIT LAOBR ST. QEORClB'8 STRAAT).,
I

- -- De OaderaetéokeDden -bieden thana -te koop '?-:EiDarJr-pri·.en, IOPlI. tt eD J.n), BUIKE lt - ") T,
WOL- .ïN, QRAANZA N-,ZEEP. KAABZB ,8DL ea
WABJIN n.n alle -1OOi'ten. - .

, VOORTS: I
tI, ~ I

~GEKBBNE lWi~BL8WAAR, ... ,Kleé18ge, ;~'i T-abbert
. ~ ~n, HeJndst4ft WolleD - ~tqfteu, St.eyela ft .llaboeDllll

Hoedén,; ens. II - _ -:

I3T:&BN-,'SOUT-, en ~ZBRWllR, 0em8ll'- P. P. ~., Q,Jn.-
I nisoh IJsel' en alle tIOOrtAm Bo,WID&tleriaal, IOOU De~ ...... a--

' - - Olie, Verf, Ve~ 'DL' , ,'lift • ..,·
I rBVBNS U.-en B~veD. ~teD, Wagen- mi Kar 8~.;N. Pom-
- . , , Graven, oo,riee Dr,-aad. Qm.hitininP- en DOOmdrud.
..mldaooTI VJIkSO.ElIUDBNUID VAN LIDIUNTBN,eD _, ............_.Huisraad IJ~. _ -,

'.~SCHUT:I ._

--,l' ANGE,IIOt
4. te Brak{c
oorloolden tijd '
kochi' pp'Zater~
t.obar. '1902,', 1
gelolil._ ,
L .J.v.cal ~e

~t:8 of 9 j
met; eohaaf P
te~.

.» n. Ben Ibruin
'! een 1UIi:rt kol

neus, beide :
iaz:!n oud, or

m, Ben V08 ]
,kol TO/Qrden
poot -klein l

ge.nerkt:
9:1

QC-

.
BIEDT DE ."lIJUB

R. Mii~LER~. .. l' '.
Alle '800_rten- pro41loteJl tecen deo' hoog.te
. '1 -gekocljt. I _,", . ., . - - I " .

46, en '7, ~TRAHDSTRIAT, KAAPSTAD, 2/6 nerlaIlUecl'['t_1Jerié)ek
I yan_ WEER TE KOOP liB : 'nemen,

- ~ 'Z"'d .zichte
~. -I ,Het v~lied van deD gewe~n l.u~c· '","m,IA<nl

, ~ ~ .A!r1kaansohe Repqpliek, pnl· 2/~: I
Bet Volkslied +-an den gewezen Oranje ~r1jstaat. 2/6_; (1) Mijn Lan1~

~jn Volk en Taal, (2) ZlI.id.A.frika, en (3) Afrika voor de A.(ljIlcaa.nden-de Dn.
Liederen t.esamen 3/.: , "

Bet Lied van Ohristiaan de Wát, prijs 2/: . ' :,
. luNe.ver Give Up " Lied, pfÏj8 21: Vaal'We1, prijs g/; . ;

De u Boer Prisoner's Prayer," prij~ 2/ ; D~ Droom van d~ Boer, prijs 2/f _..:.....~~~~~H--J.~--+--t-+-,;.__-r~.
ltwast's 169 Gezelsohap~edereD, ~ht1g Gebonden'l prijs 4/6. I

. ' I
SOmJl' Ol{ :&XBJlPLJJf.JBOF 1.0)[ ZW :uq.

JL MULL:ER, 46. en.47, ~trandstraat, KAAPSTAD.
j', -A·.TTENTIE -.S.V.p.

. te
, r . ,10

Da alomle firma' NAUDE en, :BO~HA.,-aezeltClP
EeD1ge ~ltT: ~GENTEN te Pr,t~~, ..". DUD,tea..

H~BBEN de eer' het Publiek lD p.e~algemeen te ver\f.ttigen .:~a~III V8rl~oolNÏ'B~_",elJU.i
thans een TAK·BE~IGHEID te Joban!1esburg hebben geopen4i

In verband met hun saak treden zij nu ook op als Produ1rfen HandelaarS de~ vrUlnjtlijik
nm ~en ë4rd. '~ - . I. " . 'staat

Zooals ~t hiertoe zullen .ij trachten door stiptheid Ivan saken: en I

J08de behandeling ~?t vertrouwen. dat zij onafgebro~eDj voor zoo nIe 8Wr.ei1lt.1~ beb.lDe.
• JareD genoten, te blijven erlangen. , L I maakt
_ Telegrafisch 'Adres : cc Alpha,,, P.O. Bus No: 616, r,arroBlA.· -

fUBLIEKE '.VEBKoopmq ~,
DE ~n'de~~k~Dde ~hoorlijk '~"ge1ast_ zij 'd~ zal per p~. -

blieke veiling v koOpen op , . - ... _ ... ~

VRIJDAG, den 17den, OCTOBE , ·l~.
OP BlT i. _ f'

-Ri'chmand,

! KLII
j -

DE _ond~
I goede:-.;

Meld prijs bIl
-' maYNES

SOHU']
. ---D• ..... - ... ", ' ~........... I " r. __;_,_.,~. s,_ ..

................. _ 11_
~~ ...~~et:..: ..~~
iiO&D. _.' 'p ..... ......... ;.'n~_ ,..... .,........... ..- ......._.. KLM-.~ ...
, ........... , D'

~ .. _w ..
~V ar " .Ilc ••

~a"", r' ....._ K!-~ .. ;ii!*-......'l~ _....:-.- _,
~ ,5[' ,'''--'''' I.rr'"

-l r#;.£!'B rU:M..-:- _ 0r,eIa .. -Uu.m .... _. 'Plein,rkt
l , .

te beginnen ten 2, UUl' '8 ~ddags precies.
~. .:" • f

TEN KRRSTE. :- Voor rekening van denBoedel !Van.,.ijlen den':
. heer O. J. E~..BR,BUIZEII: 270 Angora en Boer' Bokken, 70 AllJcun.,~
Bokjes, 4. Koeien en KaJ ven; 1 Buggy en Tuigen. ' : ,

TEN TWEE DE :-voor . reke~g van den ~el tvanwijlen ds .
heer:, B. W. PUllU..U: 71 Angora Bokken, 22:~aanëler 8<iliapen 3
~a Rammen;.l Koe en .Kalf,_8 Groote OsáeD,'l;tr, 1 Baggy:' 1
Bon~n, een hoeveelheid boerderij gereedschap en groote ~
v-n'eia Meubelen. . .' i, ,""""'"I _ " _ !

--.---- . I- ,

TEN DERDE, :-voor rekening van wien hei m~ aangaaa : 60
Boer Bollen, 1 Jongen Bul. '. ;, I'UU'QC\I

\ . '. W. P. 0...... 7, ..l&Jager. ':' aan kOO'Den.... !IAh .. 1OD~l$iIi84e.'.4:>e
- Het is vrij voor _eenigeen, die wenscht zulb te, doe ,om Vea naai'

. de.Vend~tj.e te brengen. all~k verwacht de Afslager tijdelijke kennia
om hem m ataat te stellen hët "veë te ~verteeND.. I - I•. - I

,. 'I " .

- I -
I

DE ru«
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'il

~ pab1icdie in d. "0I!pe "!fu" ,_ .-
geboeide '" vwk_,je.~ ed v~
'bet hW. om'oil hem t. ~ nJk _

, Ter' veqadering van da adsna& orwieor I.aae be8chuld" . ' j,

:roonitt p vq «HIll burg, r, werd 1roloDel o:::g zei, dat. ~ ,ut.oord van
onw,aDdt:reo door'd heer J . gek.l&agd d_ oommis.saris geene ~ ~ Spre-
o'l'er den .toe&tand dr.ten, ~tr ken puilt .... , 'dAt iDdieO Mken1aldu l'oort.-
de hew Cunningham lI&IlIIlerkt-e dit de nt- gingen, .aoud~ wij g_ ~. D&IU' de
teil DOOit 1iOb0Cll .soudee .. oroen m.en. ni uwe kolODJll8 kunnen zeliIen., ' Hij hoopte,
door 'bJJrn liet IiCboonmak _]x. kw rd d het niet wader ,noodig ~U- zijn ,0lIl. dit
DA&t' 't ttrateu mit.é v· rwezen. Bet oomit punt aAn te roeren.' . . ,
voorgewndh 'den bouwerij~ded.n 'e, pe,b "Bailey zei dat hij lid Wll8,VIIJl'Q
Tall modelbniun aan 1s Cl)IDlté laten deputatie. Lord Milner bad ger.egd, ~ als
ft~, en dit werd- na . woordeo- ~ Kaá.f.l6Ch~regeering g~ truch 7~ ~oor'
'II'i8IIeiiDg •aangenom II, lI11l1ende 'to ClC)mi~ lt.urn biJ dan ere anders zou gUAl.!, om, ee
StaaD uit de beeren Beid, Fuller, Ha1TI,$, LI- te ~
be:rmait: Matth.. en Parker. Hetz.elfde D beer D. . d Waal zei. dat h tonge-OOlDJ:! kIaagd onr bet kwaad dat ten lukkig voor het d w wa1l1leel' leden zoo
en eer 00lt0m1Jlill'OO dool' de lIUlDÏer waar- pesaimistitch waren. Drie jlUftl geleden werd
op m n allarle.i goederm liet bui n taan in de b.avencom.m· sie Iiill verworpen '" . de

. plaat. n.n JiB t tOOO nar binnea t~ br· .. iscbe ideeën d~ leden, rij konden .MARJlU
gen; e8l aa,nmerlring voonl emd voor vA'tli handel van d naburige kolonies krijgen,. ouderdom.,
winkelien ~oon de beer Liberman aaum.en- doch als wij te werk gingen op de wi~ wa~ dageD, mIj ""tltetifate~(le
te d~t ~ niet. allooo. de SClI . ..aren. wij in 't v Meden, gedaan ba;dden, zouden Wlj om dit zoo
en dr; buiteod:ien bet dikwijls onmog lijk w.., onzo kau n verspelen. . '.
de ~e 811· :aware kist.m waarin zil bun - De beer L.aing rel, dat do beer '1>ouglase !oD.tall...,en:lJia,

'1rVei1 kregen, den winkel t toen binnén- g~vd had, dat lord Milner een pistool, ula
kclub. ~Ter TX>.en nog m r 'woorden, bet .......e, Mu ons hoofd. bield.
daar··de tUet,.-winketier'8 ondeT d& r.....:Weden ' De'. speaker zei, dat men sieh bij het punt
niet inzagen. waarom do winkl!tiers zieh be- m t houden, , .
voegd zouden ~ten om d~ beele .trs ..t vuil De beeren WIllton et) Luing traehbten bet
t .. maken met het· roo rut bun ter- oordeel VS!! deu ~l"I' tegt-u t ...-taan, ell
wijl de winkeliel1:l ve1'k.laar.den pa t 61' nie de hoor Laing ..-ou III allen eerbied beter ....eten

• a&Il de zaak te doon was, en eeu winkeliet dan de pookN. ' '
niet kon ~woogen. wo~ t« w le van de De peaker zei, dat men ~ woest bo-
straten OOD pak'buis er 'op na. te bood~. tooued in dit buis. Beide bij en de twee

· lieu eindigde met een be&luit dat aan "Ul- kl('rk n bad den hoer Walton OP deeelfde wijze
keliers vrijheid liet. in bet OD pakken hunner verstaan, ,I'
goederen' . , it Gordon prigg zej, dat de beschuldiging

~iteit en wat ""enelI had ger-.l- tegoo hem gebracht geheel valsch WllJl. De
'. IIChap laten uitkomen voor bet beritoo enz. betrekking tusschen bem ell den boogtm oom-
'van teeoblen. wu.romt.r9l1b bet cJ. vraag miSaariB was beel vrieadscbappelijk.. Omdat
.... of het al dan Diet tot bezuininging zou bij op een of a.nder politieke punt . van den
leiden. IntU8tlCbeQ,' de ~ W1II! g&- hoogen comtnÏ&ilnris verschild wus geen reden
sebied, eD men moan. de ..uk laten zoo ab "&rOm bij ';jandig gezind tegen den boogen
'zij' w_ ook in ~ uitg99e11l V&Il gel~ ten commissaris zou zijn. Een oommuuicatie werd
beboe.-e vali bet beter be,u~twoordeli der aan denboogen comiD. gezonden oÏntrent deze
brudwaobt ren! ~t. Financiën 'bad een kwestie. Spreker wist daarvan l!;et6 vóór
plan tot Yervr~l(ling \'lll\ eenig land aan laatsten WCMmsdag. Hij bad daarop deu gou-
.tbeaezer Weg, dat men besloot. den volgen- verneer verzocht,om den beogen commissaris
deu dag te betwekm om zich 'van de waarde te verzoeken om goene appen te n men voor-
eeD denkbeeld te muoo. Ont'den water· dat bij, mct spreke!" onderhandeld bad. Deze
voorraad .. erd oen gunstig rapport uitgo- boodschap had waarscbijnlijk den hoegen com- .
bracht; bij lt~ gebruik lIOU het voor' ,rniMa.riS niet bereikt, anders zou er geen mis-
hand.'! ~ IU]D om water V&D elders te verst.and geweeet zij\1. H t ww! zijn voome-
~om • men om' in harmonie met den beogen commis-
Te alotte ateIde de beer" Higgo voor om sam te werken. r

eeD bezoldigden ri~bu.rgem-W to ..}lebbei! De beer W&lton was tevreden met de ver-
die voorzitter zou zijn van alle oomitée van k~ van den eersten minister. De oom-
den raAd en bet opzicht :lOU Iiebbê.n over al mi ns had door U1ÏJ;Tentan<J zekere dingan
de ~iMicbtingen. De beer T. Barris W1II! geeegd, en het speet hem, dat de commissaris
hier voor, daar men dan niet lJQO veel ~ te kennen to geven en excuus te vragen .a
dig uit.ga ...en.zou hebben, je WIlt leidde tot. te kOllntm te geten ell (SCUllS te mIgen. DImrop
n .. OOl'tlen~ling tlUlCben den burgo- trok bij zijn voorstel terug.

·meester' en den beer Harris die niet in liet lllLNERTON SPOOR WEG AMENDE~fENT
l'OOI'dMi ...... bet pla.n &fiie,P. Het emd WIWI \\'1!."TSONTWERP. ,
dat -.wacheiden ~ zich tes het plall D ~i11 rd d dlieten hool'9l1 ala ....J.eel onnoodig' , en.' dat het eze ,p we ten er e mnal gelezen; ge-

I!>- paseeerd en naar den wetgevenden raad ge-verworpen .. erd met mechte twee temmen er zonqoo.,
VOOl'. OORLOOS ADDITIONEELE COMPENSA.

TIE LEfo!NINGS BILL.'
Het buis ging weer in oo~t.é o...er deee bill.
Clausule 7 (nieuwe).-Genernal_Braba.nt had

nog rot dn3\-erre niets over doze bill gespro-
kon, maar bij kon Diet langer zwijgen. Het

Jobanllesburg, 3' Oct. - Het naturellen scheen hem. dat de leden aan den overkant
departement onder sir Qodf~ ~den I!"~ ....ou hebbon, dat rebeUen VUll deu tweedeu
goed vooruit. en op geen deel van t beettrll opstand ook compensatie 'moesten ontvangee.
wonh dOOI! de burgers m.et meer belangst -, Hij zelf had geen bewijzen gegev n voor ~OO-
ling de aa:ndacbt p:ericht dan op dit. Van dbn' áeren' g~omen van ~Ia.at;;en waar de elge-
dag. f waarop de nieuwe koloniiih werdc-u naars met tegenwoordig WIl ren , en ~een be-
aangebecbt, beeft lord Milner altijd de lit'- vredig nde uitleg v~ hun nIwllZi~held ge!C1>-
1I1Rl'e1l van het naturellen V'!'aA@lBtukvoor ven kon wordeu ; W8.1lt bij -nam het aan, dat
oogeo gebad. Een zijner eerste ,~~ die personen tegen bem vochten .. ,Voortgaan-
daden was d ,aanstelling VlUl sir Godfrey L""!-' de, zet bij, dat zijn leger door het noordcosten
d YOOI' het; beheer der naturellen zakeu. marclleerOO ab door een vijlutdig- treek. Bij
'Tijdena b«t door der.en gevormde bestuur IS "'01.1 grou conciliatie maar slecb.ta roobt ,h.b-
de naturellen ne.ti.e met -al baar voertakkin· bell. Geen vergoeding kou men gev n aan
gl1l1 zoo nauwketll'Ï!( mo~ijk pagegaan, I'n hen,' die tweemaal in opstand waren.
~ d.. beste resultaten, 1I'llarqoder <ko vol- De. heer ~1l'rrimtUI zei, dat zijn ed. vriend
gende: bet pu-etebel ie 'g_eheel ... randen!; een groote fout maakte, 1I"mneer hi] sprak
bei v_erren ja onder toezi<o...llt gest Id, en van oompensatie aan de rebellen. Zij hadden .
ouder t.oht komen de uturell n terstond OOn·gewag gCtllSlAkt ''1111 compensatje, maar 1 Donkerbr ~ P~rd,; lllll.k:!,:bout (nrrow
bii bnn aankom aan de rnijne'if;-en drank- wel v 1\ het betalen vs1. '''~go schuldeu. Er Rechter,voo~I>tU\f: I. Y o. 16,7 JMr oud;
wnooR já geheel ...erboden. D nieuwe r"£u- bestond 'goon cotlfiskRti~. Werden de wettige 'r~cht vaal pnkey ouge~!l.kt. .

. latiee-...l!.'ebben ree& prachtige reeultaten gt>- schuld 'u a&n, .de rebellen nii't. betaald. dan ZO~ .: lndien ui tevo,,¥ gelo ·t;,.z'1llen boveng
~. VÓÓr- den oorlog VI chteo 60 ~rceilt het /.:volg ZlJn, ~~t de kie?-iteuren du.a~oor hl e Paarden en :J)ouk y ,publiek. op cl.
o..r hAtlU9llérn' Maandag morgen afW81:'g te zou en moeten hl . )ttet 11'88 o~enl.md Pnnrlsche 1{. kt worden verkocht door -le
zijn omdat zi~ .lbldag "ronken WM'l'n :,;e; van h m. om.. te .bewer.lf dat de unpe,r:a1e , ihut r{ .D' ",U"y 91 October' __ t. Thans 1'1 dit getru an 1 tot 3. .t-)neler troepon 111 vijandig ge.bu,o waren toen ZIJ 111 utmeester] op, .1U""I'b" ~

bet oud8 heb_' bedroeg bet veMi door de- de noordwestelijke distiikten waren. Zij '100'2, om 10 ur .. ·.. . . :
'!rio 33,000 'I jaara, th:m5 alechtoi 10,(1.)0. ...aren toen onder rreedsams onderdanen van N.B.-De Paard!!ll zijn' eerste'klas con
Geen enkel genl n.n WTeedb.eid t ed natu- de Britscha regeering. ZijDe aanmerkingen ditje, de aa.ftaobt-:-:van, pers waardig, e

, rellen is bewezen, en er Ï8 ~een nleidin ge- omtr~t de wetten vnn oorlog WlU'CD uiterst worden op r.t41 geh#den. j I
.. ~ om een enkel opzichter van een :' oom- ongenJmd. . I . I I '

pound:~1nlicentieteQntnt'Ol. en. • De·prokureur·genll1'llAl zpi, dat gen.....t,. • ' ',",' jl'
sir ~ 'Laitden' plichten vallen on Ier Brabant dio bill klaarblijkelijk .ni~t versto';ld, ,Kost"nh r :'1Jl-'fM. ndom te:

t....ee boofd_ arbaids natUlelleli en land 11.1- Geen rebel zou, v01g811.~·de bill, vergoeding . ~ ~Olv
turellee. ~Plltgenoemden 'vereiseben z.:er ontvangen. Eon man, die veroordeeld WR ell ~ I Koo:n " I
veel toesic'ht ..-aardoor ' 'r Godfrey, ander i zijn straf bad uitgediend, kreeg bijvoorbeeld ", ,r.', .
•bn de m~ beambten, r;ijn offi 'ooi h.>Ofd, een komJJlandeer,briefje"en dus moest hij be- ,,-. . I, ':., , -
k-tnrtiêT in Jobann9llbnrg moot bonden. Zij taling krijge!ll voor het good van hem genomen. TElIiDER rd~ d Jd' ,
behOOI'ftl rleeds onder oP:siobt te wom",. ge- Hij dacht ook, dat I rebel ni kon ver- . !wo "gev~ oor en ~
houden, en biertoe zijn aau Wit ... terTllncl wacbten .oor wat van bem g€lloIDen "'{'td toen derget8(!k~nd v09~:; lJet_J.:KOO!"11 ,van ZIJ:-nm i.zupekteurs noodig, zorgvuldlS'1I1t~f- bij in de wapens "'aB. ... kostbaar eage1dom ~RIE.éE~ ,r"E1)T, th~
kocen en w:ier werk het is om te orgen dM Geuornal Brabant zet, dat hIJ door dón.,..r- hewoonrl du,tDr. ~êrd~!1Der, l>e!itaande IU

l1l8Il ~ch' bondt aan de ,.et, en ook om nl, . ~n ministe' g~..st.. ",.erd om !;'OOnkwitanties twee aparte rk '.'g~ri~l.el~jke ~oo.n huizen
sebeidarechten OP te treden in gesohilleó tu&- wt te betnl.m tI8Il pel"onen die gerebelleerd "'0"<:'11 make . pn mlclw ''Wmkel ID '-'ebee '
h ~lIen en ó_. L__ L, __~ en werk, h"dden.. b" d' ' .' j: 1...~1 ' . '"

se eo na.<In:IU _""" """'~ D b c'._ . -,.t b t t~-I IJna ne !'Ven ,;groot,l' ""t'lInt met ee~liaden. Voorta moeten zij er op letten dat e eer ""Jllpsoll WI, ua 0 nu "" 00fI"'A3 prAChti .. bt bbqrd t' d'
de natunDen geen onrecht. of wr.,.,dh.'id lUln- om over deze sectie te reden...,rt>I1, daar zij .ge, vruc eU;~_T-. .' Ulll !{lon ,. enz.
gedaan en dat bun beboor~j.k:e ko8,t pu III~is: VKn boegooaámd geen nnt WM. De krijgs ...et pTllcbhg mg i::lIJJIPt:. roqrlUO{\ vtln een sterk
vesting vustrekt ~rdt .. Ziekte b .r<eht bie proldllJIlatie VIUl Mei, lOOI, bepualde, d,~t,geen put, eersto,k as \Vwtnól n, ~n /qoote <IlCh~
nog st«ds, m.Bar yer_beteringen zi.!" ingt!voorq 'e~""h ,-an le!"alld ovprwogert ~u wordeD, in- dam \'oor w;.ater 'oorl'l1"lo. De gelukkig
waarbij werkliedell die TQ.II onder ID de kou«le dien, zood.mg pe""~ ~en tiJd!' van, of liK T~udera"l" ~lWl het"ll~ 'n om in bezit n~mel
lucht komen een PI k krijgen Wllar zij bet mIeveren van zIJn eisch, boogvenaad ge- biJ bet ~ van J,wua 19OJ. Het elgoo~
be6chut Eijn cn daar wanne lwftio in plMt8 pleegDedhbad'N F' I W 1 .r... b 't cl t h t dom i. onov'1;rtroll"dijk 'yqpr ...,uigo. bezigheid!
'van sterken' dr8nk bekomen., n hot is 'een .<'Cr. . (0 Ila ""c t DIe a e " b' . derhed' . h .
good ding dat die verbeteri.ogen door ge mijn- . tijdverspel was; men moe<t de zaak be>!p~ . oor . IJzon , "" veryoege men Zie DI

eigenaars gereedelijk zijn ~eDom II. Ee.n ke.n. ~Ien k<>nde koloni.'\lo regeerinp; da.gvlll\r- ocn eigenaar .: " ' i' I .
u:a1'OUd~ betoog TIID lwt depIlrt.>ment L< deon voor de betaling van kommandeer brief- !' f • R. !LOUW,
zonder mtzondering snel iu praktijk gebraoht. jes. De rebellen waren gestraft door behoor· tSomel'tiOt Strand

Aan den Rand zijn 4 penonen werkzaam lijke hoven.. De tweede klas rebellen hadden .,~~' . .
me\ p8eetli1 e1l d~jke werk. en ~ IIlÏs80bieu nooit gevochten. Men mOO6t bet
150,000 puaen beeft. men onder a.ndeu .ge- beginsel neerleggen, dat de verplichtingen vol-
had. Een. spaarbank agent6Cbap voor ~eDlJses gens Tocbt viln de reg~ug napkomen moes-
is ~vormd, en na. slechtlt een maand m w~r. teil worden. De wet d land.! ged~de geen

, king te zijn ge_~ zijn er roods 390 depo61t.a. confiskatie, en niemand had bet recht om eenig
ingekomen en 600 remil'EllO·vt'TZOn<kon. Voor persoon tweemaal te t1'affen, zelf al l\'1lI'eJl
ziek_ en ber.eerden ~j1l overal bOlipitalen op- zij rebellen. Velen \'aD dje menscben werd
geriollt. 'uilPntt ~waa_; gestraft. Hij hoopte, dat de

De yertral'Ting die h t gevolg ~ geweest tijd zoudl,imbrellen dat men zon pleiten voor
Tan den oorlog beelt in de g!l1A08 'e!'Pn der do verbetering van den toestand vrui .die arme
natnrellen verkeerde denkbee1deu ingeplant lieden. lIet was ons plioht om te voótkblOOU,
-.rat bon betrekking tOt de b1a.uk_ betreft. dat dt' Ida... vnn ann blanke iD; bet land zou
Vel mNll81l dat de oorlog net om bunnent- worden 'vermeerderd.
wille' ~oerd. Zij ged~~ zicb ~r on- Dr. Sniart.t kon niet zjen ...aarom de pro-
t-:boft tegen de boeren,'en In mnuge g&- kllreur-g_raal<bezwa.ar y,gon bet aannemeu
..alleu be&igden &ij g weid. De :r.rl.e t~ vnu bet lid voor Gnkwalan'd Oost had. De
doot bet utUl9l1en departement te vemcb- n<lOl'OOlijke distrikten waren nominaal loyaal,
ten 'IIf'U oro.. te. steUen op naturrlloo die uit '!l1UlJ' p:a~en infonnatie aan doo rijand. Het
den' band sprongen. Vijf Illlturell 11 oo~i&:, ww 00001' voor de troepen iudien do moorder-.
""-"- .werden ~Id, allen k010nllllen hcid. dt"l bcvoIk:ing in dil noordelijk .. d len
uit Z"KLAfrib, ten vollo !dood met.taal QJl opoo)iil' yijandig W"-lCn. Met ootrekking tot
zedeo -Jr naturenen. en vijf--en-twintïg onder het lUtreikell van selmldbrieven, los bij de
~~ hislpeu ben. Zij bebben recbt.-). p'rokWnatie van Mei 1901, wMriU gemeld werd

. praak tot eeD boete VlUl £10 of us ma.anden ilat geNl betaljng voor gekommandeerde 11:0&-
tronbt.n.f. ,lIPren s->hieden wu aan pet'1lonen, di tot

De politiek· p;evolgd t botrekkjng tet' ar- rebellie overgingen. Het. W88 een 6CbreiMld
b8d ja dat na urelleu tot <Jp het oW onder 'Onrooht om d.e ·..coon Vllill pen!OllU\, die na
de oudt!_plakba ~, vi.jf familieH per'plaata, b,,& ,llitvnanl' n van .dese proklamatie, zich
zuUen aatJF:l'InOedigd worden _op e P:'aataen aan- rebollilJ schnldig mankten, te rItennen.
te blijven, tepijl 00 anderen .~ullen U1tgenoo- D prokureur-~erna.l w ,verbaasd on'. dr.
~ worden om baar d mJJneD!'u andt"re martb, niet omdat bij van rebéllie sprak-
lUlikl'e1punten van arbeid te g"oUUl. D fatui- daal' wa bij gewoon VaU-lllJlar omdll.t hjj ge-
li.,. onder de p1akk-er8 We aulIen oudCT een .egd bad, dat de prOklrunati dOOTde r~
Iborl YllJl I' recht verlof hooben om eenig ring III'l'rdE'1lopgetrok:k u. Di~ wás 'et jllist.

I land "'001' zieb te bebo\J'WeD ter vNgOeding Hpt w rijl;enlijk 'ujets andEr.!! dan een krij~
...oor hun bijdragen in arbeid. Een der bez1l'IV .. et rt>gnlati én geen regeerings proldam tie.
ren Ï8 t.ban8 dat de. nJLtwQlen niht voor an- Do "Mlle prokll ....,u--geaternal en ook 'hij pra-
deren werk-en willen~ dit' gebe&l daarom hn Iwl\ opiniO niet nit over de rllltUlnties.
bei ~~ dat de ~ CIC) • • van Bij rou voorlezen .... t gedaa" werd door dr.
de natmeD.en het yomier.en van het kontrakt lJlAm toen hij in dien t WM. In dat tuk
waarood .. zij land hadden. naar.d letter went ~~ .d'lt alle'u claims" ( " hen) in
eiachtoo. Dit. met .tere redl'RK'll., leidd.- tot aanmerk:ibg, wuden g_ irotUo.f; ook
b bee&uit der l'EIgMl'ing om de. na.tureilen te mOOlrtell relnnsiti . aan "'hellen.. ...i.Ut.betn..ld
ont ......peoen, die een stellig, gevaar wordeD ....ord"n.' Somntip:e kol()nnee' bet li.ldéu kon~
y()Ol' de boeren die naar ,bun p n t ~- tant, en anOOre gaTen kommand'eer- bn fjes.
k_. Geen beter bewij klm men' verlrrij- Persooan, die l&ter robclleerd Il, wnrlill dan
Ir:f'l ftU den ui groo II in...-lofld reed!! nu beler f sla zij kontante '* ling ontva-llg n
.-erwornm door de ambtoUAniID ftU 't depnr- bidden. Hij kon niet -mn dit r to begin_

-t., dan h *' wurm de ontW'_lL- afwijken, want bet niet m r dan 'bil
peniDg wordt ten uitvoer egd. V n TOOr" tijk. "
apeldea dAt &ij tot. een d zou leid n, (Wordl""",olgd .
. _ tot. beden too sijn 12,000 .. ne:r~ ~rok::. ~ ~t of een DE BOE~E_N_~_EN~RAALS

De 'bu , oolangs de naéUrelIen op- Londl'n, 10~. '- (Reut r), - Do OOerell-
gelegd Itomt. in. u.ri ·u~. Ibl g<,nt>i-aal! kwamen te U.tm:ht in Holland .....11
~ m.ro 'd OOr natU1"8lf~ beëft ken- morg n,".....-den· door d' n ~vëruenr
• 'f'Ul bet bed:ng_ de ~ VlUl de p(Ovin' Ptroobt en d Il ladsraad ver-

tijd der beIa.eting. nog u ' r g<een on eo . welltomd. '" . '
l'l'edeDheid te lt 11. Het. is ~ De boenm- ï legden >Il bezoek &f bij
...oldoeodei dat de arheidl d h r Km c.:, "Il ntpoldem hem naar d
d4,pert- goedkeuring boer JIOO lfI!l kerk om ~ ~>boortt'dllg, den l'lX-pr ._

Brit bebbea e,lugd, tJerWi~ aij de na-- d ~ te ru.r bij wijze ~, godlIdie' .; ...
· en mj '1I'Ilrefl ran .. 1"IIt'dhOid en druk bi.......t.omst,. . .-e
t .. ~ f 't . Iicb hebben 1:6- J~-

De ~ r ~ floo bruieI, SPnUr
I) de bw'g1lr Bn Il onder- de, een • toe en maakte oon di pee indruk
.' ~ op d.ellde aohtin als bot op zijn tOehoord.n., Hij p, bet doel WIM-
jllri _ volk. , VOO1' d boeren~ hun reU deda .

. ; EEW _t.riaiameld ~ op VrijdIIr .90DeI, 1'1 . O8IIIden - rdeo uitbundig door bet
Oeklber, iit ct. ~~ te some W;!cC' publiek verw-elm.I. . ;

, ..... wordee, ~_oaa acb 11llr . TREK088EN EN ~ELVI!!E, TUL-
, DI 0J!I!r ..... al .... DUr het wedo'ftD en BAGB.-Deh", P.J. P.Kani. al 011 Zat.-i ,_._ DI prij- voor g agJt n dag, 1 No_bw, ... plIbIieb ..nooptq
j 1,,: ... IL .-. . " hoacJell .. 'Wk- ta ilulteeI~ jukba, taL

I

--"...,
Si'A·DS'RAAD.

){e~~le~ PatMluis'
f! -' mOOIT 11UOPU: f
0jJP),lr. mj o:.'IY=...r.~ -'1 I . __>-<L-_. 7l>l_ .... _ t.,

ODA'1' Bij ,:.:-:-" - ..,.._.., .....
.JJnj.T Bij ill ...... ÏI' lijn ~ Iegeo
- ~en prija dan 'aaUrm lol

Hij ~.., ua al ~jll .JOaot.e

RiJ ~;..., PIl' iJ:diell hiju._~
Bij liju Klanta ,..-llj\. •

«lienL
mj de beboeneo lijDer ~t~ be

~
I __._

'r!i hebbeJl enuea nrlliedell 'eu PaiUl
" . IOrtrTUldig.

r 'ale aarlllocAt gevriJd _ B delliag."
", tU B"ikttdvtriJrteJt.

1)1

•
fa flrflUbMrl. I l, lUIatrut;

pakluis 811 W~ l lUlftna&,
~ .. ~ TALTU:LBA.GB~ I

Publieke v~erkoop.ió~ [

Irék~, ·loeien" 8~Jong
t. j • j.... I ~

~teel Jee, . t , . C. P.

~ 'I October, !9<
OP .

Zater.Iág, 1 Nov, 1902'
om 10 uur T.m. precies'j

D'E ondetgeteekende, gel~ door
',den H~el' .Stephaa.us Red~'

linghuya, sal publiek YeHoopen, mt
de~8chut-krad op het dorp alhierl:

10 'Trek~0888n, 6 Jonge 0888D 1~
Koeien, Vaarzen, ens,' 1SP&Jl j'uf-
ken 'YOOl' 1'2. "

, Met "verlof nn den afslager,
&al andere 'Tee: ook verkocht wor-
den en wel in de, volgorde waarini
&ij op zijne boobii r.ij~ -geboekt, 't

Ik houd mij orertuigd- wij sullen ..
een prachtig lot' Tee vertooilen op
dese verkooping, daar el' yerschei-
dene personen mij reeds ~vraagd
hebben Tee aan te b~ngen ter Ter-
koop. -' I '
. Hier is dus een 8Ohoone hns om
koopers en verkoopers tezamen ~
brengen, ' .
Maak uwe vrienden met het nieu wa

bekend.

Zaterdaq, t NOvember) t902 .
'p, J. ~. ~ARAIS. ~r.

Ven.du Kantoor, I·

Tulbagh, 9 Oet., 1902. '

[l,Ial in ~
I' --

I DL A. W. ful:Lu:,..-eIe vriendE
eebury, en

OYer 'i aldRmAAn

dM hi'~~k~ . 1 PIl""fOOr eigen. rek~'
t Jfalmeabu'1, en
pru4pleegd WOl

1Je PlatlJoiJ beel

Het'N aturelleJJ -Departemen t
(Reuter-telegram )., --- in het' Schut

BfI.kfont~in 'over Iden ge-
09~~oof<1e,n worden ver-

1'.. ,(fl"I1 ....·i·u.'n~25aten 00-
Diet ~Toren

'm ••rrJI .. Muil Ezel, om-
oud, ongemerkt

pU:'IILjIII"1,l yan ,leen ach.
,

, • J

VERKOOP'ING
\ .

UIT'DE HA.N~

511sp. ,.tt;har .aWa O R b~ R~MiillArvan Kup.t..d
,arandeert orn' hPtpJ'f' PJj.OS.

Kerk en Huiaor"gfllfl,Harmoniums
en alle and re IJOOrten Y'tUl Dltuliu-
benoodigheden ,t l~veren Iian
eenige aod8l'e 6:i'ma r w reJd tilt.
tegeo'~ prijse',De; heér R.. MUll r bC'eft e8m.e
Id ai kundiA'en '9001' etemmert en
"00.1' het b 1'8teDeD van alle IJOOrteD
van muziek m8trnmenten.

De h~J' R. MillM' TOert ook'
IltlHw1etUnd ,,11e ol'den uit TOOl'
g.,(l~ Illuie ens.

D. J• .1.1 de
PMrI, '1 00'- 19(

TI

DRooaEVL~l,
Nabij Klipheuvel Statie, Afdeeling

, .Malmesbnl'V I ..
/' ;--J J

t902, OP iOEBSDAG, 16 OCT08~BJ 1901
midd~

:.

Boerholleil
BOT~ngemeld getal Bokken, in

eente-klás conditie. zal ala boven
ter k~p worden aan~~n, ,

, '

JAN_ J. SMITH"
Droogévlei, Afd. ~88buty.

9 Ootober, 1902., I , . H
'/~·I~I.

-,A
111111 , C

PDiIBD
De·~~

!eniDg YU den
.. Wh !Johan

....... doeD, verlec
~Op SlO CJ

van·N~ua.
the mooist.e,

die"""""oor la~ge
•markt ;geweest~~- LOST

1

1'RA.NSFER. \-NOTICE is hereby glT'_ that! 'we kte...1'
applying for a Ct!rtm.ed copy of Oertaia D,ed
of Tran.toter No. 985' made on tbJS 26th ,&0-
nwy, 1893, by the Tru.a~ ,of .the lnsol tvan· Eetate of B~ARD ~NH.oLZ d LEWJS

. . OjJTHBERT RAPHAEL, ~ together

lJ,·nploatg uDder the, 1le or 6..~ .()f~B. ARNROLZ
,UIQI OOMPANY, ill faVOIll ol JÁOOBUS ARSOL·:

, DUS BURGER BULY (F... . c.n!bl)
whereby ...'JfU coDVoyed certain Erf or Lo of
ground mamad No. 51; IitwLte in I ~

of Bnt8t01n1 _Ilring 4( ure rooda G4
nare feet. . I 1
And all pe_ claiJning to ha"" any objec.-

tion 'to the ' ue of neh copy aft lIon:by
reque ted to lodge in wriutlg with
'Registrar of Deeda in Cape Il'owll, witAia
fonrt:.een 4.,.. froa the date of publiar
tiOD -ol tbia Noboe.
Dated at Cape T01f1l
1902.

B1JB IB, PSALJ[- en OJ:ZA.l(Q..
_.! BO'2~.
DAOB~n:JC1f. ,
pa~UlfDm.s '
OBB&DElfBOEX.Elf.
STIOHTELIJK l!.EOTUlJlL,

te gaan,
on(ierl~t.Béken(len yerzocht

TerlltoolDenop WOENS-
half 10 ure,

De plaa'ta " La
H~Omorgen,
mijl i van het

............ o. alu lrU U
. -,,*bL

VAN ZIJL EN Bl' INN~
Applicant', At: or.,.,.. •.

-----;..-.--_;' -----'-- -- Boeken in Vier Talen.

KUTDl0'8 LOZBlfOES
UAT1lfO'8 LOZBlfOES
KbTDJ0'8 LOZJ!l'lGJ:S
~TI.1fO'8 LOZBNOES

I,
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