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DE PA~RL L~ENBOSCH•

'A, SPOLAN DER & CO., Wa.~r zijn
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PUBLIEKE VERKOOPING

Koop.ra?
Publi Verkooping .

VAN

80 Stuks O...·illt ......etJeeIGle

Melkkoeien en 14 fEIVEN
I

GJ<;VESTIGD ss JAREN,
Car uometer-, Horolo;.n· B'J Ur'mllko;s

D·E onderzeteekende, besloten hebbende
geteeldo vee stapel te verkleinen, za-l, p

VAN ~
'. I

EEN ALL~R KOSTBAARSTE

Wiinplaa.ts, jVaatwerk,
, Lerende Have,· enz.,

TE .

J.,~' _ sa,p h.. a 'ti,
. PAARLBOHB AFDEELING.

pe ondergeteekende, jet instruo~.ies begunstigd door den Execu-
teur Tes~men.taIr 10 .~en B?fdel vau WLJlen Mej. ANNA MARIA Rossouw,

. geb. Retief ,,(4ved. wIJlen StjphallUS P .: Rossouw), zal publiek doen ver-
aanreei koepen op de Plaats eelre, .

I . J

Op DOI~8NII, dill 4tel OeC.I_er, UlStlll_e,
De onder~olgende K08t~ VASTE'en LOSBE GOEDEREN:

I .•

, .-:7Vastgoed.

stroom aan deu Jonbrdboek Weg en tegenover
heer Pieter de Waal (Wlialh9im), en annex het

d8IJIIJI!I!tnl'8.nSOlileKerk.

Deze erven wnwi"." aau drie ..ij den begrensd door wegel4 en zijn
rlegeo in 't Stellenbosch, slechts enkele schreden vau de
N ederduitech etermeerde Kerk en het M.gistraatR Kantoor.

PAUL D. CLUVER,
AFSLAG KR.

rntm""",' '1<),,, 6 Soon.on's Geiou ioen
t"!lf'llO!'er "Tke White HOt<&e"aa" de

Lanqestraat eijde.

KLAPMUTS ETATE.Gouden en Zilveren . Horloges ID

voorraad gehouden. Ten Ha~ elf ure,

Woensdag, 26ste~,
25 E'i'rste Jdas Melk Koeien in volle melk
onder volbloed" Jérseys," " Kerry," en".
met één woord" prachtig;" 2Q Jonge
Trek ossen, bijzonder goed en vet; 10
shire" bul, 3 jaar oud; 1 Volbloed"
gedresseerde Koloniale Paarden, Hengs
seerde Koloniale Merries, 5 jaar oud; 1 pt<i.O'Al1lr~IA_,r(1A

(één waarvan met een prachtig "Piet",'
~U~. . ;

Het vee is van uitmuntende kw-aliteit; .
de vee stapel van den ondergeteekende ' Ut:!·,;)jlUod ......

a"'..I""'~.Jo,... de Wet hebben, daar &ij van alle kanten gey-
eW&l1dlomin Jonkershoee Weg uit de hand te varkoopen.

UUIlUHU(H mededinging aan te bieden, en hebben
ouderzeteekende gelast te verkoop n op

8 Novem__er, e.
'S MORGENS TB KLP URR,

'KOSTBARE ERVEN,

- - --- -~----
Betaugrilk« Verkooping

VAN tRBB KOSTBABI'l

Huismeubelen
Zond.r RESEIVE 111 d. PAARL. .,

DE Ondergeteekende, 7.ijne woning
verkocht hebbende, heeft be-

sloten zich van 7.ijne losae goederen
te ontdoen en op de plaats zelve,
gelt'gen op het beveneinde van
Van der Poels Plein, publiek
te doen verkoopen, op

I

Woensdag, 26 November, 1902( ~.I I dzoo wel door de geheele .Kolo nie bekendl~i, ~,,,,t"''''". het goene y;er ere
om ill uur precies, aanbeveling. : . .1 Zekere TWEE PLAAT.SEN- genaamd "CALAIS" en "ST

gêBt.aande uit een zeer > net en Komt en overtuigt uzelven. hoone kans niet g~ippen. -OMER," alsmede ee~ stO.k eeuwigdurend Erfpacht Land daaraan
sKterke VooWrkamherKISuedite, 1 NAieuwe : A. J: LOUW, J. 'fI. Zn. g:enksende medet de G

7
!b
d
ouwpu da.ru;op staande, groot 69 morgen, 170

lavier, ascn, e en an zet ) . ,Vier ante 1'0 en en .~ o. voeten eigendoms grond en 265 morgen 514'
Tafels, Kasten, Ledekanten, Katels, TERMEN BILLIJK. vierkante roeden en 72 do. ;voeten erfpacht te zamen over de 335 mor-
Spiegels. Stoelen, Glas, Porcelein gen, gelegen te Dal Josaphaf, afdeeling Paarl, een korte t uur rijdens
en Aarde Werk, Keukengereed- D. F. MA". • D. enz., van Lady Grey Brug. Statiob,
schap, waaronder een nieuwe groote ,) f: I . ~
Stove en andere Artikelen te veel ellu U A s age.·, De Plaats is beplant mes eene ftrootie versohei·
om te melden. I denheia van keqrifte vruoh'tboo.ID.en.,alle

C. MOSTERT. ~. . uitstekend enlwinstgevf\nd o~le~ereude, en de wijngaard is reeds ver-

E ,:.. R nieuwd gew~en met 40,000 fteente A.lD.erlkaa.n-
A, B. DE VILLIERS & Co., [ I.' ,.;. , i .ohe JjD-.'to~k.n in. 'vollen draoht,

AfSlagers., I -. . , dewijl er DOlt ruim aanphmt,lgrond is vooor ett-Ii kt) honderd duizend»
Paarl, I~ _NovelUber, 190~ .... 100 P ft·A·.DE"'. stokken, zood t dit h\ndp~ gAr(!k~lld- kan w..rtl.n alii een der. .__ ".5a~ All _, voorn ansate !"'IMljnpla.a.tsen in deze
MslmesbUIY ExecuteUIskamer en . f ; i ! a.fde~lihg, .n~et all~"n Wtl;Ftlll13 deszelfs vruchtbaarheid, maar

dij. 13 dAn t' .':. ~ i 00 lt wat wtgt:1trek theid betreft.
Voog en ran aasuren le "'IJ HEBBEN LAS'r GEKREGE!i' dM 'l'E VERKOOPE.N I.Ma.a.t8Cha.ppij, Ht.. l' Verder dient aangemerkt te worden dat uiillt•• 'trek'te

P bl
' kVk . uP ii.: '; Denne •• bo.ohen op het eigendom staande, toereikend

U lee er oop 1n_g. MAAND AGE N .F~;.INS D ~ G, zijn om een ~nlienUjk jaal'ijjkache inkomst te bezorgen. .
DE Ondergeteekende, behoor- De Plaats, zijnde aan den voet? van de Drakenstein Bergen gelegen,

lijk gelaat dOOI' den heer JAN Horr- , Den 24sten en 25~~ r • dezer. . heeft uit"e.trek~ 'Veld 'Voor vee .....eide.
UN, zal publiek doen vërkoopen te • ~' en is voorsien' van een on.oha'tbaren voor.raad
MQORREEt;BURG, op MAANDAG,Aan het Remonte' Ka"'t!t~:..'. Stellenbosc;h, loopen.d .....ter, bestaande uit een sterken stroom, die he.
den 24sten N OVEVBEB., 1902, ten Ir .. geheel jaar door stand houdt, dus .ge~genhoid. gevende voor het aan
ure des voormiddags, de volgende: . OM HALF ~_. ~. kweeken vanuitgestrekte tuinen en grootere vrucht-boorden.
Vautgoed .. 450 Erven op Orntren.t 500 :P~a.rden. Van den praoh'tl8:en "1i!Ir.ter-voo_rraadkan
het nieuwe dorp HOOIKRAAL '__"_ niet te veel gezegd worden, zijnde de stroom zoo sWrk dat er in vroe~ere
annex Moorreesburg, (verdere bij. ------; ~ . w ' .
zonderheden _zullen later gepubli- Bovengenoemde Paarden zijn van ~n goede klas, en zullen jaren een . ol....a••ohertj g8dr~ven weM ..
ceerd worden). . insluiten .Aanteel Merries met Veulen en. een paal' Hengsten. De Gebouwen bestaande uit twee suffisante en wel-ingerichte Woon-

Het welbekend groot Woonhuis ....;.,.._.~~ huizen, Kelder, Stal en Wagenhuis zijn in een degelijken shat van

te Moorreesburg, van den heer Termen volstrekt Kontant, '~alters lso elk. Reparatie.
Hoffman, bevattende 10 vertrek. . 2.-Losse G,oederen
ken. Op hetzelfde Erf is een groote Lindenb~rg en De Villiers. '
Wagenmakers en Smidswinkel, met rr: . G 1. Val.l.twerk en Keldergereedsehap.e-? zes-legger stukvaten,•. Afslagers vb~r LI,:M. Imperiale iouvurnement.
een wagenhuis en een anderen '. ;' . 10 vijf en ZC's·legger kuipen, 10 leggers en lijpen, 10 Hogsheads, 3

wi~:e~e:n:~~ngemeld Eigendom is Het KommetJ'e Lan~g''0" ed Be~órkt !i~~e~%!e::i~~~~:!, !:~~pleet), 2 Brandewijn-ketels, Vloo~jtls, treoh-

een zeker Erf goed beplant met. ~ , I'U • 2. Ievénde Have.-l paar eerste klas g~esseerdé Karpsar-
vruchten hoornen hebbende een pm. den, 150 .Aanteel Bokken en Schepen, 40 Lammers, 7 goed geteelde
sterk water, met een Artesian AAN WEG KONTRAKTEU~S "EN ANDEREN. .Melkkoeien, 10 good geteelde Vaarzen, I oprecht geteeld& Jersey Bul, 2
Windmolen. .....__ oprecht geteelde jonge Bullen, 8 geleerde jonge Trekossen, 32 extra
Losgoed. 800 vette Scha- TENDERS worden gevraagd voor -: van een harden weg vette Varkens (geschikt voor den slachter), 1 lot Pluimvee.
pen, 30 aanteel en slacht beesten, naar Cbapmans Baai, Kaapsohe Af De weg zal omtrent
alsmede een getal Varkens. 5 mijlen lang zijn, en tenders hunnen zijq secties of den geheelen 3. Voorts. -2 Kaplcarren (een zoo goed als nieuw), 2 open Karren,

En wat nog verder zal aangobo- . I 2 paar Achter Tuigen, 1 Zadel en Toom,' 3 Ploegen, 1 Cultivator, :l
den worden op den dag del' ver- weg. d . ht si i d! . h t K ti Trekzagen, 1 Handzaag, 1 Yoer-raaohine, 1 Cream Separator, I span'fen ers moeten zer:c t zIJn aan eo; .~"",·"·HI.:,,"rl'" van et ornme Je
kooping. Landgoed, Beperkt, No. 11, Eerste vei-d" Spaarbank Gebouwen, Jukken (kompleet).

G. W. KOTZE St UeorgesstI-aat, Kaapstad, op of voor ()j bor, 1902. 4. All.ndeelt·n.-82 Westelijke Wijn, Brandewijn en Spiritus
Hecretaris . Verdere bijzonderheden kunnen ver~ worden op aanvraag bij Maatschappij (Bpt.), 2 ~aarl Wiju en Brandewijn Maatschappij (Bpt.).

.1. W. M.OO.H.REES Jr. & Co. den Secretaris. l
AfBlagers. De laagste of eenige tender zal nje~.

Malmesbury, 4. November, 1902. nomen worden.

BABYLONS

Tenders voor Timmerhout, 1903.

lupscbe •
1 -

SPOORWEG NAAR FRANSCHHOEK .

DE Eo . .A&THU;a DoUOLASS, L W.V., Commissaris van Publieke
Werken, zal Frans.:hboek en :--imondium bt>l.oeken op Ml\al1d ..17 24 dezer. d ol I ~ ,
ten 1'111 6 ,I~ gevoelens te hocren van de inwoners V8~ Frar scbboek en
distrikt o~ de Spoorw~ Tan Klapmuts of van de Paarl zal beginnen.
Vergadermg te F~bhoelc om 10 v.m, en te Simondium om 3 n.m.

T. S. McEWEN,
~lgemeene Bestierder.

Kantoor van den
Algemeen':ln bestierder van Spoorwegen,

~a~patad, 17 Ntvember, 1902.

...

African BIIDkingCorporation, Bpkt.
I

EEN TA K. van ~veDgenoemde bank is geopend te Calvinia, op 17
November, 1902, voor het verrichten' analle gewone Bank bezig-

heden.
H. A. HERBERT,
GEO. MACKEURTAN.

Algemeene Geuunentlijke Bestierders.
Kaapstad,

15 November. 1902 ..

o. Huisraad.s-Hef gewoon saaortement, waaronder verscheidene
zakelijke!' wijze aange- oud Hollandsohe stukken.

}IUIlJEN EN PÁf\RDEN .
I

PAS G~LAND-
. 28 I Or_·118r1kuIIC 8 I lIe~,
Speciaal ui~gezocht door den beer J. T. A. ~HNK&, en

verklaar1 de prachtigste ooit in dit land ingevoerd .

Ieder nu. rt ï~il~;'''I.dingp....oc; ~an

Doe aanzoek bij Agenten :-.SGHE STOVES. Hier nu i~ een kans voor hen die een prachtig Landgoed
bekomen en in een nette Wijn-boerderij inst lppen
willen.

Kaapsoho Gouvernement ECHTE BOLINDER
Spoorwegen. WOODHEAO, .: ~LANT & GO.,

Btrand.t ..... t, K.... p.tacl.Een BIJ.ond .... Z.ld_Dle Ka.n••
De "......kooplnit beltlnt 0'112 IO u.re p..-eol••.

J. H. HOFMEYR,
Secretaris.

J. S. MARAIS & oe,
Paarl, 18 Nov" 1902. Vendu Afslagers.

I

N.B.- Ver verschillgen. zullen -,verschaft worden.'

TENDERS worden g~v~d voor Jc
vcn;chaffing van het volgenJe timmerhout
bcuoodigd voor den dienst van het Spoor-
weg Depertemcnt i+:

2,000 Pikden m Blokken.
ROU Kajatenhont Blokken.

i,ODO " Planken.
17 ~,DD(I Vrerkante voeten dcacn plau-

ken.
:!.6UO Kubieke voelen St inkhout DUZA Kookkachel, di ... heide hout,

I.umigend en uiterst geschikt voor Zui
steenkool brandt.] is zeer ll{l.

aansche behoeften.

N OORD I AMERIKAANSGHE MUILEN.
Mc~enzie & Co...Beperkt,

~aterkantstraat, Kaapstad,
Hebben ontfgs (deze week) een fraai troep N. A. Muilen geland,

15 handen hoog. Kom eu zie die. Alle in tuig geleE'rd. Ouderdom.,
van 3 oot 5 jllrenL .

VAJI ALLE IiROOfT£, ZI.lN 8 IN VOORRAAD.

HECHTE",.Neern geen.e dan. .

BELANGRIJKE VERKOOPING
VAN

Levende.Have,. Wagens, Karren, Boederf Gereed·
I schappen, enz., te
Ii"Hoo,,~nkraal," .Ko.ba~ •

In tien Boedel va.~ Wijlen. den Heer Charles W. Griffith. Zaad AaMappelen. Zaad Aardappelen
I

Wij boeken nu be8tellingen voor a.flevering gedureade November
van in ENGEDAND GEP01'E

.,Up-to-Date," "Early Rose," 40 Beauty
of Hebron," ·'King of the Early,"

and h German Blue."
Ook voor ïp ¥.nt.nkrijk gepote "Early Rose;' en in DuitAlohlaod

gepote "Up-t~-Datet" en andel'{, s· "lrten. alle de produkten '9"1\11 de
vooroaamste ~rs wier reputatw over le wereld bekend is. .

. ijrnER1U.N & BUIRSKI,
91:, BUPJt.'t.......t, X•• p.tad·

Vormen vo ir knuer, voorwaardl!1I "au
kontrak t, en alle andere bijzonderl.wden

nucn verkregen omen aan de spoorweg
pakhuizen, K~pstaJ, Port Elizabeth, en
OOit Londen.

\. erzc~ldc tenders (origIOeeien slechts),
~Lrll·ht aan deu Coutrolcur en A;udlteur-
t icneraal Kaapstad en van buiten ~-

, , JJ I
merkt" Tender VIX)f Timmerhout, ZIl en
"u varuren wordeu tot op Jen middag, van
\ njdag, ~:j J anu ri, HW;j.

DI.! laagste of l!cnigc tender zal niet
noodzakelijkerwijze aangenomen worden.

W. SINCLA1R,
Hoofd Spoorweg Magazijnmeester.

Kantoor nn den Hoofd Spoorweg-
~agazijnmeester, K.aapstad,

30 October, 19Di.

Woodhead,·
.KAAP

Parlrdttl~ der ,
DE ON DERGETEK KENDEN daartoe f,!elast door den Executeur, zullen

publiek I doen verkoopen ter plaatse, op

DINSDAG den 26sten November, &.s..
M 10u.- "V.aa.

LEVENDE HAVIE:-6 Eerste klu Amerikaanscbe Ezels. 4.
Eerste klu Koloniale Ezels. 5 Kolonia! Rij en Trek Paarden. 6
Merries. 128 Eerste k:.laa Koeien en Vaarzen. 1 Bul 200 Bokken.
425 Scha"p'!n, eeL, enz. .

BO~RDERIJ GE,REEDSCHAP :-2 Mol Wagens. 2 Kap karren.
2 Open ED. 1 Bc?tch kar. 2 Zelf Binders, 1 Maasoy Reaper,
Tuigen, loegen, Egge!l, enl •
Het Oew ne Asaoltement Huismeubelen. Ook ~O Weste1JJke Onder-

l unge ~uralltle Xaataohapp1j Aandeeleu. .

R. STA~KE, Ene. ~est. J. J. HOFM£YR & ZOON
5, H.but Straat, L . Af~lagers.

JKaapetad, 7 Noy., 1902-
. I'

I)OR'rRE'l'TEN der volgende tloll'lrelrl!~111~neraaI8,n.l. De \Vet, Botha,
De la Rey, H.ertzog, Fouché, en Krstzinger ZIJn nu ver-

krijgba.a.r bij .
. C. ot VILLI,gRS,
Avignon, Weltevreden Straat,

. G. COMBRINdE,
KorteJarkt Straat.

DUSSEAU & /eo.
. I Ker~traat.

~--·---Jr~~- I
PRIJB: 2/6 per S~, per Post

de Weduwen.en Wezen

------ -- - ----w. LINTOTT
Algemeene beaelldale .. oox WILLEll.··-Rech tsgeleerde, Geadm1tteerde

Wets Agent, Boedelbe-
redderaar. Vendu-.AJalager, ens.,

. DOO iSTAD. O.R.K.
~~-.._-

P06t Bus 157.
Telegrammen: "Liberman."voor
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3. W. i(.)TZ~. S' ret'l,.is.

VERKOOPING •
~.iptmLIEKE VEBKOOPING.DOOD B E.RIG HT EN.

Ionic.

J
/:

j
OVERLEDEN te Somerset West op 20

November, 19O'.!. JA~ WILLEM HntT~R
TIHt:!iI~ilKN.in den oud -rdom van 78 jaren.
Diep betreurd. .

NOG MEER

ees'Cielmta.)tken vanKENNIS reschiedt
Bank goopond'

da

Voor het A~ ,,&I) i1ig.adomm.n
.. Boedels. ala hecnt.euNA AcLaWatn-
teunn. V~ Curat.o;"na: Truac.. eD

.!pnt...
{)fB.E(JfJ;U REN :

D. Wei-Ed.i. BH!' J. RlILD. \OOI'Glter.0. W.Edel. R Ul

P. 1'. LurDJU(DaQ, IJ. L. li. Bso.,., L.W.'.
J. F. WIOBT. Y. F. R~,
H. C. y. Rau.. F. J. 8.. L4I1gDIUlf.

AUDITEU1lKN :
0. Wei-EcW. a--

J ,. P. Juans. IK.':a-.
7.ÏJ <tie ".r~eD d. Kam ... __ te .ten.

...orden ni.ndeliJk ... n.ooht hag te ~.
1>. I>treM.t>nr"D de. .ua- Boedel

_W .......
De Tak lJuol'NUti. zal door .- s...tuia

woroen 1Fa&I')1;enomen, "oor ~ ba"winc-
I" lUUt.chappij ... "Uln r<l.I4'k M,

W. A. OUR-REV, Seoretar1s.
~. -1••1• w .....k...... ,

1.t.l.r4"T Rt.....'. ~

2,860 Kaapsch'l Merino en Bastaard Schap m en Boer
Bokken 2850. Trek en Blacat \..'ssen. Koeien en
Kalvers. Paardon, Merries. MI'll Ezels, Btrutsvogels
an andere Losse Goederen. KLAPMUTS,

Up ,VOE\'JJAG26 NOV., E.K"

Tg L

GESNEUVELD in hei gevecht te
Mierboopkl!..'!teel, Yan Bhijusdorp, op den
:!Oo!ten Mei, 19

"
:!, onze geliefde zoon LO!:I"

EGI\ERTII, CHREUI'[R, in deu ouderdom
van 16 jaren en 8 maanden. "Zijn zon ie
ondel'~ell'aan als het nOJ< da·1( W!LO." Hoe
zwaar dese slag OUB gtlll'lnCU heeft,
kW:lJJI de Heel' nndermaal ouse woning
binnen en nam uit uns midden weg, op
den 19den Augustus, 1002, ons weder
geliefd zoontje, (lWR"E PII'''I.II'I·C', in
den ouderdom van I jaar 611 .; lIlaalIdun.
.\,hoewel dit. ar-h tervolgende v er liez eu Ons
OU.II~"lti', lijIl. 11I(·htan~ tru h e n wij U(I:-.
DH' de ~eJ"..tI'I', . !.Ilil!.! Zijn de doo Icn d ie
In d.eu HoeI' ,l<1 ,~"." De zwnru: heprotfJc
ouders,

8. CORBE r-r,,
ECTOR MAOKE~7n~,
Ujke Alge-C':~!1a Eestie!' 1 r s.

I?Fl Ond ..rgeteekende, daartoe begunstigd met instructies van Juffrouw
t'~sanna C. M. Jord um, geb Jour-ert, in blve hoedatriaheid als jj;x. CII-
trice Teatamentairo in deu hoede! van wijlen den Wel E ..I. Heer Paul J
Jordaan.. zeI per publieke vendutie vcrkoupen te

lH( ~ ""0" I I!!i,
Op DONDERDAG, 18·Deo., 1902,

DE Ondergeteekende, be loten
hebbende zijn getal Vee te vermin-
der n zal publiek doen verkoepen
le Klapmuts Statte, op
WOENSD.\G, 2Gsten ~OV.gMBEB., ~.K.,
; 0 Eerste Klas JO!Jgu Ossen, (ge-

I-erd en 0 -gd,'l'r,J) ;
I 0 ~t'r tI' !\ lUb Koeien .. n I. aar7:~n

omillige der Koeien zij',de i~
melk; .
Oprecht getr'elde Alderney Bul,

.1. A. JU(;UlRT,
Olb venhout,

WellingtoD .

J.~. MAhAIS & Co.,
Vendu- '\ f lagers.

Pasal, 2 j Novesnber, t902.

Kaapstad,
21 Novem ber,

Ten 9 ure voorrniddazs,
. 0

L. E.:-;C II REe [l r.; R en'
~1. D. \1. SC II R EU I) ER, 1,90q.Kaapsche Merino en Baataar.i S .hapen, W.lsronder

.. zlJn;-. .
200 Merino Ooien, 200 Basraa-d Ooien, 300 Afrikaan 1Jl' ·.)oicn, 3CU

JOll~e Bastaard ~ohapen, Ooien. en Hamels, 400 Bastaard Lammers, :~OO
Afrikaander Lammers, 200 .Jonge Afrikaancler Schapen, Ooien en
Hamels. .

960 Boer Bok k on, waaronder zijn:-
320 Ooien, 335 Lammers, 120 Groote Kapaters li5 JonO'I.) Bokken

Kapater! en Ooien. ' " ,

Ossen, Koeien, Paarden, Muil Ezels, en Struisvogels r->
. 33 Trek ~n Slacht Osse " ,) Koeien mnt Kul ver s, -t. Muilen; 5 JOIlg'C
Koloniale Mull Ezola, I Beroemd H'.10 gst Paard, I Karpaard. 3 Merries,
1 Donkey Hengst, 30 Struisvogels. xapttaat

.teserve Fonds -

"(eh. Loch ner

De van den Boer.Nieuwe Ru.~t,
b November, l00~.

............ Ma~~~

EEN ZEKER VOOR BRANDZIEKTE.KENNISGEVl~G.

ALS Agenten voor .• 0118 L..nd" te IJI-dud·
vlei, dist, Calvini .. , zijn aI'lll{eswlJ de heeren
WITTen SJoII:T~.

iu Paarden, Honden on andere dieren
n en alle andere insekten.
I. te wassch-n. Aanhevolon door

Runde1"'pest.

(' E' EES't' Schu..l vernielt. bosch lnizen, ,
1 c allon Olll.. lOO :'

Kolon iuk-n Vcearf s in vcrbar
.. !KUpllt.J, :!1 November, InO:!,

VER~·OCHT.

BOEDEL Ec. ».SCHl;LTJt,.
Sccn·taris.

o VER A.~i:..'~
Iurro. LA

I;"

K .Af,.-,
:i:E

! 'I ~

, ereeuiging.Holl. SBERG & C~.,

BIJ BEL GEN OOT S C HAP.

£20,000
£21,600HUISH. Vergadt:'riug, Maandag

Avond, 8 uur, Germanin
Hotel.

Introductie gewenscht.
Het Voorl. Bestuur,

ANDERE LOSSE GOEDEREN :-
1~5 A~ndeel('n ill de ,e WeRt(llij~9 Wijn, Brandewiju en 8féit.us

MaatschapPlJ~ 3 Karren! 1 Span Tuigen, 1 Span Jukken on Trekgoed, 4-
Ploegen, 1 l4,ggH, 1 IJJpp ng Taok, 1 Lot Graven en I'ikken en vele
andere nuttige en kost.har» artikelen, te veel om t i molden. .

De Schapen, Bokken, Ossen Koeien, Kalvert', Paarden, Morl'ies, Mllil
EZl'ls en Struisvogels zijo alle in uitmuut-n.le conditi .., co, daar Aanteel-
Slacht ..en trek ~Ieren schaarsoh zijo, moet men deze veudutie uiet verge-
ten; ZIJ ~o~dt gehouden te KRU 18, op Dnndtjrua', li:' Dece :._loer,1902.

KrUIS IS slechts een uur rij(iells van Monta zu, en koop-r's di" p,'r
Spoor tot bg Ashton Statie komen 0l' .l -n m~r~tln \',vl -I J .. III I,.t·e
kunneu de plaats DOg bijtijds bereiken.

GIDEON P. VAN ZIJL, Afslager.
Vond u en Agentschap Kantoor,

Montagu, 4r November, 1902.

Zuid Afrjk

De Paal hcbe Afrikaansche TI l,~t
Maatscbappij Bepukt.

In' den Boedel van wijll-'n A.~~~
MAbIA Rosset w, gl-'b. Het ief,
Weduwe wijlen ::;tephanll" Petrus
Rossouw "an Daljosaphat, af-
deel ing van de Paarl.

,\ LLB personrn dit:' vo.rderio-
.~ gen hebben tegen den ge-
noemden Boedel (If zij die daanjan
verschuldigd zijn, moeten da'.lrvau
opga-ve of betaling doen binnen
zes wf'ken van af dezen datum bl)
den Secretaris van hovengern('lrie
Maatschappij.

G. P. K();';~OUW,
Executeur I'"~tal",,nlalr.

Paarl, 20 ~ovember, 1.'U:.!.

PUBLIEKE VERI(OOPIN
VAN

Britsche en Buitenlandsohe

MOSTERT DRIFT LANDGOED
~:I' Jo •

.~ ,
" I~ ,

Mt.\, A. F. H.OUX,~~eopencle ten laatste besloten gehoor te geven
aan do vele .verzoe~on OU1~r\t~j' prachtig ~;igl-'ndom in stukkon te ve '
deel-u, heelt d-n 'orllll'~S ~:k,'pt!,· gt'I<Il:;!' op do plek te
kr open, tI' Jonkc:n. iBoek Weg,

. 1·~· .

·Op

-
Oe Go-dkoop-u e Bijhels in de

\Vorrld.

Doe aan 'I raag bij I et Hoofdkan-
toor in ri"

Y.M.e.A. GEBOU'W'EN,
Houtstraat, KAAPSTAD,

Kaapsche GOUVc:fUement SpooriPgen
Tenders voor Jarra en andere

harde hout Dwarsliggers.. . l lollaudsche en Knj!elsl'he Bijbels
voor 6ri. per ex., en 'I'estamen-
too vcor 2d. per -x,

Fa,"die en. Kansel Hijbpl., goedge-
bonden van 2s. tot ~Is.

G roo;e 13i;bels hijzonder fraai (voor
~osch(·nk('n) 35s.

~;crw. L. NLiTTA LL,
Secretar-is,

r...t /Ju. :!l;, KtVlp.laá

Tenders worden gevraagd voor
het leveren van de volgende Dwars-
liggers, benoodigd voor den dienst
van het ~poorweg Departement
gedurt>nde het jaar :-
so.o.o
b,24u
2.170
2,740
:.1430
:1:110
1,610
300

Zaterdag, 6 'De~ember, om 3.15 n.•m.
. 302 groote .Bouw ,erfjTulIl Porcoelen, gelegen a.<I.n het ?<>ve

einde van het Dorp S~ellenboech. nabij den !Dga
naar de praclttl!.(l' Jonkt'rs Hoek Vallei. on
met omtrent .tI ,0tH) w)é~)te k nstokkeu, 2,()OO vruchtboo~cn, enz.

De ligging deze EItVr;N IS or:geëvoo:\a.rd, zlJnde langs
J:n.eest gelie:fU~ ede der prachtige u itstappcu van
dorp.. '.' I

.: Iii'
De Water~~,?aa.d van de [!;er:lW lvivier waarop. e

~l'ond gerechtigd is, is-we:kc ijk onboperkt.

De Grond i' .i0e{:' vrucht haar 1-10 elk deul kali bewerkt w
den, .;rt is bijzonder gllBdh~L;'vLOl' melkhoerderij en a-rdboi bedden.

.. ~ .. i: '.'

Oe VerkoopiJ,~g vcrschuft ')I'U uitstekende kans
JiI'W'lllJll, die ~e1.~st.~!.klas Bou~
tl'l-"eu hetre kk el ijb..t1 k lel O~·~~.o5I.ell wuuschcn LA' bekomen.

\. ,
Voor erge~s·.a.nders te koope:n.,

zij, die wensehen \ol eiMge beleggingen in
hebben, dit eigendom vó~ ~~1I dag der verkooping beaichtigen.
koop retour kaart.jes wdnLt~J1~atel'dags uitgegeveu.

. Hizoudere illSC111kkel}.!heJell mt t beLt'L·kkiug tot Ju
~a.arden va.p: 'eta.ling zullen geguven
de terunjneu z,lIlIeu; ::;irel, .• ' li over t'1lV'eejaren,
t ugen :) por cell L,

.'Een. Vrije _, ein zal voorr.eureude koopers
:-;kller,ho:-ich \'''''VU"I,·o op til! dag der vorkooping.

Litbographische plu~lI(~: ku nuen verkrogen wordeu vau de
reurs "an de verkoopers of n ondm·geteekende.

1 :to

u0 ~;n I\.onP VOEDER VOO lt I,I' L Yl'-!' 'n lj ('J~ J .\ •

Dwanlligger, 7 x lit x :,
>' x lO , J
!I • It) x "I .\II.·
In x lt) x ~ ~Y.
II x III • ~ ~
l:! x I 'I x ;, I
1:\ x I • x ;) !
14 x 1,1 " 5)

BroU'1Met'B.Granen_
2t1. per zag, geleverd in truck te. Ne wlands.

Opgedroogde Granen.
Gedroogd met Otto's Patent Droog Maohine. 4s. art. p31' zak

geleverd in truok te Newland8 (zak ingesloten l.
Karren worden dagelijks bij de Brouwerl.i bedt cnd. Sd. pur mand.'

W. L. EDW AR DS,
ohlsaon's Kaapsche Brouwerije:l. B' crkt, Newla nds

ro sT Ll.IST, POST VRIJ.
------ -----------Vormen' voor Tenders, voor-

waarden van kontrakt en alle
andere bijzonderheden kunnen ver-
kregen worden aan de ~poor'7eg
Pakhuizen, Kaapstad, Port Eliza-
heth en Oost Lor den.

Verzegelde Tenders (origitI\'ele
slechta] geadresseercl aan Jen Con-
troleur en Allditcur-GenITaal,
Kaapstad en van huiten gf'merkt
"Tender~ voor Dwarslizget's "
zullen ingewacht WOI'Jeu tut d.:n
middag van Dinsdag, :2:~ December,
1902,

i\.1\L.1ESBURY
~''\t'('lH(,lIr, kamer en Voogdij- en

-r II!,I· .\...suruu tiemaatseheppi i
). ...GERI(:HT IN 1864.

TOUCHER,
WaterwJrken Kontrakteur erf Boren

72, LOOPST:a,AA.T,

G.
Ingenieur',

Kaapstad, :
Takke~ te Malmesbury ell 'l'iqlleth\'r~',

J"J"t..!.i ,;~ K a.pitnl
. ',Ir,~ ':I1J~

£8,ZZO 0 0
£2Uoo 0 0

" ,..~It. j}'" 'I Id \I"'~.Jc!I(' .j., A. Intllll,.t.'· ...1 •

I~ ,.·'jn ....... ,.. :\IW 1·~1If1 ...n, \"oo'(,j, D

,'l .. I~"'ttJ I.. ;U""""!\·'1IIt",· l~~Jel". ent.
l,df\ k" ...11 'tl'i .'c..:hcp ....ltLnHHi88~n, T""rtJ-

" l,t.tJlJ, H;1.Vtjh.iK~ (\tf~lt"lU)'ftu., Voor he'
.. r,,-.·hitl't~n \".'ll, 0.·11 "P e r-re Vel

I. ·,..'t, e n s . ("I A1Ct1,nt.1"·;jI,j A.g tJ t<f'cb a,,·
" ." '" ~11 f'uI,' ,. de Kolonie.

Houdt in voorraad een groote verscheidenheid va 1 :

- WiNDMOI.J\'.NS van 6 tot 16 voel dooren de m-;
t01H~N~ van 20 tot 60 voet hooc.

J
WAHT, STOOM, en GALV. I'!.JP~:N van + Lqt Il dui-n.
LBOWS, rrE~::;, B~~DS_ ell algem"f'Ill' bohours-Ien, .1<".. lf,lf' ~1·()t'tLP.

~oJ'}1P~::f: Kontra:'t"ul's, I'auk , Koloni .Jl', ":1 nudet e P,)rnl't'lI. Syphon,
Muur, Lo -dgieters, en an,ltll'tl pCI'::pump,'n. 8chot'rs ~hldt,l·
puntschuwende, pers, en andere zware pt)lnf'0ll. \, All wei Ier
Quadru!Jle Action Hom',rotary" POmpt'il, met kl pit' of hullen
klep. Bosprocings pompen, im.erneue p,jP"1I van 4 t·)L 8 duim.
" Rasch" Kontrak tour sSlijk Pouuien \ oor mod,lt'rig wail'I'.
(Kunnen niet opgeplolJt raken met. J>'lf .ieren of stroo).

[WIJN POMPEN: "::;el1li rotary," alle '{l'OO tew or stoot w:lrjens of \'0 t

8LANGJi;N: Gomelastiek en Zeil, van t t",t 4 duim.
KLEPPKN: Voet, Peet, en hoogt! dr u xk in.r tol G duim. Lucht fn

Ballen Kleppen tot :3 duim.
CILINDfj;RS: Geelkop1!I"8 en Ijzer Va.li l~ Lot lj rilliru. O'Jk Wi'1d,
. molen 8tandaards, Hoofd, I{ange, ('n ~tol)m KeLt>1 Kra"ell, Man,

hole Dek~els, Wegbussen, onz.
Gegalvaniseerd vierKante en ropde Gerim[lt1I'jp WaLeI' Tanks.

W. SINl'LAIK,
Hoofd ~pf)orw ..g Pakhlllshou.Jer.

KAut.oor Van den
Hoofd Spoo.!wcll Pak lllll,holldcr,
• KlLIlpstad,J:1 I)Ct., 1!)I)'2

BEHOODIGD BEK GEHEESKUMDIGE
i):IUOOTEUREN .

'lo; w ..II<:d. Hoer G. W. D. ROBT,
\">orzittor.

I,. ·""I_EIi. H..eren

.i H. l:"'\p" , I [la." t. T. H001
'Ir r.. I,. II. LWH-rll, A..J ,14.80';.
IV [) MU.tH·F.~" '. W. t.Ol'w.

AODL'l'EUREN :

I'~ I\' ..I· It:cl. H ,-",'-11 I . .r .• J. ,'.. AA ROK

Gewaarborgd £400 voor
Eerste Jaar.

Inkomsten van Geneeskundige VOOf den
Oorlog £800.-

,\ PPLICATIE8 worden uitge-
.~ noodigd tot :W November,
meldende kwalif:icaties en verij-
zingen gevendo met betrekk in,!! tot
hekwaamheid en karaktt'r.

Applicant moet in staat WP7.0U

liolland~ch te spreken.
:M. G. :MAT~CHKE,

Vosbmg, K.K.

PAUJ) '). CLUVEB" ~\.f~la!..!'t:'r.
" ~, I Birdstruat., Stellenbos

MICHAL! & Ilf: VI LLU;' ::;,
Hofmeyr Kamers,' ~,

Kaa.pstad, .. ;Ol},....
Procureurs voor de verk~P,(lI',

,. ~.

• 't, L \!('t-\(.!. ..... It"_'11 V"I~"dtfrti" "1. "II It.! lj

''\' lol \" .rmi· !:\.il"'. ,n d"fl JI;..ru" tf" ' nt,r

'n . Tl 'N1oWf '" 10 1"111J",

. G. 'l'OUlJBER beeft de grootste ondervinding ill ZilIJ,Afrl:<;~ ill h t
oprichten van Windmol,·ns pn Pomp :,tclsel".

Reparatie wordt gedaan. A.l't'cu (l!'yltl' 'n m·lnu. n wor,l"!l ~ebl'lIi~ t.

POEDE'R.

KEATING'Smm
POEDER

Is SCHADELO') ~ voor Dieren.
,nT

OE KOLONIALE ONOERLI NGE
~ !

ASSURANTIE. MAATSGHAPPIJ'
t • , .

, .~,
Executeurs Kanler LEVENS
APPL1CATIES zullen ont'\'angen

worden, aan dil kantoor. van
personen gewillil!. en, !)evoe~d f)1T1

de plaatsen Bergvlh'l, Sweet \ alley,
en Longueville, Constantie, tt:l be-
"t;eren en over opZICht te bouden,
te worden inge:l.onden, ruet getill !-
schriften, op of voor DO!ldcl'dH~,
2ï dezer.

Voor verdere inlichting doe lien
aanzook hij,

J. H. ~. ROS~,

J Secretaris.

ExecUteuI"!'! amers,
Hoek va Adda-ley en

Wale raten.
---- I

AGE~T\'()OR"O:'\S LA~D'·.

,
.. ,

,~LLD Olll \lit to-' ~eïtl',J ~P verband.
U goed gnh\lrde t-'i~c it lt. '"., .

Hij onclerheden Ol)' li. "an lf;~t Kantoor van de Maal

Addur-ley"traat, Ka.apsl ~9

- -ULLER,Rente togeu :1 pCl' WandluizJo.
Vlooien,
Motten,

.40, tU 47, )TR~NOSTRiAT, KAAPSTAD, I ~:~~~ter:.
U: t· )DT

•

WEER TE KOOP tiN :e Zuid-Afrikaanse
EKBANK, BEPERKT.

Nederlands Wandluizen,
Vlooien,
Motten,
Kevers,
Muskieten.

I>e ~'Cbte poeder d""",t M lun<l' .... "!l'nl( 'all
TnolUs KRATI!'ll. "~rko"hl 'eob IU blikje •.

KEATING'S WORM T BLETTEN
KEATI.NG'S WORM TABLETTEN

1 KEATING'S WORM TABLETTEN

I Een &uiur p1&o!.c!n luiier.coow!. be'd" iu 'oor-
komen en 1lmaU:. da1. flt"n Jltf'f ~ name 1njl.1! "'er~

I ·b.ah om het ".".I~e mloldet rn darm en tlnde,..,
I ..."rmen te Il""en. He jo..-n lIUl b .eihll ~n &lICht
! lO.ddel, eo ooo",t 2f"IChi~t 'oor k,ll<ienn. Ver
!tocht 10 blikj ... en bo I. door all. dro~&en.
Etgenaar ,._J(" S KEATING, Londen

Het Volk.slied van den gewezen Z ~id-
Aftikaansche R.epubl1eK, )'rij, 2 a ;

Het volkslied van den gewezen Oranje Vrijstaat. 2.6.; (1) ~llju L,,"cl
1t1ijn Volk-eu Taal, (2) Zuid-Alrikn, en (!n Aln ka 9'0')1' Je Aln kaalldl'l'lS -de Dne
Liederen tezamen 3/ ; .

Het Lied van Christiaan de Wet, prijs 2
"Never Give Up" Lied, prijs 2.'; Vaarwel, prij,; 2i;

De ••Boer Prisoner's Prayer," prijs 2/ ; De Droom van den Boer, Pl'lJ- 2
Kwast's 169 Gezelschapsl1ederen, Praohtig Gehonden, pl'ij~ 4 6

SCHlWF Oll EXKllPLt.B.EN OF KOll ZELF NHS.
R. MULLER, 46!eon 47, Strandstraat, KAAP~,TAD

,
zij hunne bezigheid weder hebben
en YODr te schieten op pllla,l.sein

aanBerichten hiermedd.
gevangen en bereid zijn
yoor landbou.,dllel~,••ul~n..

D~.ArHR.\l'S i" Ilant::e,leld als Agoent
voor" ()n' LR"d ,. lP KI,"n R'){'I.o"l', d,SI
Ba.rkly OO!' .. 'Gemakkelijke TeruQbelalioQ.
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Drink Heerlijk
RDAG, 22 NO.VBHBBR, 1902.

KENNISGEVING.

NEGT
Drink Heerlijke

N ECTA 1

Drink Heerlijke

N ECTAH
Drink Heerlijke

N ECTAH
. ---_.,

Drink~ Heorlij ka

N ECTAH
Drink Heerlijke;

I'

N ECTAH
~-
Drink Heerlijke

N ECTAH
,
~ .
i! .

Drink

NEG
KOOP

NEu TAR
ZIJ IS DEBE8'r~.

BEVF~EL

N EGTAR
Aan want lij Is de THEEvoor
RIJKEN,
ARMEN,
STERKEN,
ZWAK '.~'BjN

IIEHS'fELLE\ DEN
,,

NECTAR
iTHEE

Is ~fn Heerlijke Drank voor
alle Jlell~tlltlIl en up

alle tijden.

\'l'rkClcht bij alle Kruideniers en
Algemeene Winkels door geheel
Zuid-Afrika. in t, i, en I-lb. Lood
f'o>t-if'~. An lz: I-lb. en 3-lb. Prac}\t1g
\ en1e.&4e Jl~1t6ll.

,~.

een groot totaal voor de
en de Transkei tezamen

IIi·',o:ll. Maar da4lrvan moet on·
£ I \1)00 afgetrokken woruen zijnde
I'ag, uat uitbetaald wordt aan on-

zers, die meer dan £:SOU per ;aar
De som waarop de liJ percent

d moet worden kan dUB genomen
voor .t: l5(),OOO. Indien de aan be-
vau het comité dus uitgevoerd
uan zullen de onderwijzers een

"uU'~'W;'Jt""IU som van £15,000 uit 'elands

van Cole berg
YOOR

R1GHT -SCHRfl NER

:-

PAUL DOLOVER, AFSLAGER L
28 No.-Te Stellenbosch, 'f tgoed. ~.~
6 Dec-Te Stellcaboecb, 302,groote perooel.n

aan bet Mostert Pri!~ Landgoed. .
13 Dee-e-TeSomerset West, vastgoed.

JJ STOFBERG, Ajo'SLAGER
'};7 No.-Te Scbuinsboogto, Williston,

.vae en boerderjjgereedscbap ..
J W r.tOORREEB, JR., cl: CO., Al<'SLAGEBS

24 N" .. ..:..Te Moorree~bnrg, vastgoed
leveode ha ve.

10 Dec-Tc Darling, 89 kostbare erven'
BL\IELMAN & CO., AFSLAGERS.

Dinsdag, 26 Nav

deze opgaaf blijkt, dat slechts 3G
"'t,.,.. .."'nzera uit de á32, die aan 't hoofd

een publieke school staaa, de volle
aQi",,,,.rr'Aments· toelage trekken. Een
nrl,o:..p·U1nzer van Port Elizabeth verklaarde

h-« comité, dat een ouder wyzeres,
zich voor drie jaar had voorbereid,

met een salarill van.£4Q per jaar,.
een "lady typewriter", na drie

oefening een betrekking van
£100 per jaar kan krijgen. Ge-

zUnde waarom de onderwijz8Jtll8-
niet een ho ger salaria krijgen, was
antwoord, dat de plaatselijke school-
iasie (Port Elizabeth) het onmogs.

",ond meer dan £20 bij te dragen.
twee haakjes wensehen wij

erop te wijzen, dat Port Elizabeth
bevoorrecht is. Het. parlement

meer dan eens gron i in Port :ali~·
'aan de municipaliteit gegeven voor
qldoeleinden. Een dier geschenken

jaarlijks een som van, over de
op, terwijl een ander stuk grond

. groote waarde ongebruikt ligt.
, hoe is het op Kimberley, de dia-

stad, gesteld? In dat, distrikt zijn
derde klas scholen, eli van deze
slecht één van de volle toelage ge-

ik. Slechts twee assistenten van allen
scholen geëmployeerd krijgen de

toelage. In Port Elizabeth zij n er
derde klas scholen en ni at één

de volle toslage. In de Kaapscha
iug zijn er :10 derde klas scholen,

slechts ;) der hoold"onderwijzers
le toelage krijgen. De school-com-
maken geen gebruik van de volle
ourdat zij hun bijdrage niet wil-
kunnen verhoogen. Maar wat

er in de genoemde rijke centrums
'" l'rogressieven" voor onderwijs ge-
? Hoort m en ooit van bazaren voor
doeleinden, zooals in de buiten-

kIen?

vralg nu is, hoe kan het salaris der
ijle's verhoogd worden? Zal men

h ..t .t: voor .t: beginsel afwijken en
dat het gon vercement zeggtJ £2

. ,lra~i<n uit 's l.m.lskas voor elk £
de school cOID~ls.sieB gegeven P Dit
aan J'Ol hand gegeven door de alge-

Lligup;n (I..r onderwijzers·conferentie,
I als door prof ssor De Vos. Dr.

r daareut egeu verklaarJe zich tegen
afwijking vau 't £ voor £ begiusel
ij gar als roden : "dat elke klE:'in~
'kin~, di .. we JU iken van ..ell begin-

dieu aard, ue uioeil ij kheden van
I·dtiu verru-erdai-r, en tot mis-

aaaleid iug gr,f'ft". Als een voor-
noeuide hij de armenechclsn, die

afwijking waren van uit beginsel.
unueuscholeu h-bb-n in vele ge-

de gerneonte (corurnunu y ) gede-
liaeeril". Met andere woorden men
,dat het gouvernement alles zou
ter wijl men Zellf niet a deed. Dat een
king in de r ich t inq van een grooter

Win de zij le van het gou verne-
: t lot '(roote centralisatie van oua ge-
Achool·wczpn lal leiden, spt·eekt van
En 'lVij zijn het met den heer Merri-
£leus, dat wij meer dbcentralisat·ie in
van mepr centralisatie noo lig beb-
Om Iit uit te voeren is echter

ZO') gemakkelijk.
~eltct comile heeft een tiju ..lijk

milldel aan de hand gC'geven, name-
om aall onclt'rwijzcr~ Ulllt een salaris
nder £JI~) evt'n als aan de onge-

ci viel .. ambtenaren voor een jaar
.ver,lDllC'ruó'l'ing van tO perclJnt op hun

.te g,·v"n. D.,z'! aanbeveling vond
bij'ral in het parlement, en wij

len er niet aan. dat het .gon veruE:'-
. uezon wenk zill opvolgen. Gesteld
t gedaau werd, op hoevelli zal de

.ng te staan komen? Om op
.vraag een antwoord te krijgen moe-

weten hoeveel het gou vernemen!
bijdraagt tot het salaris van onder-

ra in de Koronie. De volgende op-
van belaDg in meer dan een op-

en geeft de bijdrage van het gou-
aan (le ver8chillende klassen

Bcholen :-

,
22 "'lv-To M,Llmesbury. gt'oot en kleinvee,
~R ;';0\"-1' e Moorreesb :rg, losgoed.

DEMPERS, MOORE EN KRIGE, AFSLA.
GERS. •

Z2 No.-Te Caledon, vastgoed en huisraad.;
4 Dec-Te Jongensklip, Caledon, klein en

groot vee.
6 Dec-Te Caledon, losgoed.

C G MABA.I!:l, AFSLAGBR
27 Nov- Te B08hof, va.tgoed

DE VfLLIERS & MARAI:'I, AF'3LAGER:S
:l6 Nov-Te Roodepoort, Murraysburg, gT(~t

en klein vee
'27 Nov-Te (;arstland. lIIurraysburg, losgoed
J S ~L\RAIS en CO., AF::lLAGERS.

Zti Nov-Te Klapmuts Statie, grootvee.
27 ,sov -A n de Paarl, vast- en losgoed.
4 !Jec-Dat Joi!n"hat, vaste en 108'''' goederen

FRED WILMOT, AFSLAGER.
5 Jan-Te Laingsburg, vastgeed,

BJ RAATB, AFgLAGEP..
:l6 en 27 Nov-Te Damfontein, dist. Brils-

town, levende have, boerdeqjgereedachap, eD~.
:29 Xov-Te Britstowu, vastgaed en hutsraad.

~ J. BOTE~ AF~LAG ER.
:l en 4 Dec-Te Ayasi .ntein, distrikt Fraser-

burg, vast en losgoed.
C W LOGrE, AFSLAGERS

5 Dcc-T~ Aberdeen, vu..tgoed
,J J lIOFM~~YR & ZOON, AFdLAOER
t5 "e,·-Te Hoozenkrual, Kooberg, losgoed.
.U "ov-Op d a parade, va<tgoed.

'N S LOC-W, AF::lLAGI::R. ,
'2,; )1o~-Te Boven UOWU~8,Cul einia.Jeveride :

b 'V~.
W P CH.ES::3Y, AFSLAnER

,.. 2\;1~"v-Tc Richmond, .aMtgoed.
'2~ ""v-To Richrn oud, k lo.nve e.

STA)IPER &: Z()UTE~OrJK, AFSLAG
II Dec-Te lIout Ba,i-I,1l;I) perceelen

de." Beacb I::s~a~. '
P S C1IJ,IERR, AF:5Lala:U.

I:) en 18 O"c-D~ Aar, vastgoed.
)1 L KRH;J::, AFSLAGER

:, Dec -Tel:)tolytlerviJle, lere ade have

lJ F )L\RA1::l. 0.2:'\., AF.:!LAGER
~Ii:'\ov- Te Klapmuts s tutie, groot en kleiu"

vee.
D ;';ov-Te l'iederouq;. Klein Drukensteiu

losse ~oederen. .
W li F,KLEY.\' en Cf), '\f~I,.H;EIlS:
~:! Nov-Op de Parade vastgood.

J W STIGL[~(;, AF~L.\.GI<.:R.
',!:IOtl'·,moor-T" llup ..tield, vuste en

goederen.
A U DE YlLLIERS & CO., .\Fl:lLAG:,:RS

:!') ~ov-Aan de I'aar l. huismeubelen.
:!7 ~uv-Tc Kluprnu rs ~t..LtlL'. vee.

LI:" UE:"I;E!,I; 1<. JlE \ï I.LIEI::' .. \V~L.\Ul'1U~
:!~ ~D 'l., "O\·-.\:lU bet !.temoe e Kamp.

~ll·lJtnbo ..eb. ctu t re n t 5 ,4J puarduu. . •

Y.\:\ llU1JX ;·n lwuD, AF,";L.\.(;ERS,
': Dec-To Wrllem_riuur, . NicuwuoudISV,i.l,·j

lesse goederen. .

J. van
MARKT AGENT.

STALL No: 5, ~mUWE MARK'i'~

ALLE Verzendingou ~an hem'
toevertrou wd, zooals vruch:-·

ten, Pluimvee, enz., zullen met de
meeste zorgvulJigheid worden ver~
Kocht. Afrekoning volgens. keuze
der verzer.ders.

LET TOCH WEL!-Alle brieven gericht .an
Secretaris, Van ~e Sandt de
liers & Co, Beperkt, of aan
Editeur, OilS Lanl, moete~
alsJeblieft, om oponthoud t.
komeR, op het opschrift PO
BUS 44 hebben.

vr: RK'!'? I.TZr.: ~-HAAi,,, I" ,)

'I'EUWl': M •• " ..

21 l\ov. ; li:
f • d £ e d

A"darpp 1"" ... 0 ~ 3 1 I 0
f'81"t~' J .. 0 10 0 0 lil G
EO!Jueu () 2 I() 0 5 9
• 'nnn '\.":1 0 '1 3 " 4 11
Ei.ren o 8:, :1 I 0 1
Kalk """"r, U 7 .1 0 7
t".·ooi II 'I '1 Il ()
Erwl~n . II 5 li 0 f)
(;anteo () 4 I) U
R,tAr II I ii f) I
Kerr.~n. pt'r lOt) ') I ;) ') .1
Kil I"en I In ,j I lA
l.ilOtH:Deo I.) I) 0 15
Abrik".en " I .i 1) 6

DE ZUID-AFRIKAAN
VER EEN lGD MEr.

ONS LAN n-.
ZATElWAr.i, '2'2 NOVE~IIlEI{, 1902.

Het sala.ris van
zers.

1\ hel rapport vaD het delekt comit~ over
olltlt·rwij,;·zaken wordt gezegd. "Jal de
saiariasuIl van onuerwijzers in de verschil;'
lendl' oppn bare scholen in ucKaapkolonie;
111 aanw('\'king ueLDt'mle de verhoogde
koi'!. Il \';411 I.j\·t'u, ongptwijfdd BI'ring'
lijll. W<i!ll\t>E:'r \'c'rgtllekeu 'met ditl Vl'r-·
ui"n,1 in :lDUere professitls <n ntlrillgen,"

In I.v.lj wt\rJ de scha.al van gOllverne-
lll"IHs·toelagen óp het £.voor £ beg i
t,li bl,t Halari~ van onsektariEche Bcholen
verhoo«d. Het blijkt nu echter, dat be.·
rr.,'J.:k~liJk weini!(e onJ<I·wijzers voordeel
'!(t-ha'l uebbeu )jij dele 'verandering, daar
.J" unrgroote meEr It:lrheid der ondf1rwij-
lt'r. niet de volle toelag'! \';l:1 het gou ver-
nemt-ll! ontvangen, waartoe zij gtlrechLigu
zijn. oilldat de school-commidsies niet in
ólaát zijn bun deel van het I:'alaris naar
<\·eurl',l.lgh~i,l re verhoogen. Dr. MUTa
It'\'pru.. de 'rolgende opgaaf toonende hel
g'f'wl publieke scholeri oDd"r het departe-
Illenr, diu de maxiwum tot'lagen verkrijg-
baar voor ht't hoofd Jer school onder
rt'gulatie ~o. :11,; vau L"!li. trekken :_1

hulp ill echter slechts voor één
. ndia" liell de salarissen van on-

rs permanent wil verhoogen, dan
u antler plan uitgedacht moeten

(En bovendien is deEe 10 per-
eentperhoogi,ng ~e8n afwijking van 't £
yoQr.~\' begi usei). Er zijn diie manieren
W'~~ ~eil. kan te werk gaan, namelijk
~l) private ondersttlllning: der school-

bevorderen ; (2) grooter toe-
de a1gemeene; .schatkist ; en (3)

I:'''''''~:'''UJI'''' publieke bijdrage tot de fond-
school.commissies. Wij zullen deze

ar:lfHlIlamieren afzonderlijk behandelen .
hulp. De ondervinding leert

in de groote steden, weinig
publiek voor onderwijs gedaan

Bijna de eenige bron van inkoill8t
~L1VV1-<';Il!WW11!.!I1'1l8 is de schoolgelden

dio)(1~~':dle ouders der kinderen betaald.
platte .lantl wOI'dt, waar noodig,
gehouden om te helpen de gelde-

.6 ~ ..: ei
Kla, van ol Z
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Een soldaat in b~ regiment der Northum-
berland Fusiliers, Thos, Cooper genaamd, i.
"roor. den IIlagistraat geweest wegens inbraak
en diefstal ID Langemarktstrnat. Hij was op
hoeter da ..'Id betrapt. maar zijn zaak is uitge-
steld daar er nog een andere aanklacht tegen
hem in het zout lag.

Y"IIPIICL1Ullgl!D der echool-commilliea
Printe hulp, indien vër-

kriill'baJÓ', lieeft dit groot "YOordeel, dat
de plaatll8lijke belangs! lUng in
ng der jeugd wordt bevoruerd ..

toelage uit de algemeene
Dit punt hebb n 'wij reeds

besproken. Alles in aan.m rk-
sijn wij niet ten gunste van
van 't £ voor £ beginsel.

P~latlllel~jke publieke bijdrage. Dit
manieren gedaan worden: (a)

speciale onderwijs. belasting ; of
een bijdrage uit de alge me-ue

maomsten van het plaatselijke publi-ke
Het eerste plan werd (in be-

) gevolgd in de onderwijs-
het Schreiner-ministerie in 1899

UliJltm4", als ook .in de school-radeu bill
Theron, ingediend in 1897.
plan is dat door het selekt

Wij n.oeten erkennen,
groote bezwaren zien in 't uit.

beide plannen. Volgens het
belasting voor sChooIdoelein-
volgens het tweede ind,:rekt.

is er dus geen verschil
tUls8C:hétn die twee, en zoodra men publieke

gaat gebruiken voor school-
UU'"I".'U,\JL"U, dan ontstaat de groote vraag:

het beheer over de scholen
Twee faktoren komen bij de

UClUQIU,""PUU!S van deze vraag op den voor-
kerken en de kleuren. In

ziet men thans een heftigen
het beheer van de zoogenaamde
scholen. Daer is de strij i

zrooteudeels k"rkelijk. Hier in dEI Kaap-
hebben wij ook nog met een ras
kwestie te doen. Dan is er' ook
omtrent de wijzé waarop die

fondsen verdeeld zulleu worden
aanspraak zullen kunnen u:iake~

Jaar uit.

t het, .de zaak~is niet gemakke-
lossen. Wij hebben in dit arti-

ijk slechte een paar punten
aanstippen. Wat wij allen, die
in de opleiding der j'mgd en in
wijs systeem stellen, raden is

een copie van het rapport van 't
té aan te schaffeu, en het ga-

nau wkeurig te bestudaereu.

- Ds. Hngo, een :del' leden der oommil81e,
zei, dat er ge'en dl1finitie"Ye beschuldigillg
tegen ds. Vlok was: De commiaaie kon
ds, Vlok'da.lIrom niet vragen om te bedan-
ken en' z.ij bad alles in haar vermogen
gedaan Om een v,riendliCha.ppelijke oplos-
'ing tot stand te br ngen. D nitslag der
stemming had echter getoond, dat dit hun
niet was gelukt.

Wij wenschen onder de omstandigheden
niet te veel over deze zaak te "eggen. Eén
ding is zeker, ds. Vlok kau uisf zeggen, dat
de geme=nte- van Piketberg hem karig
heeft behandeld, Wij iJlen hopen, dat
de ongeregeldheden, die in .den laatsten
tijd in de gem=ente van Piketberg lijn
ontstaan, nn spoedig uit den weg geruimd
enlleu worden, en dat de gemeente ander-
maal zal bloeiëe, onder hlrtelijke samen-
werking met den te worden baroepen
nieuwen leeraar.

GEEN AZIATEN. 0:., bljjki ui' HD be·
w'Ji in een Traunalieh blad dat de CoD·
aOtidat.ed Goldfielcb te G~rr To_n, __~ :a
Ra3d MD .ijfirJ .tau,dpl .. tau h~t
... rbdlll(! waren, eD Welker IInord... un
Ollinelen n lDdien nrlof hadd ~ ~.ea. er
negotie le doen. De DlUt.obaPIt__~l bI«
een .lokje .oor geatokeu door d.......... n UIl
te .eggen dat het door de _et .. rbodeD ....

EEN nieuwe IAndboo_ert Ver niginJ.-I>e
CIi. heer W. Runcimat:, L.W.V;, UI d n .oor-
sittentoeI inn 811 0lIl half dm n.DI ••• n eeD
veriadering, die op ~ den ~U•• No ...

le Diepri.ier zal geboudao _orden me' b t
d~~1 om de weDIC~elij.~~id te _preke:_~
een "PlulDlIlead Dlepn"ler &: Bttre,t_-
bo.nven Vereeni&iDR" op ~ r!cbteD,~rno bet
-loei z I ziio 0'0 op cOlllti~n~neeJ. -Uze .poe-
diger .ooruitpni ea o~!Wi.kkeliog nu ge-
noemde districteo te .. kriipn.

ALS .oorbeeld nn d.. .tommia~id ~ in
niet weinig Brir,eche ~geD onr Z. AfrikMn-
sehe ",ken b IlObt, hult de "Tnnnaal
Leader" het naschrift un no ~D _.Ibende-
neerden brief over balutinguakeD, ten d~
dat het dwaaa en echandrJig i om in Z Afrika,
een land dat rnim .00 goed .oar blankeD deugt
&la Aastralië, de mijnen door barba.ren of bal ..
bubaren le latea be.erken. "Bet .an Eulk
een onwetendbeia te winnen", .egt bet blad",
is even moeilijk &la :>m MODtblan.~ met bebalp,
nn een beitel met den grond geluk le maken.

WEDUWEN- EN WEEZENFONDB. -
Een bazaar om bo ..eugenoemd fonda te ... r-
eterken zal (D. V.) op a. s. Dillld&;(, deu 2()eteu
deur, in het lokaal· nuat de. Hoorder, P .. rl
kerk gehoad n worden. De d ar n zuIl n • mor·
gens ten 11 ure worden geopend DIl om balf "
'I nrlll1iddap ... 1 de le .. nde-have worden opi"-
..ild. In .. rband hiermede nl er op WoeMdag-
avond den 26 ten deser, een eeneert gegenn
worde~ in de Gymnasium Zaal. .
Wij willen ..ertrouweo, dat d,ll on~mennng
met uiterst saooee al bekrooDd worden en dat
elk een in due .. I doen .a~ lOO hand 'rindt om
te doen.

ARMENIE.-SprekeDde op de oonfe~eutie ~
Salisbury .oerde ook de heer Beh8llnihaIJ, ~e
drie maanden in een Tarnehe ge.angenla
geweest wae, het woord. Bli herinnerde .zOn.
hoorders dat sedert 1894, 200,000 Armenl8Che
christenen hun geloof met hon bloed ve~d
hadden, en dat er ,tegenwoordig 60,000 ....aer-
loose kinderen ajjn en een ennredI, getal
weduwen. Bli bad 700 "meetings" in En,e-
land gebouden, en he' .erhengde hem te IiICn
dat de christenen in Engeland Iwk een deelne-
ming met aijne verdrnkte lanigenoien toonden,
en dat hem de middelen waren .ancW' om
eenigen der vaderlooIe cbri,tenen in sUn
" Bome" to M.raah (Armenië) op te bl'8llrn,
en mede verscheidene der cbrilteliJn gem_ten
in zijn vaderland te kunneu onderhouden.

I~ een kennisgeving in de ".Kerkbode" gepu·
bliceerd vestigt ds. D. J. le R. MaT.ehand,
Rin~ Prseses, de aandacht op een. bealnlt door
tie Jong8t geboudec riog.vergadenng te Kaap
etad genomen. Bet bealuit lnidt ala ..olgt :-
"Lattende op de .oortdorende ... rkoopiur ~
erven en de aitlegging 1I1Ul dorpen op .enchll-
leude plaatsen binnen dit RingarOMOrt, WOf1l1Cht
de vergadering de .el"fCbillende kertteracl811 te
wijzen op de noo(bakelijkbeld no bijljjda grond
voor kerkelijke doeleinden te verz.ekeren met
het oog op de e ..eatueele stichting van alrou-
derljjke werkkringen, en draagt het 1DII de
Rings Oommissie op, de kerker.den .aar ge-
wenscht, hierin behnlpzaam te ZUn."

EEN ONBESOBOFTE BOTTE~TOT.-
Wii vernemen dat de heer van R~nlbnl'i, es-
veldkornet n.n Boshoff, een ernMige ontmoet-
ing had omtrent ti 11101 .uit de stad op den w8&'
naar Oudeberg. Hij trok terug naar huis en
had een aaDtaI vee met sich. Op gemelde plaat.
kwam een Bottentot met een _gen no de
tegenever richting en dreef de wagen tos!cben
hel vee un den beer Van R"laborg op een on-
.erschillige wijze. Gevraagd lijnde waarom bij
het deed, betoonde hij de grootste brutaliteit en
daagde den heer Van Rousburg .uit d.t zoo 'hiJ
vechten wilde bij gereed waa. B.t ge.olg wu
dat de Hottentot 'n dpgelUk afranaelillj! kreeg.
Hiermede W&8 hO niet te vreden en sich .er-
rekerd hebbende nn srokken liep hU den heer
Van Rensborg toe, diende hem '0 ~eweldi&' dail
toe op den arm, kreeg eijn vlDrr ID den mona
en beet lIOO geweldig dat de .inger bralt. De
heer Van Rensbnrg is naar de .tad '{"bracht en
leed no aa.n bloedvergiffiug in den 'nnger en er
bestaat uie 'nees dal >;JO er geen betenoMp
kOllie lUn ..mber of banJ afgeaet uI moeten
worden.-On.::< Courant

TAD VERKiEZINGEN TE GRAAFF-
REI,NET. - Wat gaat ~egt o..:! Coura ..t "de
Afrikaanscbe parto dOPD ID cake de twee nlra-
turen iD den stadsraad? Stil&itt8n kan eu durn
er hoegena&l1ld niet "Plen. Wij makcn de
meerderhoid uit iD de stad en dua is hl't 0"'-
eenkolDlltig· OWl .0lsto recht dat er niemand
anders dan Afrikunder8 in den raad lIloet
wezen. En indien !ruIk. het geval niet' daD
strekt het OWlgewis toi !lCh.nd~; WU lij!" nn
wege de aotocratllChe h'lIdeh'Ule .... n die per.
!IOnen die gedtrrende de krijKlwe~ bier hun _t
handhufden, in de minderheid gekomen. Maar
tbans hebben wjj ons outweldigde rechten on·
IlUAtood terug, en laat un. er .... n gebruik IDlken,
en dao &al bet niet ~oo zeer lang dnren .oordat
wjj ona kunnen laten vertegenwoordÏlf n door
hen die wjj ~houwen all beat geeehild .oor
de bel.Dgen nn de stad. Laat de bn08fde
personen dadelijk de noodige stappen nemen.
Wij verzekeren hOD dat er geen gebrek .. u
oDderateaning UI we&en, w.o~ fik Afrilnander
is maar te gewillig om gebruik te maken .I0Il
voorrechten, die hem ontr;egd aijD p_or •.
Bet verei.ftcht alechta samenwerking eD de aak
~ ge.onden.~"~~~~~~~~~

De Bond opgeroepen.
Elders in deze uitgave pnbliceereu wij

een brief van den heer P. J. Louw, een
der leden van den Kaapstadsehen Bond-
stak, waarin hij vraagt of de tijd niet
gekomen Is om weder een Boudavergsder-
ing te beleggen en zaken van algemeen
belang te bespreken. In antwoord op
deze vraag verwijzen wij naar de circulaire
van de moderatuur van den Afrikaander
Bond.een paar maanden geleden uitgevsar-
digd. In die circulaire werd gezegd, dat
het wenschelijk was, dat de reërganisatte
van de Bondabesturen uitgesteld zou wor-
den tot in December, de maand waarin,
volgens de constitutie van den Bond,
nienwe verkiezingen algemeen moeten
plaats vinden. Aan deze kennis IOving
hebben de Bondstakken gehoor gegeven.
Wel, de maand November is bijna ten
einde, en dUB wordt het tijd om de Bonds-
takken bijeen te roepen. Volgens artikel 7
van de algemeeue cenatitnte van den Bond,
worden 'nieuwe wijksbesturen door de
j!'flwone leden en nieuwe distrtktsbestnren
door de wijksbesturen gekozen, . np voor
zitters van wijksbesturen behoorén daarom
een Vergadering van hun takken vroeg in
December te beleggen, met het doel een
nieuw wijkabeatuur te kiezen, De wijks·
besturen moeten dan hnn afgevaardigden
naar de distriktebeaturen kiezen. zoodat de
distriktebesturen in Januari kunnen ver-
gaderen om de 'afgevaardigden naar het
provinciaal bestuur te kiezen.

De Prieska Vakature.
OFFlcrEELE A1.NKONDIGING.

D plaatsen wij den brief van
waarin bij een opbelde-

van den aankoop van zeker
te Stellenbosch Voor een

koatinricbting. Het nan tal leer
die. de verschillende Stellenbos-

ngsinrichtingen bij WODen, is
lautsten tijd zoo zeer toezenomen.
"Te Huis" niet meer alle jongd-
ie zich aanmoldeu kan bevatten.
Wri iurichting, di .. "Concor l ia"
zal. is onder ?ijn Aigdtl bestuur
en zal in volkomen harmonie

"Te Huis" worden behartigd.
-ia College sluit zijn st u-Iiejaar

dan den Editeur.
Mijnheer,-Door middel van uw blad wensch

ik, namens de Commissie van Toozicht op Elek-
ties, &&nte kondigen, dat da heer

P. S. CILLIERS
door de kieaings-coufer ntie op 20 November,
te Prieska, wettiglijk g kozen is to~ kandidaat
der Afrikallnder Perlementaire pa,tij voor de
vakature in de wetgevende vergaderiog in de
kics.frlI'clinl( Prieska. ,

De Commissie dringt, bjj aUe Bondsmuunen
en ondersteuners der Af~ikaander partij in de
genoemde kieaaf-Ieeliug aan buo uiterate le doen
om de verkieziog 1'tU1 den heer Cilliers te ver
zekeren. Bartelijke sameuwerking en volkomen
ecnsgeaindheid wordt van allen verwacht. Laat
geen kiezer tot on ..e partij behoorende op den
stemdag ..ersuimen om zUn stem voor.deu heer
Cillie te gaan uitbreugen.

Uw dienstwillige dienaar,
Jos. M. BG¥FMAN,

Sec. Commissie van Toezicht op Elekties.politieke vereeniging
iIdag, U; dezer, werd een
in de Metropolitau Hall ge-
het doel de "South African

1··,·,n",,·.,I.'ve Association" op t s richten.
werden voorgesteld, deze-ver-

iu den westelijken cirkel" op t1
in afwachting van de t::eló'genheid
organisatie daar te stellen, dis de
kan vervangen. De vool·zitter
illatie is sir Lewis Micbel1; vice-
de heel' E. Powell, editour van
; thesaurier, ds herr L. Abra·

en secl'atari8 de l:eel' M. Sirukina.
wat is dan vat: de Lsagu'l gewor-
aar zijn generaal Brabant en
Crewe? Wijlen de heer

wa9 de voorzitter d", .. League.
uan verzuimd sir Lewis tot

STADSNIEUWS.

..
)

In de "Gouvernements Ga.zette" van ~is-
tNen staat naast een \"olle.djge afdruk van
alle. wetten doOI' bet parlement io zijn lllAtste
r;J ttmg tot st....nd gebracht ook een nieu 10'
roglement "oor het huren "r~ waterboren der
regeering, en verder bet 001\ en o.nder oorw
benoemingen wnarvan het ,-oornaa.mst~ daar-
op neerkomt dat tot vrederoohter benoemd
zijD J. Senrlc, I~.W. V., voor Port Elizabeth
en C. T. Denston voor Matatiele, en dat D.
P. va!} den Heerer, L.W.R., hersteld ~ ala
vrederechter en veldkornet in Albert, terwijl
aan A. P. J. &t<>rhuizcn zijn oommissie ala
vrederecbt.er voor Namaqualaod is ontnomen.
Tot ...eldkornet8 zijn nanges~l~ J. H. F.
Klem, D.H.7-oon, voor Gonclinl, Caledon;
R. Rich, voor Knmaggas, Kamnqualand; en
R. A. Goldhawk, voor ZondrIgsrivier. A.esi&-
tent veldkornet "oor wijk il, Richmond, is ge-
. worden F. W. Koek.

Prieska Vakature .
aander conferentie ter kiezing
didaat voor de vakatnre in de
g Prieska werd 1.1. DODderdag,
Prieska. volgens oproeping
e van Toezicht, CE'houdAIl.

was voltallig: J afO(evuar·
ieeka, 2 van Kenhardt eu :2

De nitslag der stemming
Cilliers 4 stemmen, en de

MeilIon 3 stemmen. De hE:'er
had du~ de I!Ieerderheid der

GEMENGD NIEUWS·

t vlln Montagu wil
CO:lleIJtan~ln uitgezonden door

tut ........" aan 't boofd waarvan gene-
n.o·",,", staat, ook voor de TranBvaal

de O. R.K. coJlccleortm. Het.
dat zij alleen voor de O.R.K.

Ds. D. WlLCOCKS heeft het beroep naar
.Hncal Nor,,.d aangenomen .

OP een verkooping van 'nIltgoed gisteren te EEN gen_kundige wordt ge.raJJid .oor hw'
Somel'll6t Weet goboaden, \lp last van den heer dorp Vosburg, K.K.
J. Cairncrofla, lM'~aalden 34 stokken, gelegen EEN onderwuurea wordt gevraagd op de
aan den Louren ford Weg, .£1009. De heer J. plaata TeljlO9rt, nabij Middelburg.
R. Celliers WAS de aislaller, en de beeren Smote JEYES FLOEI8TOF is MIl goed middel
en Shaw hellben den gron.d opgemeten. .oor ~nrft, bnnd"iekte, enz. Zie ~.el'tente.

NIET SCBULDIG W'alI de aihpraak der EEN onderwijzeres wordt ge'f1'&&ld op de
jury i.o de uak var. FR Mnller, die te Bloem· pluts Diepri.ier, .iJf minuten .... u Karabu-
fonteió terecbt etond Iwegens een moord die kraal.
bij op Jan Radfman '00 gepleegd hehben.
Rechter Fawker Wall op de bank, en de .oor- MEN .iDdt in deM uitg ... een ad ..erlentie
man der jury daDlcte he ID ~r zijn heldere uit- omtrent de P .. rlacbe lADd Aaekoop ..... t-
eenzetting der zaak. lab.ppii, beperkt .
• D~. ALBERTYN van Rou,uille die in de ge- EEN plalt8, gele~en in het diatrikt Raw~ •.
mt'8nte Caledon collectearde voor zijne verarmde .iIle, il nit d~ hand te koop. Men letr.. op de
gemeente, iJl 1.1. Maanda~ .. an daar .ertrokken, .(hcrtentie hieromlrent.
op weg naar BloemfonteiD, alwaar hij eeno .er- B·ENOODIGD.-Eeo oDgeho_de onderwjjser
gadering der Sijnodale Oommissie moet bjjwoneD. word, genaagd .oor een private boer.D IICbool
Wegens de~e omstandigheid kon hU alechtl een te Winterahoek, di trikt &rt.Il. OoIt.
lIedeelte van de gemeent;e Oaledon beloeken. TAKKEN vaD de tandard Bank V&I1 Zuid
Bij heeft .£215 gecollect«ro. A.frika, bepl!rkt, ,,[jo aeopeud te Butter.ort.h,

DE HEER F. C. MALAN, L.W. V. is' ~er- Oal.inla, (;,an"illiam eo Fruerburg.
avond met zijn gezin "'oor een kor~ vakantie
naar Roberlwn .ertrokken. Zij zollen ee,' paar DE boeren J ~ Maraia &: Co, afalagen, .ullen
dagen hij den btlCr Wolfaardt, L.W.V., door- op 26 dezer,.te Klapmuta Statie, een ..arkooping
brengen, en.an daar denk' de heer Mal'm !lur honden .an groot .ee.
den heer Rabie, L.W.V .• oor Worce!te.~ te APPLICATIES W'Or1e.n [le.......,d door de
.gaan. Bij hoopt in den loop der volgende we~k execnteurekamer mor opzienen ..oor eenile
weder in Kupstad te zijn. . plaatsen. Zie in ..erband biermede de .cber-

S RM "". tentie in dete ni~ ..e.D . ACKE A., ... , van Klein Boel8ap ill
gistermol'llen uit Tokai olltalagen na er 14 maan - TENDERS wordeD ge1"u~ .oar bet op-
den· cn 2 dagen te b~bben vertoefd. Bij is ricbten nn brollgen te Dal Joeaphat op den
i(istHavond naar zlin gemoente tcrngll8keerd. Iloofdweg tuucllen Purl en Wellington.
ZOo. gezondheid SChUDt niet grootelUk.s door EEN hoishoudelijke .ergadering .an de Bol.
zijn gevangenschap geleden te hebben. Wo l.nder, vereenigmg al op Maand .... ond om
wenschen hem van harte gelok met het her- b' lIu.r, in het Germania Botel, gehoudeu wo~en
::n~~d:~n!er vrijheid. Hoe .ehn zijn er nog 'PERSONEN die eiJCben tegen of IClluideD

aal' <Un boedel ..an wolen me.,.,.. A M Ra.eoaw
EliIGELSCB lNnlë.-Het nieuws dat milde bebb<.. mop-tan op de advertentie daaromtrent

regens in de door hongel'l!Dood geteiMterde iu d, 'se uÏlg~ve, letten. '
.treken tie.er Kolonie gevallen zijn heeft •
aoo,!!,el de christenen ia Europa als i~ Indie TES DER wordeD ge"".agd door d D COD
~eer verblijd. TerzeUden t~d moet men trol"ll.r un aoditeor generaal ..oor he~ alwatereo
gedenken, dat er nog "1lel gedaan moet worden nn de "acblkamer en stallen .. n h 'gouftnle-
om de vele nooden te lenigen. GrAan is ment hui .-Zie ad~ert.eDtie.
..oor saadkoren, zwakken en zieken mn.. t.>iIn MOOKREE BUR3.-Op 28 deur boud de
vestaood en gesterkt worden en in .elege ..rJlen beeren lmmelman & Co, te Moorreeabvrg een
moeL de bouenbevol1cing ondeTbouden worden, verkoopiog .. n mailen, paarden eo ..,e~ hei
wijl het.gezaaide aan het groeien is.· ei ,ndom \'Un den heer M SueD.
.MARTISIQGE.-De verwoesting op dLt eiland IN het !!Cbut te Ooriocakloo£ word D eea

door de 'ui tban!tin gen ..an den vul" .. o Peru pan donkey., in een ad.ertentie nader om-
oitgendit heeft hoogstw&8Nchiio.lijk het leven scbre.en, aangehouden. Indien nie' eerder
gekORt aan een koning. Wo bedooien Behanzin gelost, zullen ..li op 29 dez.er ..ukoeht word a.
deo laatSIen konin!l van Uahomey, een .oo~ OP d l ti T f Ik
.... I;n Afrikaansch ruk in··de nabijbpid V&n den ~ p u a e op (Boutkna1 StaDe),
--- - ran den heer L Venter, lOOpeD twee joDP
:S~er. ZUn rijk W3JI indertijd berucht d(l()r de tJlloilen. Indien niet binneD zea _eken werp.
winnige waarde, die er un mell8Chenl e1'e'15 n'')!D D, al hO. a.e all &jin cigendom beachou_eD.
werd gehechl De booftbtad Abome W&8 ..er Zte ad.ertentle.
Ilierd met menschen achedel!, en in 1891 li et de
despoot bO één gelegenheid 4,000 menllChen ' .~EN verkooping "n IChapeo! ho ,
dooden. G<!loklrig hEeft bO 8lech,ta .ier jaren paard,;n, don.k~y .. ~. enl, ;J op 2 Dec,
geregeerd. Toen uamen de Frl.l18Chen z[in ~ WllIew5n ..leJ', !l18triki Nieu_hoadta Vil!
land in bezit. Behanzin vlnehtte en werd twee geboud~n worden. De beeren Van RhijD eD
jaren II!Jl8 achtetvolgd. ·In 1894 echter ,,('rt! Rood zijn de .falagera..
bij gegrepen en naar Martiniqoe .ert.ul1en, DE gead.erteerde .erkeopiag no 60 &aD-
waar hij ",ergeten. leefde, tot bij door de n mp ~lbE.,.teen (bet eigendom V&I1 den bMr ,J E
vaDden Slen Mei iJl omgekomen. ZOO ht eft de VlUien, jr), ~ 27 dezer. '- K1apauata
ook deze>."Wreedaard vcrgelding~lla.ar zijn w\ 1rk tatie, door de h_ A B de 'VIllien ea 00
onin.Jl&8Do zal niet plaat. 'rinden.

wij de aankondiging
UWIUlI ..... ," van Toezicht op elektiE:'B,

iers wettiglijk gekozen iB
n..ln~"J.dilUer kandidaat voor Prieska.

het nauwelijkB te zeggen,.
van alle Afrikaander!! en onder-·
der Afrikaander partij verwacht

zij hartelijk· zullen samen-
de verkiezing van den heer

verzeker"'n.

verdel de aandacht bij een
de Paarl staat gehouden te
bet wed" we'll en weezen

is zeer groot en een
het zijne' bij te dragen om

V"" ....nUlUI"n te ge moet te komen.
len nog eens waarschuwen om

t. onvoorwaardelijk alles VOOI'
aan te nemen wat door onbe-

""""':"'111 wordt gezegd. Specu-
oneerlijken gaan ook l'Ontl, die
willen ven-ijken door de goed-
van anderen_

~g:,co'm[nl!lI:Ile van de Paat'l zat 1.1.
Piketberg. Twee Vl'.1gen
haar, na bespreking, aan de

en oud-kerkeraads leden voOr-
of de groote meerderheid der

tegen ds. Vlok alB.haar predi-
; en (b) of zij overtujgJ wardn,
. happelijkê sch..ik.king on·

De stemming op de tl6r8te
: Ja 23, neen 5; en op de

a 26, neen 3. Er hu das niet
twijfel bestaan aangaande de
tussohen ds. Vlok en zijD ge-

is opmerkelijk, dat de heer
ksteen, die een jaar ol wat· ge-
brief naar 0118 Land schreef
k te verded.igen, tba.ns ook
heeft gestemd. N a de stem-

.. ro"H:'UH ds. vlok, dat hij n i.et tanger
der gemeente kon blij v-en. De
toen niet den bree:1ea kerke-

ualspIVII.eu, en ds. Vlok lev,arde zijn
op voorwaarde: <bt de gll-
£1000 en I)(1n jaarlijk ch

voor zijn lieven van .£150 zal

,.



I-ELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

Oe gouverneur te UI.r .... II.

Darling, 21 No ..-(Reuter) -.~.el,,,"8
..erneu. en 8~f kwamen
half vUf ta Darhng Ban
J50 dorpelingen en boeren
te geinoet kwamen en naar
doo WMr DOl:meer personen
.erwelkomllr. Bil ze 8 k
sehoolkiudr ren God "l'e
Nieuwoud- n-vmens de bevolkinz, .:.,._"ur~"
lev -or Oe gOD eerueur h
over dorpelin zen en 0001 e J

korning le da il n Dorp en
e roliJk verMle.d Heden ea 1 de
laDd~k~, toren en scholen en ook
pJ IBls·n b.o. ken om dllUroa ID
naar Hopefield to ••"Irokken

ID den Dicbt • ,<I hier een 'z,c:>M~'OjIlell,
echter opt ckt Z ,ooat er geeu
re's lal komen

Kiezers ran Cole~
STEMT V,()()R

B CRONWRfGflT -SCHREIrlogsnteuws
20 Nov-(Reote.) - Kolo lel V

r, cnochj die bet bevel "0 rd .. o.~r de vierde
lolonne ure t geil de WallfJ 8 wa' u,IKe.onden
I o.~rl rlen aau won<i<lll nl o~. In eeu !.-evoollt
bekomen lJIeD Er bliJv&Il omst!eeh 151000 nn

bOt fllgo kl •• ;o 0 "r eond r mIddeten of
den wa3r meo m e klMr moet komen
reg"t ..n EU I gen ID 0 OrD met die
du, zelfden uu te h I t-len al me'
dl" uo do , ~I"I d r J'I itrea geslrEdon
nl dou. In soh kkll gen te treden met
eige aar. YfI(J midu-Ien eo waar uien
kan '" t hel ueme , ya, een bepaal I
lul)<~ li d-n op hun plaat en .IJ
(3' I lal'!!) til" In hN beZIt I JU un oen
UIt, UOIID!! ..oor hun terugkeer mu. t.
behoeve de groud ~. [l1al8 bulp nn de
rI h( kunnen U Ico oe 1 om tr ..kvee en
80h .p voor h u J\J\IJ te ko pen en
op eeu bap laid Ilf-deeltu der oogsten
be bb-II \ In die buwon ra wordt een
be ur lid en eeu hdililce behaudeiinj, V91r%ekerd.
eu r"~e,,rll 1,;8 ruspeeteure sullen het oog
bou lt,

De se a~ v.n h.t terug eoer ir-g zal
sillllt .1. b.t du.,ortl '0 nl van de burger
reg» I g Pil (\lV)' direc le zuo
ma] 0. Ilg~eLt die de din cti 1
burgerk uupe "I' z eh zal, emen lul de
lug \0< he t r leuw~ regelit gsplau Dit
eer (t\ r, rrne VAIl !Jot oude boerenat
pach t p el" J l:r'U!I '.llg die, naar mou
lot plu. \ "U mCklloluke vra~glll
It sdeu

K.......... nt VIIioen.
I.ouden :re No,-(R ... Ier) - Kommandant

VIIJO' n had gl,jl~en eun 0 derft ud m..1. den
bee. Chamln! lal" .. n b.1t k"lo, I le kantoor

EEN SrRAFlAÁK

DR MUIR

Londen .n l'i' JV - (Reurer ) - fI" Duitsche
K~ .. ~r b.oe11 z el, 'eu l~~rSI" b vr ,~I ver
"" •• rd d >or ZIlO b z te" ~"11 ~ ltq~la 1 I Il te
enueu gega-en hoe bU de ... ó ,d."ukhenl

o.er.1 door bet ~u~etsch~ .olk betoon I op prua
steide

Bonoemlng.
l

Kimberley 20 Nov-(lteuter)~l)e""st.ad8raad
zal lord M iluer vurt reken de gallt er sta I JO

het anator rum te Z In eo In be~' 8\lIdbol~ .at
aan. e feit .dres wurdun lUI,ngeW'n ~cr...ot
de burgers hem met een {ee.tD1llall,,"chten

De beer lr (, reen I" loru!; nu. Khifh{\.Le} om
weder de redactie vuu de A Ivo;!ltl.er le

"

L nd-n 2) Nc,. - (ReD lf) - S,r -vile
Brinton C'OI!IlI.y i. a.ngesteld tot b !•• llfIeeKter
qelleraal I pt ....b ...an deu be ~o< VliIJ Ma I
borough

Stoombooten

r.o~n :lv No.-(R"otA-r) D" (,h, rka
IKM..auJ.g II I I~ uur • ml Id 'gs te T n- iffe
IIn!!".omeo

voeren
1:;"" annk lacln, wellNl~ m" rl bal bot bof

t-er .'raf."tlng twee J ,,'01 la, I( b "'1~lelJouJlon
Ja" Uloete en (Ieurq" Koekernoer ee Uol
land-eh» \fnkua, tier boer u van t distr ik ;
IJa) .. "rJe b-scbu ldigd 'au het siBreloD van
een gekleurdeu Ir uk waohter Jl" ~Ilulforro
met een revolver ,,~w.p'" J m~l ~ ban h~
ten onder 1. eb Ir" dh I lt I( Ol( h~le4~ Du m '0

..., ra ""plIkt co v )ur Do Vdl, .. g~r~cht d ie
beschu digden lKI Md"'l I ebbe", b~ duld le
schieter HclJ, 'l, ••ngoneu we d6li .chullt~
bovonJen on t~r doou ver(>ordeell! zonder
Illlube tI ng aao d.. gena I \ Il I bo~ bof Zu
ze,deo op tast ~a I U" \ 1 I"r" J.!6;a.nd<II t"
hebbeD d,e du. evA". "r UI )<lIlt Il billeD wo.
de,

Dr M IIr heeft hedOIl I amlllJ.lt nJau we
open I lire ~cb( tile Ileac I '\\llJ;, geepood
HU uekwa II eo I trt IlIke. W,.lt~RIl\rod
van e, 0 ver; I!enw)()rlq n; "~I!(ndefln~
H I spr K ov, clu Jl JOdtllkcllJllOeld vali
gelL.oogeu ondorwi18 i!-- ~

Nieuws uil Hoot.e 1-- *Hoet]e8b:lJll 2) Nov-(llcOler)~n verbaod
mrt bel bezoek vao dtlD llutl~"r1leur IS eeu
com td va, oot'BOg"' Jruk belig mjer voorbe
'dd-eteo '''0' t~ makon co geli~o ~l te zame
luo waar ook ~o" j v )f" rd t 1 ~ tll keDd

De ..crb< "rJU~cu Jpr ~.Id II ,báal ~otellnaat
;cbapPII gOl" sn,,1 vooruit "n z!Jr!~If"klaar dau
'Ilt bet rt zo d pu ,ck er rIllIP t.cr~'lIf Vloden

GI.,erclI kwam lier vour hdt "clrMt(le SlOom
boot N Il tiu I", b er voorhtlD "Ik 1 veert en
rla!;on zal ko nlll op r~. \ 1\ I K'I'lf ;Mal eo Poft
N ,lIo!b 'oor vrucht cO na ,.. giN. 0l' m,:" hoopt
d ,t de I .. ud I ,h ...r lV, Iir I 0 UO~ Hi z JU 'oor
tl'3 wekellJksch", dleD"l

~ht de 1,"lkb a der I -u~t Ilot",gooi Vier
~r) HO 0' <l' , • I rc'ttl!l le la,. 0 u vr[~ .. d mder
Jlao IIJOZdl<k , l&'l i ~\J l"v.,rc.j.H men gaat
tt DOg v .."cb, Idell alldure opf1eht~ II...,

\lel de '" clierl! !(&at h lllill:{ia..,-n maa. do
" !;,t UI mu leud '" Chamberlain's

Armoede la eie veroverdo

Londen W No.-(Reut.-.) I h t I"!lprhu,s
b~antwoorddt! bedon' amlH .. rt heer A Cham
berrain een .raag bo 1 b st ve Ir 0-0 de r b rom
In ZUid Afrika te b.1~ttt'J) lIIel rld .c.kl. lig
d.t metl zorg,," .ou bulp le ..,r1t:eDen.a b~D
diUu aall p.... k op harilrn

E.n •• ehenk

I. nd"" lO No. -(R'IJ~r) - Du .ull n
Mar ,"lrO h.,.,ft un ri., we<!o.. e ~n" rl 1 t~
,.ermOtYrdeo ~tl, fleim, Uoo!>'". ti OUI) 1<'
acb<lnk~ g .(e en nt. p"" I"k I""k~ I .~o _gII
amart o'"r bét II: benrd~

•

Keizer Wilhelm.
Lood n 2) ~ .-(RClJtAr)-De Du '.che

Keiler lOberlell mllldal: te Q ,eer.f. rr) 'l, bot
l.n I aall boord g~ll....n .un 'U ] \Chi Uohen
lolltrn" 011l naar bu. te <I all h~1)1onde bIJ
lu cb iebrullet b" I • I R""nb r\ '0 Ualmdny
Toeo de IrelZer , ... r hpt .1'" " r""tl ge1wurde
'lf 1"ls dat I.elu.e Ile\olg n bad kuolle" b-bb,o
1'oeo nl de Bidt Wa'" dir da eer ,..Icht
.ormde ._. vaa d.1 I '11"0 IaL "'"" nal
meoy oed ..rhe! wer.1"11 td r \IIrd u v bel
k" .. ~rlilk rutul\! v"r chnk e Ir Uil' jl d~
.olk8wellgld In doe; I"r ... II d., po. Ji)
meeotter WOl spro g 'lelle ui." \rchl
die .I<lk bl W'"" Yl" ru I ml .alle d
1. >o<1.toubed v_rboed w"rJ

gouverneurs.

Lu .J.u 't Nuv-(11eutt!r)-lord Ic, \ <on
II' a&O..:eateld toL gUUI1t:lrueur ~m er .." \a
\ostl'ahe 'f lor IIIOl,;ht-4 ee Jllar v locnf\ L In
eigen .. en eb
I....kot l, .110.. a ~ .'e) COI1l11I;..ar • 0' 0" I

'0 h·1 protect ,rut Jler ~ cr ku.l '" a I ge t-J
lut !!OUV~rueIl vau st 11..,1",,0

lib< mC ,telD 2 J ~ov - (Reulor) -
vor~ Ider II .. " ,le' .La~sr8&d werd
n1lddall b., lo tIm Jeo bp • Cbsmb"
dcn lu t ~ouven ~ r te Islell v rzoe
f "" mBal U tp w nen hem door de
t 100r. g~botlen \\ at er verder hU
v I pi Il da III Z" worJleu daarover
ope! I Ire I I' 6.der , g bes 1•• eD

Som.lila ..d.

I.IODdeD tt No. -( n.~uter) -t ""etnal \la
, IO~ beef IJl-I kolo. ~I ( bl, i vhegel I
IlUn" Bara ID ;/,omahl.nd I '~Ikt 'H IC pu~
le II gelIJIIpee ....rd h" tba • JU pi... " tOO'
,alurdldnhcut,uo6U tI"o, I u .. dtc
bo,el • J8

Een uH velen.
u arrl,mlth 20 U.-( Reoter) -In

g .tr'R .h f lOhe I Jl N Ureeoby meI
v In _7 of aeut nundeo II den trooK
verscbafti li -aD I.f 018 uo DaturelleoOe onderwijswet.

LonJ"n li Nu.
I' tbans Id.... met
oleuwe Rrtlkele" d••
'leoerlllrJl \\ lart f'l .. rUl ll..,t: t 1....r dut att ~r
h~hhen ueove,,~r.t IJ~I com te h~ rl 4~ lall II

_an d .. "t IHH'e ti .ch (t dl"
::tt.cmmIlJK I lP.

Dorstige spoorweabe,allllbll.n
Il oemfulltel ~I) Nov-( R"ut~r

kw. n d.; 8 "'ZIlti g t~o end.. Mo
J, u to." N aitr macblD ...t kregen
tU ze~ rna'u tien rt:' poch~vellJ. vuor

•• olal bottel •• erkeu dun

Venezuela

Loud~, I ~o. (ll. ut")-I
rle rr~ Id~nl vaa Von~'lJol. he fl IJU hpt
lo .JOg<le '(ez 19 In L;ar8C" d" hoof.l. I a
.~pubh.k .,u orga"lz".,rt e." • crk kraote,
-cnrll.eo t..gen EDt/.b,ud u u lat lut-'l("O, Die
ta IlrllllChu vlag g"hee8Ch"o hael op t'. e"",llOd
rl t VeDdou " u 'pr!!k ., ID .ak! I g n
a~bt ge~lalS'''Q barl0l le lJppen Ilk<~ "I"kka le
Vlln de Unnoc • v'"r lu • J" • pUhh""

H ti. hek"u I .dal h,t Il~Jut I .. I

!.IntlaO)d lOut Venezuela h In~ op I-

KAAPKOLONIE.
Oe Zond.g.wet.

IlEZO~ KER::;

Klmberlry 19 No ..-(Reat.,r) -\Vlo
;\Ie::<: \toKlfkeodate eu R ~t1mw"r van hel
Blue POIIt eo bet GODDIng botel en d., G&ledoDla
ba. re'pectlou}llk we.deo bedeD beboet '1"1
£ tO of les wekeD per ,tllk t ..o ge~olge nu "UO

.eldl.oebl de. politIe ow bUlZ,1I te Verras-eu
w.. r 8 Zoodags draoIr werJ verkoch! DJ
boeteo werdeo bewld eu de rn~gI8tr t v r
tolde aau de be""buldl~den dat .1. ZII oer • )0

letlt bedre ..en bun drtokpl~kk II I!(fl.l"tuo lOU

:I Jl woMen
Lord Mllocr zal op 10 Decemher KIOIberlo)

beaoekell en er Iwe" d,,~eD bIll .en dr 'lUir
kOl1lt mor~eo bIer aan

NATA

~
m:\ I~ I r RI~r L~ 8(;lUAK~~(,t :\

--- I:s:
Olern~rt tur!! I~ ~"v ~(R~I r) - lu
vv ek e II ~d' J III t t8 -J.~r I oeh "c'

u e ]we u,tbarsl u~ va r ll'h.rp""-t; ° ld"r een
ku lId V'U I) a1U a ~.el eJl II b'f reuel" bec.
leu te Vlaklaagte .tJeehug Ncw 1l1lle pl.a 8

g<I.. I 1
Dd vakatuur n bet n u "crl ,ta Jr bet he

da Ikdn VIIO Jdn hee. P.yoe ~I,. ~bdsllu Ier IS
saog 'U td tv" dat WdO Ikl. < " ..tt I<m ng vau
'II a nbt ti Il dell mlU 1te, \~~ I ~ beoft uJl~e
d,..o ,he Z I , "w)Or fig-" u't("kkl,; vau
mlo s ~r"Vn I I, Ib u v bllfl lfdud11

Een jubeUentoo"itG!Jlng •
-- ~

Duru~n I) :"i v-(HelJter) ......~ I ver/{add
rlog , tU koophe len eUl lO 'erb~d m~t b.,t
00 ang" 'Qr"luld pla om blLr ~ttl ]ul,,1 el
toouHtelhjl< tc ver rdeneo I(l'ht ~P ieo o.mld
<ial!(I I de 7.a,1 van den sladsr<d j ![jh >DJ" I met
den bur!(eruee t r IU rj~n stoet ~d ja.en 190~
en t~:> ""rJeu genOemd als I(~ cli'KI VOOI de
za tic daar het ""Iste bel j~el]urlan Durban 8

staJ8re~ee'lng bet auJer" .lal ';~u bet brzoek
z 10 Z ,IJ d "de Ilnt che vereeo~ng "aD ZUId
\fni<a te b."m(en ~fen UN 'w ~bl r o.er"en
om le wet~n te ko Deu of I tll~ee 1 tentoon
.Itll,ng '0 J" K"p..sta1 zou lI:ehoutu WOrJHIIen
wa- d" t ge.al later ee j Iud .foo!¥1c N..talicbu
te b~"tem I en waardoor belde ellt ,jU"r Ol.t zou
duo IU du ... el~u Tilde" t'

~
Volkstelling Q____.I

PlUlcrmanlzburg Zu Nov - (~euter) - De
v Ikitoll 0' poor l>rele.mafltzbll'! 's klaar ell
tuoot dal tt tI 321 EIJ.ope:lDeu,';J S77 AuaLen
eu t ) 478 nallJr ..lIeo en klenrllli1icn 10 de slad
woneo samen ~4 616 De c,jjfer~ boudeo bet
g....olzoen eu burge.kamp IDI ~aQJineo eeo !lotal
vau 38R7 Zielen (3023 bla'tlkJln .ijf [nilers 778
naturellen) aantreft BIJ de },u.t!~ vollc!t..,lho~
In M I I !j~8 hedrOtg d" bevoJkln~ 24 395 wQj\r
Tan 14 Jl:> blankeo 3 363 Az~eo el 6967
naturellen \ f

Oe prfJZetl va .. vast oed.

llIanlyre :lI No.-(Reute')-Oe
reJact.ur vao de Central t\.fncao
d"or h..t boo~gerecbtshof on ter YUI"''''''''CI!CU
VaOncbler NumBD lIedrongeo
levereu .oor goed ged.ag wegE'o.
boo blad waa .. '! aanmerlriogeo
over d" handel w lze van het
war n IIt~elat ID 10 .erband
omtrrmt de klacbten togen de
11IOe8

Oudtlthoorn 20 Nov - (R~utorJ -FlUIlO'!;J3
wone pril leo worden bebaa)J ,.oor va~t~oed In
deze afdeehug E 0 plaal~ op de Ohfsotsflvlcr
'lide un Langve.wacbl dIe vUf ]ar"" geleden
• oor £ I 250 Ilekoch~ werd 18 onla~",8 "1'110 de
baDd gelet voor £8 000 IJI!hlltende ba ve ge
....aardeerd tegen £ I t)()()

Oe eer~te VI::! eeo re,h van .erkoop'DRen
van mUOlclpale drooge e,VeD .und gl" ren
plaal!! ID de weeteIlIke greo"gad 9lten .an het
tlorp ""haalden f Verven oml re 1t t nc.e groot
.I; I () 14'1 de laag"8te prtJ1 .... s t8:> eo de bo 19ste
t:330.

PREEKBEURTEN.
lt )NDAG 23 NOVEMBER I

lhno K, k - a MnrgeDS 10
I",f,.. b) d8 A SI"ytler (Vool'!!telling
m.tell) 8 nam"td&jZp ten 4 15
la, i'ch) d~ A Steytler 8 avonds
("'n.lll_cb) d. J P Vla 8eerden
I!Chool te" 3 u "

Zeepunt - ~ Itlorll'ellll ten 10
I. Jsch) Prof 80fmeyr I a.onda
(~J)lIel.uh \ ~"rw OallO A G IJClI''',"'''~.

PlOpClllci "!' - 8 MOfliCeD.
er • ""011.1. t n 7 ure ds Z J de
Ml\ulaod -lO ore y m Eer .. A
IJ lle!'1'1.al - 8 AvoDds teo 730 0

Dr yer
8.tlO'lftn!tu l~ K"pel - J Morten

ur I 0' ij aY'>J1 ! t\3n 7 u ..e ds F "-jD<IUU"".

ROKl!"b al - • Morgeos
~u •• v""rls te" 7

)Ii ~ tTorel l{el"
s Morg D!i 10 SO ds
.ouris 7 nre ds A M M(,u,r6ll'Or.
NI6UWO l\ rl It ttr_tTut

tOorn d. D J le R Marchand
7 or ... Prof Marat8

t ~topbe" - • ~'[or'f"u, 9:1) e
len 7 uur ds M 0 Beth"

Enng L!lth Kerk, Straods
geo< 1()"30 :Ir~ (Holland!lOb) d.
" ... ond. 7 It"r (Engelach) ds C
Zoodags obool 3 ure Wood8tock
za I) s Avonds lP.. 7 ure (
Kruller Zo dapcbool 3 nre

VrU" Prol staoboche Kerk
Avouddl r et te 7 ure door I!:er....
Onderw rp me aspec1B of tbe ",!,,"'O>o!r"
Jesus

Op ef.'n gecombIneerde kerlc"Mladl!tlElra:adc~riID"
te Robêrt.oll op deo
werd dl! HP .. d Merwe
tot lee.a.ar der g1meeDte
ook ds Geil S MalaD Hr,A"ln.n
men kreeg ter,,! I d,

Os Vlok.

./

PlfJue'bere 20 N01'-(RelJter)-Ue comml.
Ol" "-wad..0" ds H Igo d~ Rabl" eo d. Jou
bert begon h.re zlttlOg vao morl(eo om tien
uur la verbaod met de zaak van ds V lok

~Aln groot getal boeren .an bet :II'lnkl wnr n
I.,.en.oordlg Hel pabhe'" glDIl de kerk biO
nen doch ds Hoga trad voorwaarts on zeI
de "pporte!lr'8 dat slechts de kerkeraad.led,,"
eO ondkeTkeuad ledell loegelateo ....erden bUl
Den te kom.n
o auder we.deo nltgesloten daar ZII wIldeo

tracbten te .. en of 'U de zaak VaDd. Vlok ulet IJ

der mlDne ko oden OpIO!!S6D
D~Vlok was nIet l.egenwoo.dlg bV le blIeen

kom~t ..au morgen
Op den middag verdaa~de de CJmml"",e tot

balf ~wee waDoeer 'li andeIen mag toer",teo
legetoWoordlg te !rUU

De commlllllat'U8eo .lIn ooderzoek Dur d" saak
van ds Vlok bebben beden uarr.lddalC buo Zit
tIDi ber.m' mei open :leuren T .. ee vragen
werden aan de ouderlIngen ter .teuolog ,~r
~elegd -of Daar bUil gd.Ot?leo eeo IICI"klclo::;
mocelllk was ,uMeben d" !Iemeente eo d~ 'Iolr
~o of IU meenden dat d. Vlok predll,allt dd'
,emeente koo billyeo Op het de puoten WilS
bet ant ~oord ontkenuend op bet 6el'1lte met 23
tegen ~ op het tw8flde me~ Z6 legen 3 8temrn~0
De eomanS-urt_n zelden dat er boellenatmd
g8C1! be..cbaldialD1(eD teg.n ds Vlok wart!n maar
tie meerdcrheic1 de. gemeente wilde bem DIet
lao~er al predlkaot behben :<ia DOgeeo be
nwlaging met geslot n deuren besloot men d.
Vlok £1 000 kon~., en £150 .JIla", "oor ZIJD

I~o te baginnen met I Januari aaost allO te
be.deo ala bn 'ilO ontalag Dam eo daar 'UIr ...,,1
e~rwaarde dd ..oorstel a'ooam "erd een o ..er
eenkom I ID dleo II a geteilkeod

De VIole .elde als afscbeid Dat 3 DOde 00-
blIndelIDI;! die mu wedervaart na 21 Jaren dleDst
Ik bad dIl nooit "rw.cbt HIJ ..nagde er bU
rl~t bU kerk noch kan el un Plkelberg OOit zou
be"eden Mea beeft hem verlof gege.en In de
paslone te blUYdn wooen tot een ander predlPllt
51l ,on ungeeteU

.aogenen
terugga
Het plan
tot beo

.ttRlrb""D JIllterug
CleJl1relti~t<l'"kunnen beko-

I

VASTGOED AAN SOM
De beer PaulO CluYer zal o~ 13
S'lmersel Wellt een .erkoopmg
woonbUI. eD eeo untal eneo,
matnst...... t bouden De
kw&rl oyer dne ID den oamidclq

StaatspartiJ ed I~ latal.

Durbao :lO ~ ov-{"Ronter)2.1il} t.OOllt zlcb
w lIntg bodr IVI)!beld bIJ da. allletn.ellOe ,erlne.m
geu maar de OppoS,tl" d,u bed~ bez'g lS met
Zlcb te orl(aolZeeren IS de ho~\ln4tlJveode partU
0" .egeertog8partU traebt de •• b.{ider. stemmen
te bekomeu nnar men v~r~6ciht; blef\ao geen
goed ge.olg Kandidaten "'~eo nog Olet
geooemd 1-_ ~

TRANSVAAL.

ONS LAIm, ZATBRDAG. a2 NOVBlm'lB., 19M.

(Ult' H t

UIT BRUGER'B GEDENK-
SCHRIFTEN.

beo vóór te &JID ea lIMf aIdUt pciat te nt..
ten Van beide baten begon nu een wed
loop our het aaaatbiJSljod kopJe, ea op CleG
top daarvan atiet.en d'e beide pu:tiJMl 'op el
k:aruler !U-uger .. 1IS m r.eker6ll Enslia
vooraao ToeD bij van ZlJD paa.rd..teeg, w
Eq,alio reeds ~eed <)Ill te 8Qhieten, maar V!IJI
tffI andere "'Jde nep men b ru toe • Moet
met sehieteu, laat 0 m~ elkaar praten
waarom moeten ""J oIka.nd doodscbi ten P ,
E~ lin li daarop onmiddelijk zIJn eweer
d"lm maar dhdeliJk daarop kreeg DIJ zeil
eeu kogel en viel dood in Kruger'. arm n
Toen ontstond een al emeen evt'eht mu r
het had nog g n hall uur g nurd, toen d,
t~poruJ reeds hare paa.rdoo opaocbt u
ID de richting van Pretoria vluehtte
Krugar's burg rs bc6tegcn nu ook huuuo

paarden om de teg nparti] te venolgoo
[Daar Kruger bel tte hou dit eq heriuoerdc
huo dat ZIJ geen vijaadea maar broeders
waren En boewel men tontevreden
daarover WaB, husterde men tooh naar '.lJoe
gronden Toen de bllf!!:eTS mn ZlJne tegen
partIj zagen dat ZIJ nulOt. vervolgd ....erdeo
il:eerden ZIJ terug om ook hunne wagell.'J ID
VeilIgheid te brengen Daarna maakten ZlJ
een legerkamp bij eeoe groep van !roPJ op
eelUge duisendan schreden afstand van Kru
gers kamp

Dienzelfdan nacht kwam d I"X president
Pretorius m het kamp VIIOonze tegeupartaj,
ell zond terstond een boodschap Mn Kruger
...aarin hij bem versocht om eerie men
komst. tot vreedzame bespreking \\ 1]1 KM)
ger hetzelfde voornemen gehad bad stemde
hij "dame dnarin too 1Iiu werden van beide
zijden .fg vaardlgden tut dl" S8J11l'1lSpmmg
gek01Rn van den kant der ltegeenu,l! Kru
ger Grobler en Prinsloo en von den k.mt
der tegenp U'tIJ de ex president Pretomi
MCIDtJ8fI en Fourie
Zoodra meo bijeen w as deed Kruger wede.

om even tIs reeds bij \ on e bespreking ]
het voorstel dat de gpkOWJ'l R ngc nog vol
geD' de Grond" ..t vnn hilt laud door den Volk
raad eerst als wettig moest, erkcud wordeu
1Iia versohl'ldene dagen oudorband Id t heb-
hE>n "ud men het eens ov"r de ~ollr"D<I"
punteo -

lo do regeeTlIljl; behooft
den \ otksr.tad

ICOW'S 'an deu Dag IJ}

[Vervolg)

111onze rorige wtgn.ve publiceerden 1I"IJbet
rste gedPcl vnn dit artik. I WHtmn meu

ex pr id..ht Kruger aantrof als knaap Il JOU
g liug Heden volgt hat twee-Je ~Ite
waarm de Jloge mun optreedt, at. na.nv:>order
III KaKer oorlogen, en vervolgen al leider
eene staatx partij WIJ behoeven bet nau
1\elijk t berh rleu tint dez UIttreksols komen
mt het boek mn Mt president Krugpr -Red
On Land

(T ater over het tijdperk opr binuenlandsohs
ont:'<'t1lgf.ed Il, van IS( I tot I '14 ~rekend
=-wuarbij Kruger' houding dIkWIJls als
'tijfhoofd'gheld I~ afgeokenrd geworden-i-
-chrijft, hiJ III zIJn Ge<lellkschnftell 't vol
~..nde)

TOI"I1nu de zlttmg VUil deu F...en ..ten Volks-
raad die d .. verschillou bad OPl!f'lo••t., de par
tIJ Van den Hoeg ..ren Opper Kommandant
Sclioemau de besluiten HIet erkende en het
ml't het onderzoek van de ~u!.lr belaste Hooge
Gerechtshof teg ..uwerkt.e en daardoor uieuw e
verlVlkkeliogoll deed ontstaan "ns Kruller op
ti.. J icht aan de Krokodilriviar Men zond
toon naar h"ID om hem te ontbied n Nu
h «Id u tijden d.. voor .rg~n tWlSten-rele
Iprlen der Horvormde Kerk aan Kruper ver
w ten dat 11IJ volstrekt gNm recht had om
zich met tie nlg ..meen Iwlaugrul te bemoeien
want volgen de Grondwet der lll'pullliek ....1\8
dr R ..rverrndo Kork de te"tskerk nl bad
den illeeu hure 11,<1n Ul\ loed op h€'t beleid
vnn zaken HIJ l\ 18 p:pcn lid VlO de Her-
vormde Kerk en dus ook gt!<ln ..temlrp.('(!htl.j(d
burger

Kruger behoorde namelijk lot d kort te
vor..n 111 het pur 1859 door D. Postma te
Rustenburg jrl.'f<tlc.hle Christolijke Gp.rcfor
IIII.."..do Kerk wolke III ZUId Afnkn nlg..meen
h, kend st .at ri, d(l Dopper. KPfk " lar
vn Il .. IL "oo.d dopper ~1J!enlIJk" tf!(eleld
IQ met m, t zek"rhe,d lilt t. nmk"l1 Tn ,hen
tiJd teldde men hot nr \ III I et woord dop

domper waarm,,<, mill en kn1r,. lilt
doofl DI Ix>t""kell<s l\" dlll d lt, ....enals

dop het licht v III dl' knars \'( Nukt
dop~rs :rile lllelJ1\e gedlchtpn vpr hk

t"ll en "I"n voorultwmg Wg~nw"rkt..11 Het
pI!!' II '-ardl!!1' I Hl de Dopper K rk """taal
1111"10 ,lat h ,r" leer .trenl( ,a.rthoudt Ian de
hOl'lulten der Syllode ,nn Dordrl'Cht (lG! en
It Hl) fOil bet oud Gerefonneertl .. ~taudpunt
h lJldh ,ft 0" ~1~dJ"uswer( n,n~ nonder
'-Clmden Zich van die bl] njldt'l"I' Prolpsb.nt-
"ho !-;ImIMllt{,1IhiNdoor dnt W'<"II nnd"rc he
J ren d 111 de P,I.men ~"'ng ..n l\ordf'1l De
led.'n d"1-er kprk wurell 10 de Grond"pt IlIP!

~ IIIJ(md omdat '" d"u tiJd toell deze !!e
Il "akt "crd d .. kerk nog ge<'n IfzooderltJke
li JIl''+'U'( hop vonnde

TJ(II meu IlU Krug ..r b'j de mell1\e on
'( I 19h.." n I hulp flep allt ....oorclcl" hiJ dat
n Il 7.lch biJ S..hO<'lllJlll" handpI" l)Zp moest
lCl!<"l'I"lo!g<,n In' Ik g..~al zou hiJ Olpb cl ,ar
IfIj!;ClJdOl"It pn ook UIC~t~ voorstE'lI ..n l\ ant
II! balI unml'''' gel'll ,temrec:bt :'\aar .an
tl',dlO!! d Uln ,n h"t c1p (UIt Kn4!~r ~ plrtlJ
I{pkoz. n) \\ lam<'Tn~nde Prp~lcI( III V UI Rens-
IlIr12: "I'll ~erk.r ,ad dpr RprvOfllldp G"mPeD
lu uIJ~nkomE'n en ""n beslUit te npmen
\\ .arulJ ook hu!)!"", (he tot C('ne nnd Te Pro-
t. ,tnn!·c hp I~..rk behoorrlen stemgereohbgd
zouden zIJn Zoodra K rttp;~r kenol' kreeg
\ In dIt h",tull h"tw~lk later ook door den
\ olk'f:.MI Ix, ""t,~cl w"rd l'«"<I hlJ n '"' P.p
t01l1 \\ Lf b'l 1.00...."1 presJ<l"nt \ nu Hen.
lllr~ III t (,(,11I~"n 7.IJn"r vrllll IplJ al<ook
S,hl,lCmnn m"t <'<'Jl nantal 1.']lIpr 'ol!!"hngen
8 ,nlt'ut

Dp t .. " p;trt'jl'n .t<lnden h,pr "'jnndl~ te
1!,1I0\N I\ku](l", KI'lII!I'fjt1l1g te"lond nla'
de III In II etl Vnll Scho, 'rulD OlD tE' t r chtpo 111'11
t bl'\'" 1(1 n tot P<'np ''l'eed7.une ~pN'kllliC
Rij dt'O<l ,...n \'oo<",lel om erne \Pt'l!lltlprlll(!;
\ III b Jf~I'''' Uit do j!lh"..Je RppuhlIek bl]~n
t I'OI'p.Jl I'n. eh .oor te npmE'n de b,,,,hllten
, tO d ... mp, ni"l h"ld III die v"rg lenn~ tI' I'<'r
bl tllj!ell El<-,d" plrtlJcn _u-mdeo m..t dnt
voor<t..l III ('II d(\ ,prgadennI!; " ...rtl tI' PrMo
ti, I"JI>eng'rof'pr'n

HIPr k\\ [Lm nu El<'n)(root ~tol burllpr tilt
all" 1....1 n dpr R"pubbpk te mn"," 'Il nli't
j!Toot mcerdprhl'ld \\ E'rd b•.,,)ot"ll lot h ,ml
h Inll~ \ In hpt rPNI< <loor rl"n \ olk'rnad !!o ....
numPIl h('>ltllt om het H >Ol! G"'i'<"hl'llO( OV"T

Rtlp bl)Zu, Ipre \ r I!!:~n tp ell"" I ""h,""tl
" lf f; hllf'lll n , rwttl' zwh I"~I'II d ..t b,,_
,..h t n nep " lijIl" nl WIH II Il nm III rl~
I~,,)JJI • Id nil Pr"totl I \I ar ..n op om Zich
011 IN ZI]II" 1('l(hlli! tt' (h lf II J) llrop I(.f
p' .. ,dt'lIt \ I Rell."hurg nJln d, II Opp' r Kom
ID lIl<l""t Snl]",an I "t tot h"t h'J'" Ilroep<'.D
, IU ('( Il kfl]!-",r Istd T"lr"hJk dpE'r! hij «hild
.. "ohten ullzettpn opdnt SchO<'m IJ, fZ;....n Kelp.
gellh" ..1 7.011 hebhE>u 0I11 ?'IJnprzIJd, horlen h~t
land III to l.pndpn

Op \ I'r chtllend" pllolpll ul d"n oml rpk .."n
het dorp (PretoTI' ) 1\"dell IIU "II ht po<;ten
oVV;AAt.eldollrlpr ItldOT..n .....Il Z('er ..tcrke allll
d" Anp)l'''-n"er op d" plpk w~nr nlJ Arkld,a
hgt n" ou lo J lOb ~f"larN!.ad\h,,1 1",,,'lover
cben p""t Dpn \ ol~pnd ..n ci?r~M het IIIJ
dl'll ()pp r 1\0111111 ndilIt ",,!fn dnt 11IJ Iller
Ollnoodlj!; .tond "ant de bodt'l1 t" p""rd van
S"llOel)1ln l0t'jl:PII m,dden tUb""hul 1l<'11door
ell I ~('rred. n ,( d~r "'e htln nll't u,t ,kn W~!I;
!!:III~ );11 KJ SnlJm"n I,·t om wann~
wik ""n hod., hl] h~rh",\ld aanr{)(Open ",ct stil
hl"ld III I P 11,,1 dood te ""h ...tptl Kc rt dnu
op k\\aOl WH'r zulk ....n 1'<111.0<11 d,p z,cb om
h"l halt TI)( pl'11 I1Ict hekommerde de <chIld
1\acht <ohooL toen mE't j!T(1f ""hroot op hpt
pa:\rd D" mn hod" mn IktI' tO<'n rN ht!'Om
k""Tt lII1\r ""Idm ,tortt .. 7.lJn p ~ll'll neder
HIJ 1-elf \\ " door t ~hroot In d"ll \fm ~~r
\\ ond Zoo \\.. t pp""tt ""hot !!P\ ,II"n dllt
d"l1 uurger-oorlo).: o}>"lIdo

o • r moot eene lliPUW" p~dent.t;..,erkl""
Zl~ ....ord, 0 UlLg€l'iCbfI'VE\11

~o de nog betWISte puuten mOE'len onder
"OrpcD ...-ortleu aan een seheldsgf'l'<'<:ht dit
...,m"tlll: tetd wordt UIt rechters ~ao d, n \ riJ
6t mt Tot da L doel zal aan de~ \ nJstllAt ge-
vra tgd wnrden om de noodlge rechters

Tegelijk 1\erd ..n K flIl!;6Teo Founo met J all
Krllep Ib, '<OCreta.ns naar deo Ornn)" VriJ-
-taat nfgl"'unrdllrd om vaD de Rt>gl!Enng .u
J lIlr de rechters te verzoeken die, oIgeDII
dev.o 0\ eree.nkomat t g<'I'eCb hof roudel url-
mak~u

De burger verstro01deu
uaar hUIS toe
TO<'n het geu.anucb 'p ID den OrnnJe 'riJ

.t at k\\ aDl \\~dar JUIst prP>ldent Bmnd ~IJn
,mbteeOO had bez"oreu gnf deze aan de beide
mnnn'',!l den rand de znak toch hHer VJ'...ct
l.aam te regelen dUll lmar voor 0011 ~rechtb
hof le bren!!en. HIJ ""008 er op dat _j __
partijdig gcrpchtshof aan te veel burgers str lf
fMl wu moeten opleggen eD dat daArom ""UC
oJldprlmge oplos.olOg beler \\ as teu slotte
.. elge.rdo hIJ zelfs r€'c.hters UIt zIJn land voor
deU! 7~In.kaan te wIJ."'n

Kruger deed nu onderzoek of er met ""n
preoedant was v,o een" dergelijke oplo log
In ""n l" "tgedUlg en hiJ vond elDdeliJk dnt
f'en oud rechtsgel >erd" die RteIJmg ' ....Tdedlll,d
had dat, met wec:lerzlJdsche toes emmmg de
aauklachten "t:').\eus rebelh na het elOdo VRn
ePn burp;e.r oorlog kUDnl'n ter 7.IJde g_'ho-
~..n \\or""n eu HUeen de hoofdP<'rsonl'n 'lO

hUlln ... lI1lbten ontheven De:\ olk-rand nam
daarop ('('0 b....llIIt UI dien ZIO en alzoo werd

rnst \\ edeT volkom"n hl"rsteld
E, cuwo ooWllhgde de Volk.mad ID t \ oor

,tel om een mcuwe presIdi uta verklezlU~ mt
te .chrlJvell T<>gehJk ...erd op aaudrang vnn
Kru~er die op dat OOjI;enbhk op~r komm In
d nt ... IeRlle meuwe verk,pzlDl!: voor dat
mht u,t~e8Chr. '('II omdat hiJ Ilan d bllr

).:~.. p:olegenbE'ld ""Ide Kean om ""n "n1or
to klC'/,cu ,oor heL !!e~ ,J dat ZIJ 0\ Dr lt III

Ollt,,\ rMl?n warem HIJ kreeg echter b J h.
\ Pfkle7.lll~ meer dau twee-derd. n Vn lie
temmell

(ln 18 I III het .ftreOpu 'an pr Ident pre-
tonus---<lw da .. toe p:enopd?.aakt "as g"'''ot'
dPII omdat hIJ .. eh 10 d"n strtJd over de
d unanlmlJIlen 'lD Klllllwrley K"""llIkl had
IIJar de \l1t8praak v 111den gOll\-eroeur vnu
",tal-wer dThoma" flUJ'!(ON lot Zijn op-
\ olg-pr gekozen OvN de7.en "n OVN de
l!:C'I'chll'detll" l.IJner \erkieZlnfZ; !<ChrlJfl li._,
g"r) ~
T, IlI!;e'Volge\ tin hpl IftJ'<'dan ,an preo-ldeDt

Pr to.m' ml)(\'ol 1'.. 11 lUetl"" prtl"ldpnt g.wo-
z. II worden 'E.: n groot p:etnl bnrge ... ~erzocht
Inn Krngpr z,ch kan<hda lt tI' lalen st .. llen
Hl] "flt'~ dit ,,,,hter ,f ffI steund~ met "Jne
partl) d u kandIdaat R<lbmsoo

Dp tpogell kaoclJdaat WIlS Tboma, Fr:lIl"Ol
Bllrgen; Deze had kort le voren eeoe .ond
r Is door heL IlOd lremaakt eli ...erd ook met
groote meerderheld tut staat,s..pr('~"d""t geko-
l....n mettegenstaaod(O K ruge-r ,I z'Jn" k. \ch
telA had loge pannella om Roblnsoo le does
zegpl'1prell

De heeec:hlrlllJ! van den lUt'.uwen pre<ldeot
gescbledde m het olJde llegl'CfUlgligebouw t~
Pretona

Krugpr ....a.. daarbij t"gen" oordlfZ; " ld ...t
d, pr Idl>nt den 3Dlbt<e<>dh.d aig ..legd uam
Kruger hP!. \\oord en sprak hem aldus .lUI

Hooged~1 Heer -Ik heb ml]o U1tel'ite best
11."<13anom u"p verklezmg l<getl t .. \\prken
HoofdMkchJk .... gmL' u ....e m.]ns "Iz,em 'er
ke<'rde opn> ttmg run den godsdloo.t Maar
nu G'J door d< me<'rderhl'ld ,.ckoren ZI]t on
derwerp ik m,] als goed rop ublikrun lIan die
u,tspra..,k 'an het volk III het ~Htrouwen dJlt
("J ~clooVl~ ?'IJt dan lk da< ht 10 ",oIk g&-
\ ,I Ik T ~all h Irt .. wu g<lukweu'iCIK'll
ne PrCS] I"nt aJltwoorode dAarop
GIJ bu!)!ers die teg<>11mIJ geort(Omd hl'bt

IIIll uw }!ewet..ns ..,1 !l:IJ 1.IJt miJ evpn lief
al, du lllderen die vóór miJ gt'61.emd heb
ben

\ erscheldeoe bu,!!er, traden op Kru!!:"r toe
u Ix>tmgdetl huuno \Teugde dat hiJ wo open

IllM'g gesprok ..n had
PrI'Sldent BllJ'!(eN ....a. onget ....IJfeld een mftn

met een !lCheTP vpntand en met f.<'E!I' groote
ga\ eu H IJ trachtte zoo snpl mo)!;eliJk de
regeenng 'an het land te ...erhelpl'(>lI (Onhan
lels b..treklringen met het bmt..nland aan te
kuoopen Het ""mge dat men t~eu Bur
gers rep:eE'nng rou kunnen aanvoeren .. u'
dat hiJ ID ZI]De op=ttingeD te zeer van ),;IJne
volk'jl;enootl'n ve"",hllde En dat wn.~ niet
llleE'fl t !Ieval lO zaken v:tn godsdlPllSt ma&l'
ook 111 andere dmgen

Daardoor kreeog hiJ .p<MKIlgvelp ~<,nsta.n
dors De red"ll ....aardoor hl~ I!OO !l;oed a}5
"lien m~loed verloor en hij bIJ de nJ>Crd~T
held der burgers geboeI eu al onmogelijk werd
....a. de oogelukkige 8ekOl'koelll-oorlog In het
]nar 1871\

Dc laatste tIJd van Burgers prestde1ll6chap
, 11 ..."'15 ht>t ~n van den openlI]ken trtJd
m..t l<:n!l:l"lnod Theopinlus Shepst<lne kwam
n , den s..koekoeru oorlog met ~olmschten van
de Iln!.sche Rege nng Daar Proton. om
....egens do ~oor de Bnlsche bev.lttingeo ID Z
Afnkn. gevaarlijke IDnerhJke ".".akheld der
Zmd !\frilraAnsche Repu bli"k stappen tE' doen
tot :umexabe nUl dIt ~oor ~erded>.gml!; ~en
dp mboorlIngen te .wakke gehled Hl] vond
Ulj Borgers slechts ~wakken tegenstand

Shepstone veTSCbeen met een fZ;ev-04!:'an 2.~
maunen ODI zooals hiJ vooIPf met de Regee-
nog der R ...publiek tA> handelen over de Ka1fer-
moeIelijkheden en andere vragen HIJ sprak
het dwdebJk lilt dat het Illet-hehalen van de
o~er'Wlnmn!l: op SekoekoPUI voor and re KafIl'r
lammen ook voor die op BntE;ch gebied
eene llIUl.sponng wu "IjIl om ook oproer te
l1láken K rugt'r d,e de bed<x>lmgen VJul

hepstone ZPeT p:oed begrCE'p steldE' aAn pre-
,.dent BurgpM dpD elseh dat hIJ Shep"lonp
met ,"IJne g_apende liJhnl(:ht DIM. bJOnpn
de stad rou toelaten tenzij onOOT een ge-
Iplde \'lUl pvmeen gewapeude bul')l:l'(,< Aao
da t'oorstel PI pTe~ndent BUJ'!(en (>Chler gl'en
Il,,,hoor

DIt Il,pbeorde ID dpnzelfdeD lIJ<1 .. aann d..
duur ""U Bul')l;cl'!I belVlntl tpn eInde hpp en
ePne lU"" ...e p ldents-"ffllezlDp: mO('St vol
p:en F.ene memgt.. burgel'P verzocht Kruger
1.1eRkandidaat te latpn lJom I'D of'iCboon
bl] eoerst geweigerd had gaf hIJ IRn ~otte
toch toe om "",n Mnde l" mak"o aan de 00
tevredenheId ....ellle de bnrp;ers over ZlJue
....<'Igpnog b..too.nd haddeo HIJ Melde echter
Mn het vE'rkiezlD~ C01l1lté de voo ..... &l'de
da t zIjne kiezers In I!;eval BtlJl!et'S de meer
derheid kreeg fJch daarin wuden schikken
eo den rueuwgek.ozen PTe&l<lent de verschnl
d1gde ~oo1To.'Ulmheid zouden beW1.J:zeDopdat
Teeu openlijke tw:eedrncht zou on aao eD
&All de Rngelsehen een meuwe beweegredeo
vel"lCha.!eo YOOI' hun lIlIle:utieplao

TOt'" h"t tP1l .Iotle .k, \'I r k" lUI II t mea
IlIl't de "npenpo m dl' h Ind t~ell'" pr clkan
IPr tond bl'l!on m"n d"n <rt""J" \\. I rom over
t" hren~ ..n op het l1:<,hl('<1<i"r ke'<'kl'hJkp ver-
,"lipunt. n
S, hoomnn ~erbrl'lddl nu I",t !!prucht dat

P lUI KruI!; r mpt (>f'n kommando 1ft aantocht
" ...., om voor 1.IJI'" Chr"tehJk GeN'lformee.rd ..
Kl'fk dl' r""hlpn vnn St lotskerk ID dp plA&t8
\ .n ele H"n ormrl .. KeTk mpt Il,eweld t" ver
OH"rpn De7,O ulb;,rrooL~l~ w81"'(Mll voor velen
anleldtnp: om 1.1ch bl] Schoeman aan te SIUl
ten Zpl£' III t distrtct M.noo kreeg Schoe-
man o..~nhallgl'rs en oodeT deten ook J lO VII
joen dpn kc mntnnd:mt van dIt dl~tnl!t 7.00dra
1",1 RRgl'<'TlIllrs kommando dllt ollfl:P'""" 500
I GOO man sf"rk wa~ Polchef.troom gena
<i"rd "as zond pN'SJdent Vnn R"o~bltrg aILD
Schoem III ('('n bod.. met het \'DOrstel mt belde
p lrtjJPn ""lll' ,.PII1I~llschapp<'hJke oommlSSle
t. dO<'lJ IriI'ZCfl WE'lk.. (>('n('oplO&S.IIl~voor dr.
té'l(emroordll!;p mOl'I"h]kheden 7-oU h"bllen te
onb' errell Soho(>lTlan <tl'md .. daar u toe eu
hpno""ocl" .-an zIJn kant Jan Kock (den varler
,an dell m den ]oDj!~ten oorlog "esneuveld~n
GI'IU'f1al Koelt) alQIDeodenO)! (>('IU"",,a.udere
burger" DOOTde RCj!;l!Enng....partlj werden
KrugPT ..n DO)!eemga andPTen mpt d" onder
handelIIlgen hE>Inst

Dl' 1,.., l"rzl)dsch~ ,fgel aATdlgde" ontmoe!
ten elk"oclN halvel'W<'jI;<ltu", ehen I.. tw","
l6!!:rr k"mpen '>auweIfJk' hadden liJ elkan
Ipr ~e1.,pn of J IU Kock l.elde tot Kruger
GJl w"t du, uwe Kerk tot hoofdkerk ma

ken' - W~s bedaard ant"oorckk- Kru
gM Oom Jan Ik b..hoef mIJ met druk te
mllken om u tRj(ell te sp.eken ,\1, gl] een
h..etJe nadeDkt moet I(IJ ?Rlf Illzleu dat dit
eene OIl\n'U'hel I.. B, ..r sta"t bet R<>g'-
fl"&' kamp De pres,dent en al dl' officlerell
h"hoort>n tot d Hervonnde K"rk pn Ik weet
nIPt of cr ondpr onze 500 a r.oo m In ....el bon
tl~ 1.1]0 d,e tot miJne Kerk ""boor en Wnt
WIJ Jl~nr OV!r d" KprkllD sl'rookt kllu du PI t
Wa'" ZIJn

Later \'oegde Kru!!er Ar log bl]
nOOit Qr aall w,,:(aoht de Kerk ....aartoe ik be-
hoort tot ..tnot8keTk te maken ~1aar u-If.
".",udt gIJ mIJ dat WlU ..1l RanblMPIl dan wu
,k t lt "'1;; mlJ".e.o omdat 0"" grOt d~ru I
15 dat (,hn..tus en OJ«llund aod ..n h..t Hoofd
der Kprk nwet ZIJ1I

Maar de com",I<;S1e kon tut g''OI1 b""IUlt
komeo 'lil men I(lDg 00\ erflcbtef7.uke UIteen

"ndermaal kWllDl hpt tot ge"l'echlen en teo
.Iotte tond men voor ....n besh.'l'!enden -trtJd
aan de Z""rtkoP]etS biJ de KrokodllnVJeT
Pre!'ldeflt 'an ROeElburg l\'lIS daar reeds met
l'en gedeel"" \ no ZIJO volk Il,elegerd toeo
Kruger-<he IIltusoclll"l'l JU dE'tl VnJl'itoat src-
wee.t wa~ en (he Pl'1l tijdlang het plan bad
gehad om '"'It 0.0 dl eeuWIge tW1SI.lPDID het
geheel met meer ,terng te keeren- ....eode.r ~I~
hem k!wam 0111 bem te steuoen 10 dpn strIjd
met een sterk kOIlllllJlJldo ZlJuer tegenstAn
den;

Deu dag na ZlJ1le kotnSt, het. wll!l op een
DI~ kwam het kommando der tegen
partIJ lQ he ZICht De VIjand scheen v&n
zms te ZlJO de Zwu*opJes te bezetten, daar
om .poeddec Kruger. mauohappen Dch om

tm en
PreAden ik beloof u d'e meerderi1eid der

burg op Utr1 Zljd t.& b
giJ mtJ beJOOf ~t lD.AJar... ......
m n t~ de IUlnen
held te "rdedi".. I da UlI' mg,
dan moet gil dat echter ook dUl(!el..ijk toon n,
opdat Ik de burgers m nadruk er op ""Jzen
Iran, dat d onalha.nkeliJIcheid nn ona land
kracht. but ...-ordt.. In elk .... der g<"1'Rl
zullen IlUJne wtIOTden oa.tuurliJk geen IDdrok
mak_ Ik geef u mrju hand er op dat ik
dan sal doen 'II'1It Ik u h b aangebodeu '

llaa.r • het tot de nrlriKiog k .....m '11'0('1

reeds do vl~ van Engeland av r de &eumw
\'"JO Republiek

FraIseb.H k- ml ""IS rra."~.
Hoek-11.pliats Ja.cUI

~1uoheer -Er la nrdeeJdbeld 10 gnoel. n
met b..trekking tol de ~ cbibte plaat. wur de
unaltlltJog der Franacbe H~k lpoorljjD dl
.tut gebou ed te wordeD, met de boofdljjo
.8zeo moet

Voor den ODparlIJd". aal de uo.luln e
PlIlrl .tatle moelen ZUO

Immers de PurII. de hoofJ tad \'aD bet dIS
lnet en zeer nauw .an Fraoaebe Ba..k ..erbon
den doo. blinden 1'&0 bloed eo bandeD ..an weer
tudAeh belaDg De .erblndlDg !Mt de Paarl aal
goedkoeper aUlIdan met Klapmuta

Het ..erk r toucheD Paarl en Fraosche
H k w v I drukker daD loncbeo Franecbe
Hoek eo Kaapstad VOO( led r een peraooo, die
un FraDscbe [lo k nur Klapmota ot Dur
Kaapat.ad llIan WIll .UO er .l1f r n zea, en meer
die aur Paarl Wil 80 IIUD Oet HOOig rechta
b f Zit le Paarl D. bsneen die Purl dienen
dienen ook F.svache Hoek Wil men dUI .oor
geld of beZIgheId VlD Olt }o'ranecbt' l:loek ergeos
been gun dan l:.at men naar Purl

De ulnoer vao Fransebe Hoek 10 nuchten
Inen eo urdappel nl.Smeellal uoord op Dur
Johannesburg eo KImberley en moet dil de
Paarl lang. Waarom dan r_I naar Klapmuta
om 'an du.r terui le komen o,..,r Paarl naar t
Noqrdeo

Voor den wl]ohsDdel wordt de Pu.1 hoe
langer zoo meer eeD groot ewporlum ao Fran
acboe Hoek zal I!JD prodokt dur eYeD goed .al:
de baod aetl ..m all te Kupetad - ...urom daD
derllll miJleo ,. rder gaau ?

A.1a meo te Klapmut. aaD lOlt zal t emak
k.lok r en apo~"er "uo per kar nu Fr.nache
hoek naar Pa.r1 te komen dao per trelD waot
meo &ou te .Klapmut. moeten aaokomen lQ Ijj-d
om deo ochteodtr lQ le "Dgen, dIe naar
Kaapstad loopt, eo daar moeteD wachteo toldat
de trein, die van Kaap tad komt arnyeert
dat la ooge,.eer t"ee eD een h.lf uur 'enolm
De reLllger nll Fr.otlCb Hoek nur Purl u.1
&cs uur I morgenl "aD Franeeb Hoek moeten
'ert,ekken, twee en een baJf uur te Klapmuta
wachteo eo eent om balf elf t9 Paarl uoko
meD Met de terugrol! oaar F ranlCb Hoek EOU
meo weer twee en een half uor Yerhee b(bb IJ

dUI vUf UDI per dag
SlUIt men te Paarl aao dan la het 'erlteA ID

Iu lODgeveer een balf uur, dat lS oeo kwart uur
.oor gaan en een kwart uur yoor komeo

Of 18Iemand w6 kIDlierlUk da' bU meeot dat
de Franacbe Hoek trelO zoo maar dlncl Da"
Kupetad loopen aal? Wal geacllle<lt? ~ la
nltdrlikkelu~ la kenoeD geg "eu door ele machl
bebbenden dat dat DIet k.u gebo>uren

Pa- op Fra.naolae Htl6kera, da~ g I U olet lut
mlSleld.en door mano 0 =~r clgeo belang ..oor
heD m er waard IJ dao b"l belaug UQ b.., ge
beele dlstnkt

De Bond opgeroepen.
KaapIIIad, 20 No. mber 1002

.da.. dett 8dtlftr "
Muobeer-Wet'1 &00 g.>ed om bel rolll6nde

In uw geeerd blad t~ plutaen Zooa" u wel
bekeod IS 18 het DUmeer daD Iwee Jareo gele
deo dat de 8Qod hier ,.ergaderde De reden
waarom 18 u ook lI'el bekend. Maar ik )';Ie olat
wat er ou is, dat ons verbIDdorlom zolka DU te
doen I.otegeudeel III:moeu dllt bet boo!l noo-
dIg 1 dat W[1 dadel U bUpeu komeo sDllen
daar er veel te doeo lS Ja bu&oodr v~el t W I)
moeteu 008 hlflS III ord zetteo, n euwe ledeo
IDbren!!eD &Orgeo .oor dat groote werk dat op
handeu II-ik bedoel de reglSt ... tJe, eo ..eel
aoder werk Volge::ls mlln lD"'eO li de reglSlra
tl9 een all~rbPlaDgrukat werk dat Wil tocb moe
tOD doeo Zeg t ch DIet, dat er lijd geuoeg I
Ik zeg DeeD Ala IlU bl rover WIlt IICbrllYen "D
ooze menllCbpn wilt opwt:kkpn dau "alt !Ill de
bart.en vao duu ndtlJl nn Afrtkaauddra .."rblIJ
deD d:lar er ..eleD "IlU die denkeo, dat .U aan
t .Iapen IUD U d.n.kend voor opoame

Bw Ik
P J I.OUW

Van Tulbagb acb'Uh Een nn Puhhek
ooer tgeen meo !.eIkeL hoort t,. dat bet
leyeo door 18 Geeo wonder, ....gt bU .. ant bet
"leelCb dat dageluks ID elk balS ezm nood" II
moet m~n 8d per pond '00' betaleo, ter."l te
Ceru de prus .Iecbt 6~d eo 7 la Zal lemaud
bet pubhek I Id~ .. rl~ eD ? .. aallt bu, eD eeD
slagerabezlllbelCi bIer openen? HU u.l aeWI!
goede ooder.teonUlg bebbeo Zoo.1a bet thaol
gaat wordt het 'oor den umeU dagloonor 00
mogelule

BesmetteliJke Veezlekten.
2, No,. 1902

Er wordt aaDgekondlgd dat de droes op dne
andere plad_en 18 nllgebrokeo DI

(a) Ladyfrere (I paard- gevrekt)
(b) Zeeko"gal Purd~b rg Paarl, Doder

purden ..an den beoor Jao Bauon w.. r.an 7
du~ sIek ...aren gedood zIJn)

(c) Ondeomunr Olao ...t1ham, ,.ur alle dne
de pearden 'ID deo beer W P Buriers zJek
waren en gedood lion

:10No ..ember
Te Bredasdorp op de plaat. Wagcnbulllkraoll

ID het ..eldkornetschap ZoetendaIniel" heert de
droee het eeDe paard aldur als slacbtoffer ge
elacbt

KO~fE!'i AAN I OUP~, Up de pluI'
Ko k( onp van RbU' lIdo,P .an den h."" I • n
8cbalkwllk, Il! !leO twte Ja I~ .ootIbo I '~a.
kom~, unloopen ZII moet .n. r 13 [) '" I1lht.
geetgend wordeD and .. s za bU h ar als &110

e4(tudom bescb 'U" en
Lt eK li ft 0 R K.-D Jl: G ~{alher!Je van

Lock boff IIChrllft 008 dat deze gemet'nle z er
IWdar t.It:dc h""ft In d~n oorl02 H"t
k~rkge!.ou w I. ef1l bescb~lgti eo 18 "tblo< t
un V,Dste .. dt'ulcn plank.l r org ..1 I'''' ek
sto,,1 baoKtu l.mpeD kluk uu .. ~rk ..n
~.cutm ... lservh M l)ok, de 1'88U)rJ~ m~1 all~8
wal daarin w. 'ola,,1 >trbnud tri tz:r00'"
beb 'ef te bIJ de JI~ruee !e aan (if !Lgl lt: I

(rOO'KI cl e mei ilO!"') ouk 1,,!Jl.,u .cl"
hrkeraad t. Jl, 0 Jlt' u ... n d.... II., dell tA ro~
~ekoJ1 ('0 "'I' ~... liP r tri- j lt/!'lf "" UI Uil
bun d eDat .... rk '" Jr.~~ i::en ge h, dra .. Il
~an •• langetA-1e dl' .. klJ leo. r I.JO+.k0 ..n
klE'ederen 10 Il'n DI I bl t I Ik"l ('ank do r lJ.
J\1ath ,be oot.a,,~," \6 "<I",, I. r u tdeehn~ Itl
de !l"mee tI! Z In :wrt~ la .ood !{JP" a D.
C flab" lf ,/,,,,.Iur>, C ( -D. h-fbtb!JeUfJe
8em ..lacbe \ ader mllke st Zilne bt pro "ID~~O
., a teD zeg 0 tot vel hetrllJklDg ZIJD Saam~

TY. Pr~llm.. IIIJOl hei lUl"t. al t., Vf'tltp; tA!
7.IJ" "oor Wl{' ~een d~n a\OIld op ...tru 1"

"lilt 'UI~"lh ....lI Joh.nnp,bnr,.,-.cb hlad "prei
.,.,,, I "kPntl Hmhlenaar te half lWVt:.Il ,Ioor "n
\ l nt 131lJ£1 ...... nd dil 1,,·01 mt't ""'" 1.aJltlzak "" n
.Jag I()('hracht PIl loc"ll hiJ el"?",n ont .... k ..n
..n Z'JO ""U~"lJ,>f' ",""I ~"P J<t had k .. nnH n
alldl'!'pn dt"",n ontv>ttt'1I ~n mQA,t hiJ hp!
b"""'npad ki", .. n \\ Id.. ""bl.... k" am biJ
.... 11 da",," T 1 .. ,-, IJ rll..n lllJ v!'nf'lrI .. "al fr
tZ;PbPurd ... , h<"lll IeT<IJ , ....~f"Ilti naar d ..
plek VlUI bN lI.eb..urdp tt' Il; Uln om d" hN'L
tI" 'at tf'n lJat kon h'J ol alll woord lp d..
dll'flll,cr al- <I, and ..r " ....0 kJ ,cht Jl"}!"n hM]
had IIlgMI "d h'J kon dit do. Il aan I pUilIII'
!QlltiOIl HIJ IQ.O n ~'\r h"t ,>eJ",tl' hPl '-I.
daur rpn.ll m~] hf<Dld lt mnn Hl~ III h..
hoofd.. tlOIl 10 Pff'V,na ... !'II&t ZIJn kladll
kon wdi""t>I1 1:1.. 1 .... , II u.e .... r hlJ Q'UU'
... I pn d" polItie I.. aan h toPk"" naar d
wndL1.k k"T"l< maar wndpr ze te Vln<hm
II t I f'd,wr met vrE'Pmd zoo nu Pretoria
ourl<>r RfI'-« h u....tuur I' m D ~ dl" eeht-
Bnt.;che IOflcb m~ Vind die Dick.ea, bet
omheenprating:.rwtoor Doomde
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UIT DE MAILBLADEN. Ihulp een t~lwicht. t';'lZen Engelsohen in-I .. ' ERLOREN!___ _ vloed le vormen. DIt IS zoo wat alle wnt· '"
ll,' bladen met , 0 laatste mail uit EngelJlnd IDI'';' uit de ou~e "'e~eld te ",eten kom~. ' El' '+; . . , '

"lit \ ,u'!o!('II,loopeu tot 31 October. en bren- . \- I meer nieuws 18 er o:ok Uit de meuw.e I: .; t~eeJI:\l'lge. y&arS. Zwart
~"", wat DIet. Omtroo.t Noord-Am rik ... wordt gemeld" r';,mct witte lies. Gemerkt

E:'\t;E1.A:\'D E..~ 'T RRITSCHE IUJK dat, de regeenng fl('.~Vereenigde Stalen niel Ibairni" - . hte I' L ., doo rechten lag blijkt le h bben om over- '. 4 .aan .1(; er op maer oor cn
I....t refr , wel "lIenLlJlge beschrijvingen vun dien h SI 'd bklllllnkliJkPl' optocht waar in der tijd iu tele- ~.e ~ttingOll in orde te houdon. :liet Jp:~l'"n r,:,c ter 001'.
~r''''''U''n "wldinK nm werd gemaakt , zoo ,....1 <ho Filippijnen, met Cuba had '_'len,steeds la t! '< j'le" persoon . hiJ' wien de ,'aarsmaar men roemde op Porto Rico als 't f>llolld .: ,.;, <, .
,J, \"'11 don duarol' gt""olfrden di.., t jn de Bt wuar .dl' _-\rn."rikaan;;chereeeerkunat al ziJ'n !I1lO'OIl~,'komen aauloopeo, geheve
1'...rlu- K ..rk, dO<'hniet waarin onze IeZéI" -,., L:
h"l.

m
t-: zouden st el -n. De T....t "an 't nieuw-i zt'!(,"lIlllgellhet !!~oelell ..n rne u me de be- da1E!Jrjk aa·l dOD onderueteeker.de

gd K
' volkiug op eien besten voet, lrefdp. Men had 1_ • •• 0

lilt Iwl Y ....-u ou inkrijk loopt ui, naar pr dan ook \'ertegenwoordigend bestuur en !I'!;'I;lb18 tt' geven
~, ~·oonl.. over tw<'e punt ..n~e ond r".jj~"....t I rt' ' ,. ,," ,I•. I...sch e k... tie. Leest m..n wnt er ne 00. eeu reglst~tie van kiesers il.Jgevaerd'; '; ":',': MA RTEII\ US RABIE'

h d U
d rnnar III weerwil TlIll de verordl'mnKen der i,,· , '. . . •

'.111 d,· I,.. au e ng "I' wet wordt III""I-:e- T<'I'","';n~ le Wa...Jtin!(l.onhadden de. plaat se- rv'lIgen \ JPr,
oI,,·ld. d"l1 kan men zich best l~rijp"n hoe I"k. .. d d 'u'
.l •• lrre-r (l,dfour zich er 't'ren moot al. hij het IJ (I nutoeitoit .. n 1!7A'l zoo in de war l!esLulI: i' rY.o;'cf'stcr.
It m- .11Ilt'lult'me-Jlt na Iwt undere ziet voer- th,t het.. ~(>\"'(}Ig'er vun €"en bu~gero:oTl~ dn."l(- ~ I. "':.

"dl"II. net om to makro dut "Is rneu .....kta- do te 1.IJ11.Ook 011 do Sandwich eilundeu \\'3. J..___ ;;-;:-,-------------

nlle-, vrij \\,,,1 nan het ,whtl'nlitguil.n. Hi..r- . 13ENOODIGD
",d ... ,cholen hee-It , den invloed van 't ...k- t"I!"lIón'r -t ond hpt uit •.icht daf Amerika .. ;.: ; - . •
I..r: -r-h c1'lIlll'ut zoo \'l'O1 mogelijk ve rzl\'akt door """ overeenkom-t met de- PlllllIJUU
\I "rolt. Hij kan daarop roemen, dut al di{' muatschuppij de rechten nw deze' zou kun- !\:jf~LKKARDn.l.JVER (Afli·
,'""·lIdl'ull'nten .• omtijds met (...n ~tN.·, IIPU unnkoopen , maar het was toch do vmag J..:...LYJ.5kaBlldt>r) nabIJ" Kaapstad. van
.1.111 met een mindere maal' toeh teeds door of hiertogen geen bezwaren ,.1Ul ernstiger aard
.i.mzu-nlijke meerderheid verworpen wordt'u, wafeil. Qnge~.aer18tot25jaar. £48 per j lar,
1II.1.lrhet, a.rgum..nt dat sis gemeent.>besturpu 'tl'n sloit .. iets nit ~fi.dden· en Zuid-Allle- vrij' logit'!'. Brieven : Melkkar-
tvt h..t ond er houd van scholen bijdragen, zij riFa, wuar de regeeri~ van Colombia het van .. . .
"I' 1...1 beheer er van invloed moeten oeft'nen, a.......,pstmlclelingen schijnt te winnen, terwijl al:riJ~'r, pOSI bus.4~, Kaapstad.
" ,(t·II4/: een at met deu in !o:lli{eland h....r- Iii.. "au Veuezuela. in haar P'JFillge~.om het- -t-r- ~.~- .- - -- .-

...-In-nden ).\N -t .trekt, en sir H. Campbell- zelfd" do..1 te bereiken, met F rankrijk zoo,...·1 h J
llulIlll'rnUllI blijft eeds beweren dat, als d~ ..Is llIet Duitechland in o~langena"'l1lbeid V. n,d. 8.. r \Vlj" ze r,.es
lII.mtr'1(1"1een.. kracht vuu "'et .....oeft beko- komt. Tus-cheu Brd7jl.ië en Bolivia wordt ~
1II,'n. men weldrn zieonUil dat, hij ouuitvoer- om h.·t betwiste )l;1'(·nslaudvooral (lU)\romge- ,'.vOO,' B. de Private School tij Spie.
h.Ult i-. vochten omdat 0011 Amerikuanseh fJ..udikaat . ~~
()vl'r de Iersche kw......ti .., bepaaldelijk ovr-r dien grond heeft aangekocht en er gom-ehUl- gelsr,il,ier, distrikt Riversdale. Ap·

.I•. 101'1''',ing der mj-daden wet, te Dublin .'n t iek plant. eu dat men in Bruz ilié den handel plicll.~~~ met d.., noodige oernficaten
in ",,,INt' streken vuu het t'ilalld. t< óp voor- hietvan uiot in AmeriklUlnschf' handen wil, I' .
,,,,I van deu h .... r Wm. O'Hri ..n ,...'rkt>lijkeeu laton konwn omdat men vreest dut Xoord- qn .'I~t)l.!ulgschriftcn yan goed ge~rag
1.11110(debat g<>houdE'n,waarill de hN-r Wynd- Amerika dan de beste deoletn dre, lands de IPoot® nen ondergeteekende berei.
h.un , minister "au I..NCI", zakt'lI, beweerde macht zal in handen krijgen: In I'ruquay i, li.' en.. tiid later dan 15 December,
,bt .I" Iersch .. """"l'lfZi~ niet ...und ..", was dail door vreemde kal?it.alil;ten 1,,",1 "allgel<ocht
,.'n 'Irev..u om d.. ,,'~,... Hritsche partij w'1( om er Oovtenrijksehe bocreu- fumilién te J !)Q2.~ \Verksaamhéden te begin-
f" krij).\l'O,pn dan l..rland ill ...,n toc--tHlld t" plaatsen. n,et,l. i& Januari aaust. Salaris £36
hr<'n)l;Mlwaarin h.-t voor de Britsche r~et'- J.
nllg onmogelijk werd het ";1;1Odin orde te UlfJl ., DE KERKBODE." p.a,.·~ alle s \TIj.
houdon. ir H. ('a.mp!)(,II-Bannermau noem- J ~ : '.~ D:< .. \. J. VI
do' dit r-en zwak betoog , doch zijn rede over VERSLAG VA.NDE HA.NDEIJT1\GE1\ VA!\ VAN \ ,1K.
d .• 7.JI,,,k...hijnt nÏt>t vee1 bet ....-kend I'U mee-st D~~~RING VAN COLESRF.RG, (190:2) HG<ld herv, K.I<.,
h,,'rop !o!,.wezt"llt e bebbeu dat men vun hnrrle .... . ~ deri d R ',1,'" ~;'\,O\ einb J', 120".,".,alrt.~,.len K.... , heil voorzien kMII. Wnt in- L·ese tllen"e verga er mz va" en '''' r an "j! J~ v "-
til ,,'hl'n Ile-,{'hikt . om indruk te maken, i, Col"sberli kwam \.ijoen te SLtoy'sl.urg .., we I ...p , ~ -
Ir ••t ft.it dut de I"l'$che bevolking nau I",t uf- O()DrI"rd,,·~d ..n 6de November. AI d- k-deu., ,
11,'01<,1\ i-s, terwijl die VUI\ de m.......t .. land ..n van deu'Rm!! wa'ell t~i'lenwoorrli~, IJ. L. II. ; ~'E" C KmlEL
va n Europa toeoeemt . Een dug-blad hN'ft Stoltiu. d ie voor de eerste maal ,ittll,g Law i' :,.... • 1""\., ,
""dl'T7.Ot.,,g..dtlAUnaar d.... temming des laud- ",erd har: "Ilik 'erw.ukomd. h . d~' d G
over hot bouden van et'n land con! .. rent ie, D" aflrEdellde voorzitter, D•.. T. II. Kri~e , tres. ~ltteer en eneraal Ag6nt'
~"ar d.. ![roote grondeigerulal"l t<'g"'n zijn, hield eene toepasselijke redo naar aa leidine '\.' VENDU AFSLAGER
1I"t bleek daaruit dat "au de luitenunts en van Murk. 7: vet"en 33-35 on srelde 0'.. . .'. - ,

1 Il Chri tus voor als een voorbeeld vo'·r de t.ijnen . .. ~
nCl'-llIit"lUInt.. der p;1'1l3fsclmppenDa voor PU in bet .. erk dr s Hee ren." IJ.. D. 'J. J. v. TruspOrlultmaker, It·lldlgdl Tuale.r,
;~l "r ~en wan'n, maar dat het ""r"Chil ill '. -d.. -t<"lllmlng der gl'aahchap"'rruw.ledeu nog Velden werd nl. Praeses gekozen. , ~ .NZ., OZ .•
«...1 ,t ..rkt'r 'lr.Ul.namelijk 383 voor "n ~Iechts lI[~t bet kerkeluk ondenoek volguns Art. 5l' ..-rlRE E 0
:1 tt'lI-en. w ..t op eene openba ... ,·er...,deriu).\ Ith-ek bet o.a. dat er geene gPrt'g"lde aflrediu~ : ;, V', D F RT, O.R.K,
door ,ir H. Campbell Bann..nn'lI1 over dl' Il"r· van kerkeraadsleden in enkele gemeenten "",n '- - ....._;....---- .
"'he kw""tie !(.,.....gd " ...rd; was dat dil eeluj<!;e ziin, van wege de omstandigbedeu d~. lands, en ' O~·b
manier om Ierland de wett ..n t(' d()('n P<'rbip- nat ook d.eSynodale collecteu niet zjjn g..bou· ',' .pé., _are
d'"~"n. daarin be,:.toud dat voor 't I"rs('hl"volk den io alle gemeenten. De w('Dsch werd .
w,'tt ..n w"rden gE'maa.kt die Ilf't I:'CTJi..digen uit~e.prokeo dat !llle acbterstallige collpoten 1.) ERSkOIl. tallen unge.uiver.d wordeu op de een of !f'~. 'zu

l'it Au,lraliii wordt van regen mei in!( !(,.- andere wOze. ;1 ~CJ UI door
1II,",kl ill ,lat d......1 van \ïctoriu dat ch>ordroo~- De velslagen van den .taat un otlderwu' Alidi' euro G
I,' "'a." I"'wi,terd; uit :\,i"lIw Z(',>land "all i(even .aanleiding tot eene belangrjJke discu.,ie.
ril' ,-oor Zuid-Afnk", ni('t nn:b..IAIl~rijkf'.vpr· Er werd andermaJll gewezen op het be.luit dag; an Maal
kl..rill!o!"nn den hr>erSoddon dat Iuj zich daar genomen door den Ring t. Middelburg dat lIU 1~"Q2l'.voor
111,,1n,'<!('rzott"n Illaar op zijn oude plek blij. wei'r b"kracbtigd. werd. £let b~sluit Inidt\'pn WIl. aldus: "Deze vergadering spre('kt hóetmede \ro~~ aan da
lI"t ni,>uw, UIt Indië houdt. millst b"t b('- baar o,ertnigiogbeuibtdaft het beslaand oudlkerwrs, UiJv.~gt.

rll'ht ,t,t d,' ~1 ~ uitjZ",'a.llell i.. "n h"t .telsel aan de Ot: ten van ons vo IHet V
",.t.,1 "u hpu diA door dt> ft')tt'eriu!o!ond"r- voldoet:- .' ". ~'rnen van
h"ud mOt't"'ll worden blijft aflwm...u. ook I, Er ljln 0' derwerpen in B' t .yste"m opge zo:o;d diPden .
dit d"l tot .I.. emote militair .. manreuYr'''' t,· nomen, die vuor de me"8tu kinner.n, in b"t den )"'agaziJ'
1l,.lhi ,.,k ,'('II .J"pan-ch !!:t'n..r.,tL!met zijn ,taf later Icvi'll ."_jIll geen practillCbnut z[in. pu
,. u,l~(>noodi!!d. :l, O....rdoor worde.... eie kitHlereu vtrpligt Wer~eD Kan

In ('alludd' hlijkt het ,·"rI''l''nPII van t'ell te lang op Ecbool te blijven, itt. dat vele OU~H" K aap~tad.i
t"ril'f m..t ,·oorkellf aan Groot Brittnnj .. lan~ niet b.tkostigen kunnen. G '
.!''<'IIal~"I11.,._..lt'n bijval te vinden, pn w,,1 0111- 3. Uvertui~d tijode dat iDelk g,·zond Opvoc· e~u '1.'
,lat m..n het land wil tot ....n hoof,Izt't..1 ,'Uil ding8telsel op de @od,;dien.tigezoowel aid op de
lI,jvHh"irl ,,-il mak,>n: maAr dat m.." ('r \\':It \'er.tandelijk" ontwikkeliug vau het kind wenl
I ru,t ... b,.tr..ft in .t.'n ziu van :\'oord-A.mHlka gelet te worden, l.Oeenen wjj met grond le
h"nd,'lt. blijkt daaruit rlat ""Il pL,n aan dl'lI knnnen z'gg ..n dat bet onderwus in god,d,eu"i·
.!allC i, ,-u cl)('« "'hijnt t,. ,I''li,'n om ,,11., gen zin III vele ocbolen, <00 niel gebrei
....h""n- ,'11'1"",.lmakerij ..n in It,·t land tot <erwaarloo,.cJ:dan tocb zeker te vcel op dt'1l
.~t;H tt, makPtt. ,",oort ... ,inclt m•." nHldaar achlergrond ~l8cboveu wordt.
\d .. 11.,dt~ O\-PT d.~ Dl1khnhort.i. ppn uu"prun- 4. Bil do IUIIJ~tellin~ ,d,n onderwlI',t-r,.. m"(l!
k,IoJk 1:11",...·h•. , ..kt .. ,I". in h..t lall,l pP Il vuor~1,'r "P .lclet worden, dat Jc pel'(·r, 0 d,,'
llHli.w" ...ch,"n ...tHnL _ mi ......('hwl1 "Iq on·rhIlJf- I{t"k Zt"Tl wor·lt"11 niet t.1It't'D \·tr!"lat.<.ld! kt' b\'·
.... l (h'r ~"""'ulkin~ ,,"an lH't \'r()("fLt"n' Hu i"-C'h Kto\a.alllh\.ld h"'l.ittf>u, malr ook t-n \"lJo,,,l \-Ult

',,,,,,I-.\nwnka. had ni",r!o!""•.t. I'U .'PII ~ I()()f ~('wnd" 20d, lIel.•lige begluselea zuc. Oaarlt.h·
ko-" ..rt dat rnI'll ook III de J.(,o,chi",l('ni' tlpr i" eene boofdvereischt." eeue io.riping waar
Indi".l ... "Il Iludere I!;O(lsdiAll<!.cll..LI wU" ill oflderwUwr. (Ipgeleid kunnen wordelI.
'>l17,{' dll!!:"u iu z..k"ro mate bij spkten lIan· 5. Er wordt te wrinig tUd aau bet oLderwus
trpft in r.nropa en ook hi"" ·tA land... "an- vali onze moed"r taal be8teed.
In.ft . .lilt hM. ... rk,-erd voor d,'" Ull'nsch I' 6. Dat besli.te pqgingcn door de ~yuode
IIl11 t"n 1.ijllPUg,.ri"ve di"re11t" d()()(IO'Il.Zij hebooren aangewend te w.orden gectarisch
tr"an hierin zoo ,.1'1' diLt zij rut't alIcen ~e"" onderwus ingevcerd te .)erjjgen,"
dM"ch' ..t ..n <,n e-om- .. lasti.-.k iu plaat- "'all Met ernst ",erdon de ver.lagen van d~o "ant
I,.IN voor hun -cIHlt'i..el bel.igen. maar 1.,·lf, van god!!dien8t in do vtlrMcbillend" gem, enlen
h,m nllld\'p... ,-riJ laten wcy;loopen om !Od besproken. Buna al de ledtn nalllen dect aau
nh.t in ,la .....ruij te hond..o. de discussie. Er kon geen bui.bezo ..k In d~

m~ste gemeenten plaats vinden. De ontuchl
in vele gemeenten wu toegenomell. In '·er·
band biermede werd .bet volgond voors'e1 lP"t
algemeene .temmen aangenomen: "l I) DL
Ring .prAke zijn leedwezen uit OVlrde Ireuri~~
en punlijke venolagen van den jlod~e1i..n.t iu
IIOmmigegemeenleu van dezen Ring, (1) D"
Leden faR den Ring beloov.n terng te gaau
naar bunne r..spectieve ge.neeotell, en lOO vetl
mogelijk met de leden on<er Kerk trnstiglij', te
spr"ken over het ~evaar vau v<"s'appiug en
acbteruitgang in bel geestelijk le'en." p'

Wat ,erblijdend was in de meeste v,rslagen '.tinciplal-S..llaril:! £300 per
wa. de gt'toigen~ dill bf.lanl'ste.Jling in de uit ja~ri groncl ige ken n~s van Hollsndsch
hreiding ..an God. Koniogr jjk tcegellomen wa. een tioodzdkelijk vere schte.
bij Gods kinderen. ).n verbaod met lJ€!. eauL d
van bet 200-tal candidaten tot ,zenaing.rb..-id ls1:eAssistente Dame, Salaris
werd e.n b'ief gelezen van D•. J. du P:e.si., £174':"per jaar, moet int.'rmediate
en bilt vol,.mde be....bten. ., Ue Ring bindt bet d ..
'de vel'>'cbillende kerkt'f&deu die ondcr J·il g' p2 seer zijn.
Rings.reRort valleq op 't bart met zjjne gHee ;D~nstl'n te beginnen na Karat·
cn gebeden de handen der Commissie diA111"1de mis ~aca[Jti('
zorg der zendingkllodldat ..n b~last is te sterken "~ . . .
en 0011: hunne respeetie ..e gemeenten cla.att"" c';> h\rtj'p.hcatles verl!ezeld van copleën
te "ekk"n." Het ble"k dat er.1 door ver.c1.IIUeu VlloD 1'igetuigschr'iftetl zullon door
de kerll:emden en leden III dezen RlDg dl'>. ~ d ','beloften Zijn g daan' om 17 candirlDteu t.l: '1'O'liOn er~teekende ontvangen
oodersteuuen, en staande de vergadert lig werd ~rtn tot Uecumue, 1902.
met blud.cbap vernomeu dat de plaaLielijke Uit. l' t 'emeente bezig Wis kringen te vormeR om ook :,.0: <.p IcarJ en mooten &aU een
~eel' te nemen aan dezen arbeid, en dat !lIreI'd•. Pto· stautsche- Kerk behoorea cn
voor één ~eteekeod WIU!. . . \\~91'~n verwacht hlle-bijzonder.
1\1et het verdlai( van de CommIssIe voor h"'· b k' .

Bulpbehoevende Jcrl)(elingen en. bl.eek het e~ met. e~r~k .lOg tot ouderdom
dat t" ..e jonjlelingen thans ondtlrstaunllIg ont· 'eO' ~,dervlDdlO(J' III het geven van
vangen, en obcbooq er een balans in kas. i8 v.n ba~w" m d ~H d I
£83 I•. 4d. er verachlllende aanzoeken Z!IO Toor 0,' .. ~i t;jS e e "" ee en.
de Commissie., 'u de leden werden oP!!"lVel.t .};# D. J. H ERHOLDT
bet Fowl. rUIm to on lersteunen ; en bol"ftell . ,t LI 'd S' 'C
in di~u zin werden dan ook g.ed."a. ':,~ oeCrtltarls cr chool Qm.
De Rationsrii rapporteerden dat de 8"ekeu Mhr¥...ytlburO'

,·.n de~ Qua.stor id orde war,;n. "6 hn b 0'1902
Naar aanleiding van bet verzoek van den ;Vvto er, . .

Moderator 8ynodi IJlsloot de vergad. rillg dat --. ~---- .. -
htt boar gevlJtlcu ,,'a8 dat de "ynod,; zoo .rlleg W' I " '
mogeliik aan~taande j.ar m ~~t bjjc.lDllOm~[Itil . asserfall & Hardiek,
....el in de maand Maart.
Eene circulaire ...an de Pfldi"allt~u Yere~nl ',B.]GB U'ENISSEN BEZORGERS.

git:g der Ned. Oeref. Kerk III d~ Kaapstad I)n
voot.teden ID verband met eeu redding.buis
voor !lc"alleue vrouwen IV"relgelezen, en de
wenscb uitge8vrokQn dat elko kerkeraad die
Vereeuigin!! zal oud, !'.teuuen, lIaat dat de
Beer bern leidt.
De volgende vergadering van den Ring lal

zijn te Tarka8tad en w,_l op deu dcrd.n
lJonderdag \'an de ma"nd October. '
De verschillende Commi••i'·n _erei.c1lt door

dil wet werden gekozen, en .jj ·zjjn te vinden iu
de opgave van 't Personeel van den Ring.

Het ..olgend voorstel wérd eindelijk door de
vergadering ook aangenomen, "Deze Rieg
wenscht uitdrukking te geven aan 't gevoel \'IlU

sympatbie met die Predikant~n onzer Kerk, die
onder de willekenrille tocp.""ing dH kriigsw&t·
zwaar geleden hebben, dool' govangenzitting,
deportatie of auderz,ns, en veroordeelt vooral
ten sterk.te de wijze waarop de militaire over ..
beid die Broeders beb_ndeld heeft," :
Na de lIewone bedanking aan Lel raar, Ker·

kersad en gemeente van 8tflynsburg, voor al de
vriendelijk beid en liefde genoten, wordt de.
vergadering mel e<ln bartelijk wOMd YIlO den
Prae8e., en dauk~ebed dOfJr den Scriba.,
ge~lotell.

ontvjlongen wor·
Controleur en

tot op den mid.
24' November,

verstrekken van
rellen Locatie,

El'ROPA'S \'ASTELA:"O.

--4-
, ,K.men
.. :ot.130 October IJ. bij den o'1der·
g('teëlende, een 7.warte Koe,hejaard,
kuij~ihoorDs, scheel linker oog, wit
'PI9k~R aan beido rechter beenen,
;ontie" borst en uier. De eigeDaar
:k&~ ~Mr terug krijgen door billijke
o:lko!ken bij afhaling te beta1en.
, t ·Pc'·ULJ. NEETULIN'}.

lJ~a~lho:-,k.
Vist. Ca·lpden.~ ~-!~SENOODIGD

\

OWl' d" ...-erk.,takin!!:in Frallkrijk onder de
mijn.hovolki.oj!:" ni...t, te vert ..llen dan W1It
m('n r('('(l. uit tl'I~llIDIDen we('t. :\{Mtr,,!!;'"
II,," ~t'n de gM"'Ol..lijkhpid--bij.,·oorbeeld te-
g.'n ('<'II bi ""hop me ~iju hf"wldlj!;ll1)!;v..rloT';"
hl'<>f omelat hij..en r..dl' had ~..hOlld...n dIP
df' r,..~eerin~ ui~t aall~tond, ('Il tN,!.l'n C£>J\
"ilu1ri. m!1lpr.Ul.1elie h('t.z.>lfdelot hnd omdat
hij ,'<'up..titic had laten u-..k('nen, hlijveu nOl(
,1"",1, ,-oortgaan: dOf'h het bcet dut de pro-
f"ta.nt",he woordvoerder niet tl'g€'11't plRn
"lD ""bpidinll: ,.,m keTk en «tAaI zijn. Of'
minister mn ooTlogheeft l'en plan ~It~edacht
tot ,Jl'Chting ....an (>Cnd",,1 d..r PanJ-~cbe ...",-
t ,n~l<"rkell. i..t. ..-at ft ..l" kO'<t,," maar om
.11:1 \\'aard" van den grond di.. hi"'Tdoor "akant
wonlt dubbel zooveel wiust gf"v..n znJ. De
haud.-kt.lIld te Bane blijkt 7R<'rvoor .....'11 VN·

rlr"i-! tot "Ch~d'N!Chterlijk,:, bel1l.icklt·lin!!:m('t
F.ul!"land te zijn. "n ..r "Jn ook andere tR<;>-
ketllm dat m"u met EnJl:1'13ndop goeden v.O<'t
...il bliJven; iet. ,nIt. ook m('t. OosteUl'lJk-
RoulI:urije het ~,.al blijkt te ZIJn, waAr de
k ...Ï7Rr door den Fmu.-chen !!:1J7..unt t.. Weenen
"'ordt "f~hilderd al, cpn waar ,-riO'!'dVU?
f.np: ..land. die d<'1looTI~ tej/;ell. de ZUld-Mn-
k.,an.«'he R.,.ubli~ van het bewn "f t...n zeEll'-
,III toegeojllicht. Dit'1Rlfde (l;e7..anthangt
l1a••re1,teI, ..n ePll zeer ongul1!ltig '!Childerij op

die in Duit.-chlnnd te![en
7.a1 h.--.clM>n. Verdt'T is er uit
beide keu.t'rrijken van :\1idden

veel \'8n belang te mpldf"n; rut
slechts ecu ovef'\\;nning in den

op de T'e4!:oorin!!:door CH> (lIlrtij be-
landbouw produkten wil bOSC'h~

Qostcnrijk: een vaJl de an [1-
bij de "i'Tlriezingen in dst deel
waar de hoofdstnd toe behoort.

",.,.~,~In,n" i.. bij de Inat. te verkiezing
ikaal dpmOCT1ltischeleOlêllt zeer ver-
uit Italië wONlt ,1f'Cht.s ....11 ~na
anar"hi.t uit Bueu"" .\:;r6.' vemll·1
,i...orno het pall'is· van dpll bls-cbop
. In Ikl~ë had ffif'n ....11

om "...n werldjeJen vun ho\'<>n
pen.ioenen te ~vcn; maar hpt

....all hen die hierop l\AIl."praakmaken
v....1 )!rooler dan iemllnd ~erwacht ~ad.
minl.t"r .an !ina.nclen nIet ,WNt "aar
er to<' hijeen te. ~TijJlCll'l..Dpoemar-
7,ljUht ...luit om 7.IJItW....tlndlffih('. be-
nipt t(' vprkoopen, door rI" opnch·
('('n maat.<chappij vo"'eu tot nader"
. met' mocdt'l'lanrl I'n hetere ont-

\'!In.nie( voel anders ,Ian wat men
o.er 00 onlwotelt in :IIncedonië.

n..II~I,.;;" bewoon nt"t die oulust ..n uiel~ te
t.. hehl_1. OmtTt'nt Rn."la.nd wordt
dut wlf ron-ervati,,,,e bladen zich
o..."r den u-tan<l d..r bev<>lking.die
hrn ni..t in d<-u taat va.u 7.ielsverdoo-

af).\".,..i....,lddOOT godsdien.rtige dwOOJ:!-
wu ,·erkeeron. wa.~ zij r,oo gelukklj!
ondM' den indoed d"T Frrwsche re-
t" kom..n. ook wnrdt l!:"'IDelddat

"t .te stoomvaart pp 00 Zwarte zro wo
g1l&t dat nu roods cl<> tweede mlULt.
.'. di; dit "'erk had ter handen geno-
tOt'laJl:p,.an ,taatswOj1;ev"rloren b""ft
".",~ 1.o<1!"'k"nd. Toch wontt het N'
do Ru.'<Si.'lCh"r"!!;.....nn~ cen merk-
~n \'OOTEngeL~nd'8 bellill!t gevuar-

,lajI; hE'E'ftom in aAIljtl'(lnzende land",.,
t~' ....rw..rven. bebbl.>ndeZlJ lil .Perzll'
de I~Y'IIIacht vOOTzoo veTdeze wat

I' nl. d.. filUUlcien!(ehe<>1onder h.'lJl1'
t ~n dus van ha",r afhankelijk gemaakt. DE KAMPEN.

Hamilton, H,·rmnd•.
op 7 dszer .. erden wij verrast met de.bliid~

tudIng dat 25 Kolonialer. vrjj gesteld ... r,an eli
met de "Aurallie" zullen vertrekken. Zo zijD
dns vo.rt. lIlaandug werd er nog een nu g~
8teld en naar t' krUl!sgeVBngene!ramp l~ Ilaw
kins gezonden.

De "Snoda" wordt Dinsdag e.k. bier verwacbi
om de laat~te krugsgevangenen terug te voereri,
behalve die nn BlIrtts Liland die niet willeD.
t.eekenen. Ook SChUBtbet niet of de Kolonialer!
mee gaan. Verder Ï! allel!nog wel.
Groete en beilbod...

rtlWEE Timmermans. Doe aan·
'~ zoek per brief, meldende
W~~ dagloon vereischt wordt. bij

. M. C. BARNARD.
47 Blythstraat,

Beaufort West.

'Ortd:erwiizers voor de late
Klas Publieke Sch ~ol te
'Murraysburg, als volgt:-

O. A. :;<,;11 'LT7:.
Scriba.

.
17, DORPSTP..AAT, KAAPSTAD,

'G.entl'aal K8ontoor: HUREAUSTRAAT.

J., .
Bllgr~' ·",,,,,on bozórSd naar ,"-'ni!l<'Begraaf-
, ,atA in d" Stad of Bnilen op do kOrUl\e

DDI"~"vingen onder d .. biJlijlu!te voor·
. ;ijwden.

Kla~ Ooodkiste" alfiid:l-voorltande1l.

iRi.mond- Handelsmaatschap,Q.
: ti' -
:, ,1BE~NOODIC~D,
,t{~N goede Kloedi:~maker, ~oet
J ~ een knappe en praktisohe
$n~!ll:ll' z\jn. om opzicht te houden
oV;;~ het tlnijders Departement.

~~ld termen en zen~ getuig.
schiiiften aan den Bestierder der
Ri9*mond Handelsmaatscha.ppij.

::; Z. B. JANSEN,
i '.' Secretaris.

Cole berg. 1:2 Nov" I!lO~.

ITI A:"OERE WF,.R)o]LDDF..ELEi'i
ni..u...s nn w~ l>eln.ng.vooral dnt

waarTa.1l,nauwelijks iet.. le v"rtel-
It be-halre da.t de r'>jZeerlngnoi .teeds
!!:cdruonte kri.itz;endat zij haar ind..m-
aAn de Europeesche mO!l.enJ.looen In

7.a1 mogen bet:al('tl, iets waarin der.e
g'e-eIl ooren naar bebbPu. ~ In de
zocbt de Turksche rogooring llAll

f..nlrebcbe t'n It.iliaanJochphulp te .....rschai·
de r.eernoV'6l"!l aldaar. In Marokko
Fra.nsche OOvolkiDg aldaar VOOT

en ep..nje een Marokkaan8Ch am-
baIj.-4.eur te bekomen te einde met <lieu

DADELIJK' BENOODIGD.

lt"
J. C. UN BLIU..

7

»It QC:»~,

e Woning en40 Erven.
. .

behoorlijk gelast door KAPITElN PURY die
ouderdoml besloten ~eeft zijn etablissement op 'te b.:ektl~

*'lrwld keeren, zal op de Plek nrkoopen.

OP' ;

over. drie, n.m.,
oonhuis met dubbele verdieoing gele.
Somerset West, bevattende: 6 8laa.p~amers,

, Voorkamer,. Zaal, Bt'tkamer, Ontbijt •
en. Badkamer. Kelder. Wagenhuis en Stal.

, annex bovengenoemde, gelegen in het

bezigheids plaatsen verkrijg.

eiqendom besl~t omtrent 8, acres
qrond,. en 18 gerechtigd op zeer kost-

en

~oon~uis wordt erkend.?e meest qewenschle enwqnma lt,. het dorp te zlJn. Wegens zijne centrale
speciaal g schikt voor een

Groot IEerstekIas
bepaald be~oene bestaat.
dewn zeer vermeerderden handel en vooruitqaraQ

est sedert de 0Pr:tChtlLIi( ~l;>n de DYNaMltc.iT FA.
de waarde van vast~oed ~ d~ MaID (de beziQheids) straat
. enomer , dat het zdd~ la c e inarkt komt. Deze verkoop.
derhal ve een zoaderhnge I{elegenheid aan hen die wensch

kostbaar eiqendQm, beide .voor beziq-heids en Wo;~
n, te bel>..otnen.

Hotel,

worden toebereiJ ,en zullen op vroegen

D. CLUVER, Afslager,
. 1 Bird8traat,

StelleIenbosch.

KerStéklu Pnblieke AsaistentOndnljn Benoodlgd.
Jong~cs en Mebjes.

applicaties
nnr.tTan ...".n zijDde, zoo worden

gov~'aagd voor
plaatsen in boven ge-

001 : Vi ca . Principaal,
per jMr; Eerste As·

sala.ris £90 per jaar.
IJUI"".'"'''' met afschriften van

on certi~catun zlll·
wOI·denl tot eD OF

ovembur, 1902.
beginnen mJt het Jan·
1903, kwaa~taa1.

J. R. McDERMIO,
HOD. Secretaris

.APPLICATIES, vergezeld van
getuigschriften, ~ullen door

den on de geteekende tot op 1) Jan·
uari, 1903, ontvangen worden voor
de betrekking van Tweede Assis·
tente in de Tweede~ las Publieke
Sch~l (gemengd), te Steyt!uville.
Salans £80 per jaar. Werk te
worden aanvaard na de December
vacaDtie. Muziek een aanbeveling.
Schoone gelegenheid voor het geven
van private muziek.lessen.

.J. E. T. WEITZ, V.D.M.,
Voorzitter l:iteytlerville

Publieke School.
Steytlerville,

. 12 Nov., 1902.

AA.NG ELOO PEN
OP 16 November, 1902, op de

plaat.s van den ondergeteekende een
Somereet West, 13 llei, 1881 roodboDte Koe, ongemerkt, 3 jaren

Heer B. DESVAr') i':S, oud. De eigen'aar kah haar terug.
Ka.ap8tad. bekomen, mits betalende alle kOR·

=~IU",,,,,,~-T)jt dient om te certifi~eren ten, ook .van deze advertentie.
Likdoorn middel mij I d' .heeft vad een Z8flr pijD- n I~D Diet afgehaald 'binnen zes

Ik k80n bet ~nbevelon weken van af den datum hieronder,
c.itmuntend en wonderbaar' zal deze! ve door den on -ler~etee·

""U,......IllU""'... J. F. REITZ, I kende als zijn .eigendom toegeëigend

N G K k So . w I worden.
'~' me1'86t est I .JOHANNES LOMBARD.

door 80lle A pothekers. Over8olJ Voorspoed,
~.Jndlm voor 1/8 in postzegels Riebeek Kasteel ,

-----+---,,-~ dist. Malmesbury,
Benoodigd. 15 N?v.,1902.
------ I -------------------

ke jonge man met goed AIliA"HTSLlDnEI
s van den ~aDrlel en hetl U lW

erKlé)OntB8 voor een bezigheid in I DOer UIlUIISCHE IIJTUIB FAIIIEI-
1ll."lU1H'". Moet Eng'elsch I Namelijk, 3 Machi~isten voor ~.

kennen en Boek· ' gen, Schaven en Draaibanken-
rstaan. Doe dadelijk 16 Smeden en Wagenmakers. '

copieën van ~etuig- ;Fatso~nlijke blanken kunnen w\
en vermeld salans ver· van gerieflIJke Woonhulzen voorzien

tegen zeer lage huUT.
Doe dadelijk aanzoek onder adres

TOM & VERSTER,I_~_. P_._K_._b._UB_18_,_0_n_d_e_r_Paarl.

I MARTIN'S !'-~

~PIOL&STEEL
~--IPILLS ,:
-=tJ~?;!-3&iin:a:=:'~""oUo""_",,""~&.aII.O • ...-.-. 1l&.&JIft ....

BEKOODIGD

en
houden
aanzoek
schriften
langd,

Klerk, .0. Box, 44,
Land" Kantoor,

Kaapstad.

Vergad~ring zal
a.s. DINSDAG, 251!ten

ten 2.30 D.m. in de
" WellingtoD, gehoudeD
het doel:

belasting op Wijn en \ TENDERS - kt "T d
rbr"1~''UT"lJ·nin de Transvaal gem. er en ers

te be k '. voor Int:amelmg van Honden·
thspre en. d belasting," zullen ontvangen worden

fIe ooprein van ta' e door den ondergeteekende niet la.ter
a ge .oopen ar em~n lre dan den 19de . D be 1902S~ n seem r, .

B8le. . voor het inzamelen van Honden be-
Goede opkomst wondt verwacbt'!lasting VOOl' het jaar 1908. Tender

lP. J. CILLIE, D. zoon. mOet zijn pel' hond, en kun zijn
1 Da. HOFFMAN. voor één, twee of alle wijken.

19 NOTember, 1902.; .. De ~orp~ Piquetberg en Porter-
1 VIlle zlJn Uitgesloten. Werkzaam-

heden te beginncm niet later dan
den 1sten' Februari, 1903, en afge·
daan te zijn binnen een billijk tijd~
perk:'

Tenderaus moeten de namen van
twee personen opgeven, die gjch als
borgen zullen stellen voor den ten·
derna!', en voor de behoorlijke
uitvoering van het kontrakt. De
laagste of eenige tender niet nood·'
za.kelijk te worden aangenomen.

NICO. J. VLOK,
800retaris.

AfdeeJiligarwt·ftD Piquetberg.

(b)

B(ENOODIGD
I .

Een O~derwijzeres die in staat is
onderwij~ te . g:even in. Hollandsch,
EngelscH, MllZlek en ZlDgen. Een
~der zal de voorkeur hebben.

SalariS ;£40 's jaars met vrije
inw0:f'';' Onderwij~ te worden
gegeven aan vijf kinderen.

Wer mheden te worden be-
~nnen in Januari, 1903.I IC· J. DB BEER,

I. Bloemhof.
Private Wost zak: Allemansfontein,

Somerset Ooet.

Afdeelingsl'aad,
I Piquetberg,
I . 14 November, 1902.

f

Om 10 ure' morgens.

DKPD- I)E beeren Immelman & oe.,
gelast door der Heer M.

Saachs, zuJ1en als boven verkoopen :.
100 ~oloDial,e Muilen, aIls in

goede conditie; . 12 PaarJeD, geleord
en in goede conditie; 2 Bokwa~n'\ ;
2 KapwageDs ; 7 span Wagen Tui.
gen en 1 Kapkar.

UlMELMAN & Co.,
Afslager s.

BENOODIGD,
RE~i'Ónd~rwijzer, ongehuwd, roor

'. een pnvate boeren school te
Winterlh.oek"distrikt &rkley Oost.

8a1Mis.£60 per jaar, vrije logies
en. inwoning. Kenn.is van Hol-
landsch, Eng lsch en M1Uiek ver·
eisebt.

Applicatits zullen ingewacht
wOJ'd6D door den ondergeteek.ende
t.ot SOsten December, 1002.

J. J. S. THERO~.
Wintershoek,

.P. K. Ravensfell,
.Bar.aley 00 t.

De F&&rlsche Land A.&nkoop :Me.a.t·
'schappij, Beperkt, Pwl.-KENNISGEVING

nE Ondergeteekenden geven mite
II dezen kennis, dat zij op den
6den November, 1902, door het
Aohtbare Hooggerechtshof tot Of-
ficiëele Liquidetenrea van boven-
genoemde Maatschappij zijn be-
noemd geworden en dat alle vor-
deriI}gen teg~D gewgde M'aatsohap.
pij zes wt'ken na datum deses moe-
ten ingeleverd worden ten kantore
van de. Afrikaansche Onderlinge
Voogdij on Assurantie Maatschap·
pij, Beperkt, Paarl 'rak.

D. J. A. VAN DRR SPUY,
Cll.illl,Kg C.,A. DB VlLLl~RS,

Officiëele Liquidateuren.
Paarl, IêNov. mber, 1902.

zullen ontvang~n
den Controleur tin

'Anf~Nllil.l tot op den mid·
4den December, T902,

'WA,tAl'An van de Wacht-
het Gouver·

KOM ZEKER NAAR

WILLEMS RIVIER,
Ilslrtlt I ........ '. '1111,

.Alwaar de ondergeteekenden, '00-,
hoorlijk gel t zijDde door den Exe· .
outeur in den boedel van IJlen J.
A. v. d. WE THOTZlN, geb. Kotsee,
publiek znlleri verkoopen

OP

DiKS AG ZaeJ DLCr.IBKR 190i,
BIT VOLGBND!: ~

503 ohapen, J 45 Bokken, i0 Donk-
eys, uitmuntig groot, 2 Paarden, 1
Kap Wagen; lopen Kar, 8 Tuigen
met trek, 1 8pan Jukken, enz.

Huisraad en Kenkeugereed-
sehap.

En wat nog verder op den dag
zal voortgebracht worden.

RulD1 ·Crecl.l....
VAN RIJN & ROOD,

Afslagers.\' endu Kantoor,
Van Rhijns Dorp.

TE

MORREEBBURG,

Op VRJJDAG, 28 Nov., 1902,

V£'ndu Kantoor,
zijn te be- Malmesbury.
lore Werken

PH NEWEY,
Inspekteur va.n

I Openbare Werkea.

AANGEHOUDEN in het Sohut
te Oorlogskloof over den

gpoorloofden tijd en te worden ver·
kocht op Zaterdag, den 29sten
November, indien niet te voren
geloit :-

Een vaal M"rrie Donkey, ge·
merkt linker oor halfma!ln van
achU\r, gebrand merkt op linker
kant VBn nek, maar onduidelijk.

(2) Een vaal Merrie Donkey, ge-
merkt linker oor halfmaan un
achter, Einijtje van voor en stomp
rechter oor zwaluwstaart, halfmaAn
van voor, gebrandtmerkt : P .~., op
linker kant van nek.

N. G. LOUW,
Schutmee8t ...r.

OnderWIjzeres Benoodigd,
---.-

APPLICATIES wordeD ge·
vraagd voor de betrekking

van Onderwijzeres, om onderwijs
aan aoht kinderen te geven. op de
plaats Dieprivier, vijf minuten van
Kalabaskraal Station, ·--dist. Mal·
mesbury. ;' Salaris £40 per ja:v-
met kost én inwoning. Werkzaam·
hOOen te beginnen na de December·
V 8C&nti 'I. Hollandsch. Eng~lsch,
Muziek en Handwerk vl'reischt

Applicaties m'leten bij den on·
d~rgeteekende ingeleverd worden
voor den 20sten Dccember.

A. C. STEYN,
P.K. Kalabaskraal Stn.

Komen Aanloopen
OP de plaats Kookenap, distr.

Van Rhijnsdorp, van den onder·
geteekende, I roodbonte Vaars,
omtrent 2 jaren oud, oormerk,
halfmaan van voor in beide ooren .

Indien niet geëigend vóór den
13den December, 1902, zal hij haar
als zijn eigendom beschouwen.

THltUNIS VAN SCHUKWlJl\.

BENOODIGD.
EEN EOnderwijzeres benoodigd

voor een Private Buitenschool op
de plaats van heer P. Aucamp,
Telpoort, nabij Middelburg. Dege.
lijke kennis van Hollandsch ver·
eisoht. Muziek en Handwerk eene
aanbeveling. Salaris £45 per jaar
en logies vrij. Werk begint na
de zomervaca.ntie. Zend certifiCA-
ten en getuigschriften ZOO spoedig
mogelijk aan

S. POSTMA, V.D.M.
Middelburg, K.K.

18 November, 1902.

KENNISGEVING.-De volgende zijn a80nge teld 8018agenten
voor" Ons Land."
De heer A. W. G. VIUl SchOOl' te Phil&-

delphi8o,
De heer G. K. Theron, Gen. Agent, te

Ventersburg, O.R.K.,
De beer Adr. J. Lelievel!f, Gea.dm. Agent

te Hoop8t.a.d, O.R.KJ
C. P. SCHULTZ,

Secret&ria

Advert ntie.

IKmaak bekend dat op mijD plaats
Tafelkop, nabij Houtk-raal sta·

tie, twee (2) Muil Ezels loopen, en
dat zij indien niet binnen Zed weken
weggenomen, door mij zullen geëi.
geDd worden.
1Lioht·bruine Ezel. zonder let eJs,
1 " .. met 2 wit 'ach-

ter voetpn en kol, C.B. op linker
.heup gebrand, omtrent achttien
maanden oud.

L. VENTER,
'I'll fel kop,

P.K. Boutkraal ~tatie.
Boutkraai Statie,

19 Nov., 1902.

UIT DE HAND rrE KOOP,

GEDEELTE van plaAts Wit
..:T Elsrivier, ~ ~ langhoek, Raw·

sonville, distrikt Woroest~r, behoo·
rende aan den heer P. B. J. E\'er·
SOD, groot 650 morgen, gesohikt
voor vee, wijngaarden, tin vruchtboo-
boomen. . Water volop.

Doe aanzoek hij
PROCUREUR HOME,

Worcester.

Construction lew Brl
TENDERS are hereby invited for

the construction of ODe or two
NEW BRIDGES, at DAL JOSA·
PRAT, on :the Main Road between
Paarl and Wellington up to TUES.
DAY, 9th December, 1902.

For furtherJ,articulars apply to
the undel'sign . The lowest or
any Tender not, necessarily accepted.

H. HEESE,
20/1/-1902. Secretary •.

OPRICHTEH EKHER NIEUWE BRUG.

Tenders worden hiermede ge-
vraagd voor hat oprichten van ~én
of twee NIEUWE BRUGGEN te
OAl.J JOSAPHAT, op deu hoof 1-
weg tusscben Paarl en Welli DJ t on, I

tot op DIN8DAG. 9 DECEMBER, .
1902.

Voor volle hijwDderh .len doe
men aan wek bij (Jen ondergl)toe-
kende. DI laagste of eor,iK toader
zal niet noodzakelijkerwijze aan.,
genomen worden. I

H. HEESE,
t;ecretaris. ~

20 N,n., 1902.

Jongens Hooge L chool
Paarl Gymnasium,

PAARL.

~ PPLICATIES (vergezeld van
...."'1 gecertificeerde kopijen van
g~tuig8chriften) voor de hetrek·
ki1c: van Assistent Onderwij~r voor,
bovengeooemd School. bekwaam
om 'onderwijs te geven in alle ooder~
w rpen in Standards.3 en 4,
zullen door den ondnrgeteekende.
worden ingewacbt tot op Zaterda~,
den 29sten November, 19fJ2.
Salaris £ 150 per jaar. Werkzaa~.
heden te beginnen na de K
vacantie.

ft P. H. DE VILLIERS,
Hon. Secretaris.

•



I

..

· :.-Doel der Maatschappij: 1·

, h t' dl' ~'~1!rri.~enehandele-Ih'?t' maatscbappi i werd opgencht met e oe eene ,a e;
. "'''k ' 'd laats~n

I . h id in al hare t.ak.ken te drijven te Sterkstroom en zw e ~ ere p,,·I.lg " . .; '!. ui h "
als de Dirl'Ctew'l'n mogen goedvindpn. De werkzaamheden ?~f~maa, cappil

all ~d ts - het 0V-sullen insluiten het vervaardigen en verkoepen van e ,," :~aren, nl li-
koopen van produkten van allerlei soort ten einde dezelv~ weer ~,P;. ~ voo ,ee g
te .: d hand te zetten' alsook alle daarmede direkt o1,.~direkt in ver-
s "IJze van e, " .. " . , ull ..
band staande zaken en bezigheden, zooals de Directeuren van t~~d1Wttijd z en
be Iissen. In het kort de maatschappij zal bezigh..Jid drijv~ ~8 Algemeene
Handelaars in alle soorten van goederen. materialen en prodWt~n. De voor-
deelen verbonden aan zulk een bezigheid zulien zeer aan.Zie~ij~ zijn, en alle
gpwinsten zullen ter beschikking "an de Aandeelhouders ;zijfi., :Yen is 'foor-
nemeus, zoo ver mogelijk. alle aandelswaren direkt van de ~~pste hendels-
huizen en fabrikanten in Europa en Amprika te ontbieden" ' ~e~ deel van het
Kapitaal, zooals later zal worden besloten. zal worden bl'legd.in.·h~l,aankoopen of
optrekken van dl' noodigo handelsgebouwen 'e Sterk~t.room,1;e~ zulke andere
plaatsen waar IIlRnbesluiten zal tak-bezlghede-n op te flchtR.n: ··t

I :~

....'-:~
I -~

""Aanzoeken voor aandeelen zaBen worden ingewacht tot.op d~ laten Decem-
b..r a..tostaandR. I'll. moeten op den vorm annex dit prospec~~. $'~kt worden,
en met een cheque voor het bedrag betaalbaar op aanvraag gezo~~' w~rden aan& Co den Secretaris, den heer P. W. A.. de Klerk te SterkBtr()(jm~ ~I?eDirecteuren.1' II bf'ho~df'n het recht Aandeeien te weigeren, of ten deelI' toei~' ~ennen. of ten

llOEK 'VAN' d h t '-1 .: . .
\'0111.'. Als het getal toegekend minder is an e ge.... ~a.ar'(X'Ir aanvraag lS

Waterkant & Lanz xtraten. I ~Nlaan zal de balans van het deposito gpbruikt worden vo?r "era4ening van het
KA AP ST A Dt I bedrag betaalbaar bij toekenning. Waar geene Aaadeelen to~end ~orden.

wordt het gf'heel deposito terugbetaald. Verzuim in W be~en van eenig
paaiement wanneer betaalbaar stelt de vorige paaiementen bloot '~imverbeuring., ~1

Yor~ van aaavraag kunnen rerkregen worden bij uen ~,pcieta.ri8.
i'

!~i
' .;;!i
~,f :~

Aan U" Directeuren van : 'r i~: .' 4.' .

DE S i'};RKSTROOM HAl'\'DELS MA.ATSCHAPPIJ."~+ERKT.
: ;..

STERKSTROOM. ., ,ft.
. :~

. 'li
; )
,,
·;

Hiermede sluit ik in "oor £ , zijnde $ deposito "an
'. . ". -I i

2/G per andeel op aandeeien nn £1 elk ID bove~noemde maat-
schappij. Ik~verzoek u mij dat'getal aandeelen toe te kenn,im,t,olgens termen
van het Proapectua, en ik stem hiermede toe dat getal of ~nig !peiner getal te
nemen, en ik machtig u mijn naam op de register van leden te pJa&Uienten op-
zichte van de aandeeien alzoo mij toegestaan, en ik neem ulr'de verdere paaie-
menten te bet.a1u seoala vereischt in termen van het Pros~tus. '

I '

I.'E~ donker bruin» l1l'l'ri~Ezel,
~ met korte maue n en staart.

D? eigenaar kun haar tel'lIgk·komen I Bijen Korven en aUe toebehoorselen
illlts gedane schade en OW.OS·..{'D daarbij.
Ydrefiende. . Bedden, en Keuken Stoven.

J. BREDEI\dMP,
Koningstraat,

P.O. Beneden PaarL

8

. WERKT ALS EEN TOOVER "iDDEL. "
JONES'

RHEUM ATI9URO
De Groote Zuid Afriiw!scbe Middel,- _~cal~.,..._...-
,;~

Mislukt nooit om Jicht, Rheumatlek
Rheumatiek-jicht, Lendenpijn,
Heupjicht, en Zenuwpijn te
genezen.

De vol.t'nue zijn een·s.;eu iureks-vla uit
ontvang..n brieven. W.ULl·Vln de ol'it;ine~le
op aanzoek kunuen wor-den gezien :-

•• De pijn Yerdwe~n (on maandet, lang lijden ),
binnen vier area 0 het g":'rlllkt:o "0 de eente
dosis, eo ik genooi een K"""" oacbtru t. aooale
ik sedert wekep niet gebad heb. Ik ben nu
geheel getond ..

u Het heeft wij ",etenlilk .ecr wOLderbaarlijk
genezen. Gedure nde de laatste zes maa;nden
"I. ik lijaendeaan een "erscbnkkel!Jke pun 10
deo rug. zooerg dut Ik, wanneer ik zat, bijna
niet weeer kon opstaau ; bukken WlUl miJ gebeel
onmogelijk daar Ik eenvou.lig niet weder regt
kon komeo. Eeu bottel geuaa mij geheeleo
al."

Alleen vervaardigd door de eenige
eigenaren :

We Rhenmati~nrtl Maat5cbappij,
~A.A.PSTA.D

" MaDucnlWilcht
\frouweaschoonhd "
VO('Ir en JLl ,!,' .1ag'1·!1 Y:In :-\am\on "

dit ";:JL \;W t I~.·' \"1\:t·ltl'·ll~C La.argn:>el
gezegJ l!:t g\.w, rJ,·u

ers
Baar·V B sterker
bewaart en Y(lr~ '11' b··t h.cir. nnnr het
le~l', k rtu-h: 1 ~ " • ", I!0'V":U.

!Jet h< r".·I, , " , . ",rl'Jk~ kleur ''2D
hot haar lt! ( !k ~ L

Het. ft'lni;.:1.. tt.· '1, .. ·hlll'IHl van roos en
soodoeude 'lOP' j 1, It h,·t l"';) der voor-

L.";"'· !... rzuken \"'&Il..
Jl, .' .. rvaakt een

h- 1;1 IJ. o·t r.nrl •.op in
(Lv ,,0 .. f'!I,!)'.) l.'U ZIIQ-

cl ... IJ",· , ... rkllnlt het
I",t Uit valleu van bet
haar.

Z.", \1'\" hl'li'll arm en
.1uJI i .• Il \/,1 van O~~'!II_n-rul» ,kno kan de baar-

, \ (,0 r , t , I k. lO r niot bet
1.t·..· w ,'r:';t'n. ln dat

Ayer's 1':", u 1 II "'J!lj \l('11grou ..
Hair Vigor. ,lie' I. .IIr met .\y,·r'.

~.!..r,.q ..,: .Ha ,ineo. en te

zelfder tijd A,.·" II ,'" ..\' cr:t~rker
~hnlikoD. t)j' /;'1 Ld ld.,(·.1 rvungen,
uwe zouuwen CJ;'\\I l.k, 1£. err uwe gt)--
scadheid iu a.I!e llpZldltl'U vcrbeterea.

T4"M:bef'eldt dOo"lr

~. J. C. Ayer '" e.o.. LAweII, n..... U.5.A.

80iERT CROOIS

Leggeu sicb voorname hjk toe 0l' hO!! oLt<anReo
"oor pl .... isehjke Verkoop,,,~cll of TV'tr 'êr

heplDg ~f<ar lJ:;urop{l~'('h.' ~Iarkl<'n van

W 01, Vogeh-,trui'H'(\-:,'en. Vellen,
Angorahaar, en andere produkten.

Liberale Kontant ...Voorschotten ge-
maakt tt'g"'n lading-brieven.

Snelle varkoopiugen pn prompte
afrekeuinzr-n.

Bankter : De Standaard Bank van Zuid Afrika
Telegraphish adres: " CROOKS," Kaapstad

P.K. BOX tHo.

_BEZOEK

SAMUfL ZACKON~S
BEZIGHEID

20 6D 2\ DARLIKG STRVT, KAAPSTAD,

V OOR atle soorten van Mana en
Kinder K leed-ren : Hemden,

Hoeden, Ste-vele eu Schoenen, enz.
Alles van dl' beste kwalit/it en voor
de W.>eokoop"u' prij7.('!). I'

SAMUEL ZACKu\.
20 &n 22 Du Ing Stmt, :

Rsrrr Tf.Gr.:-; tIn:? [l~: PEk",,,;:,

KENNISGEVING

l)ER:-;O~ »x III dl' Buitendis-
t rik t en, dip Ir,gevuerdp Paar-

-den, EZ('Is, :-ilacht· I'U Aauteolboes
ten, en :-\la('h: eb Ii" n nt>odig- heb
beu, gl·IIP,en :nll/.l,ek tl' doen !)g
den ondt'rgl·t(~ekf'lhlf·,dil· aan alle or-
ders hunne dadelijke en beste atten-
tie gevpn.
W. H. F. Kleyn & Co.,

Af::-Iagel., enz
:3 7:'t (ie1r.:e· ... Hdt",-! Kamp!

Tt·le,.n1\tI1m-1l .. Atll't »n ."

Ka ip-: "j

Komen Aan \)('Ptlll

- IVER 'K PIN '0 .~AN.' 1

. Kostbare PI .tsen .eu Losgoed
ij P (Behooiebde aan deo van wijlen den' Heer A. L. le H.oex, .

f'x-L~W.V.),

PROSPECTUS

BEPERKT.

Te worden geregistreerd onder .ACLe2~ ;'14n 1892
~. :}. ei
i.' ?
, 'i, ~
. i! ~
: lt. ~

.£2l>,Oqt·
J " . , f.,;:t

"I 't'

1- 000 . ~i-€Serve zullen
Verdeeld in i5,OOO aandeeleu van tI elk, w~van .. 0, OOi?Aarjdeelen reeds

."Chouden worden. Van bovengemelde Kapttaal zl~n ~,O " rd
~pgenomen, latende dus 6,000 Aandeden die het publIek ~ng'll,Soden wo en
voor inteekenmg, betaalbaar als volgt :- :~ .:

-l/ti bij aanvraag, 7/6 bij toekenning en de bal.aus~ij oproepingcrI ~a~ niet meer dan
5/- tegelijk, met een maand vooraf kenDlsgevmg. . - :'

s =

KAPITAAL

~irtd.tnItn :
I, '1

· -¥.
I

. .: 1 l, ,
. ! JW. J. PUTOltlUS 1

H. C. VAN HEERDl!:N Drie jaren
J. P. BINGLB ; ~

tÓ, .J

Jl'RIB J. WJlISSEI,s
J. J. PRETORIUS, SR.
L. J. BOTHA

} Twee jaren
. 'i'
,'.:' t~.., n, I

'''. "
-;' "

'r: f
, :J
J' ~,.' 1:. t

. , . ;:

Stl!rliStróOm
~,

I .~ I.' ' • .' Ic
~

. ,~,~
DB STANDARD BASK VAN ZUID ArRllU. ; S.~

1. J. A. VAN HEERDEN

J. C. OOS1'BUIZKN
P. J DB WET

1Eén jaar

J;lrocurtur
D. J. Dl': WKT

!}UItRtmn:

Stcrtfnris : 't

Sre"~k~t1>om.P. W. A, DE KLERK

.A.A.NDEELEN.

VO:R.M VAN AANVRAAG.

l1ijne IIeerun.

Gewone handteekening ,,; .' ,

YoBI' naam, , .

~.'..,
< ~
~~ 1:

D._................................................. 5tVol Adree ..

soorten tezamen.

Als U een pomp wil hebben krijg'
déze en geen andere.

Wij verko rpen ook "Stra.W80nit~·,
het beroemde midd ...I tegen &o&IIT in AAIt'):
APPEL~, en de noodige spreipompen om
het te gebruiken.

EENlOB Ao.t:NHN voor de

" NorrahaxnD1&.r" ..Z..reledl.cdli6

BA I.HOUT
:.3~~~;" :E:!!i"r~ rr:E:----------- ..........-

.PBRCK.LEB.1,000
GROOTE FRONT AAN

Te AYASFO
Op 3 en

EIN, Dist.. Praserburg,
ECEMBER, 19021

DE ZEE.

De Verkooping van de Twintigste Eeuw,

tt DECEMBER, t9~2,DONDERDAG,
Om 11 uur op de Plek,

RESERVE.
~,

~Tt'UZlJUU~ gronden genaamd Annex ;\.yasfontein, Loten A,
17,71B morgen en 420 vierkante

wordt is het bijna onnoodig te melden
vee· zaai- en vruchten plaats is in het geheeie

de plaats zoo goed ingericht dat boerderij aldaar
drie buitenposten op dit eigendom genaamd (a)

K .. k·nVD" allen bebouwd met gerieflijke Woonhuizen,
beschouwd als afzonderlijke Woonplaateen; deze

_DlZleiIlIlJIUlbedrazen huurgelden op. .!.yasfontein is, zooals alom
Daar zijn onder anderen drie groote:gebouwen

ZONDER
Termen :-Eenvijfde kontant, de .balans in 4 halfjaadijksche ter-

mijnen met rente tegen 6 per cent. per laar.
Karren, enz., zullen voorzien worden vrij om voornemende kooXers

naar de plek te vervoeren. Voornemende koopers mlle~ wel oen
hunne plaatsen te boeken zoo spoedig mogelijk. Verversohingen zullen
voor gezorgd worden, vrij. . .

Zend om Lithogrephische plannen, die tn een paar dagen zullen
gereed zijn, en' volle bijzonderheden aan

il. M. FISHER,A. S. le Roex bevattende 2 groote zalen,
en Zit Kamer,6 groote Slaap Kamers, 2 Dis-
Kamers, Bad Kamer, enz. . Algemeene Makelaar,

st. George's Hotel Kamers,
Postbus 732, Kaapstad.

I met 2 Groote Stallen, Wagenhuis, Paardemolen,
en andere Buiten Kamers.

(C) WoonhIlis (het I van den Heer J. J. le Boex) met een Groote Eet-
Kamer, 3 Groote ,Slaap Kamers, Dispens, Kombuis, enz., en ook nog
onder andere een Smidswinkel, met blaasbalg en ander gereechcbap.

Kralen te vee' om· op te noeJen. Prachtige Boom- en Wijngaarden .eu Groote
zaailanden. De WemlllIIl is zekrr niet alleen de prachtigste in de Nieuwveld maar
een bete:. een 4t ~e Kaap Kolonill moet nog gemaakt worden. De Fontein .aldaar kan
meI_!altijd op immstens honde1 treden afstand hooren borrelen, en de ~I.tgestrekte
zaailanden, Boomgaarden beplant met alle soorten vruchten alsmede WIJngaarden,
kunnen met FQntein-of dllIIlWatcl-benat worden naar men verkiest.

II.B.-I~ lijn DI de eorpanll8 die Dorpen en Sleden111111 boUlID ?
IL-steefk.ampsvlakte, groot 5,974 morgen en 37 'fierkante roeden, gelegen op

het Theekloofpad, een Eente.KI~ Veeplaats. Ook op dit eigendom is een ZeerGroote
Wendam, en er worden Jaarlijks honderden mudden Graan ~ewon.nen.

IIL-TbJekloof, groot 2,7 0 morgen 571 vierkan~ roeden, ook gelegen op het
Theekloofpad, met Sterke Fonteinee en prachtige Boomgaarden en Zaailanden.

IV.-Welgevonden, Lot B, groot 1,464 morgen 78 vierkante roeden.

V.-Aehtrrplaats, alias Wi lowdeen, groot 939 morgen 103 vierkante'roedeu.

VL-V~rskolkleegte, grrt !l93 morgen 333 vierkante roeden. .

E.:~F TE FRA,S1~REURG.
Gedeelte van Erf No. 12 zdet een Eerste-Klas Woonhuis, Kamers teveel om op te

noemen en een Groote stal. 1

VEEDIEREN.
2t:i Oprechte Afrikaander IBeesten, zoo rood als blood, 2 Kar Muilezels, 12

Donkeys, I,Ot2 Slacbtschapen, lOO Ooien, 150 Lammers, 12U Hokken,22 Rammen,
4 Varkens, 1 Veer Wagen, 1 Ktp Kar, 1,Open Kar, 2 Schots Karren, 2 Kar Bakken,
4, Wagen Wielen, 2 Schots Kar"Wielen, 2 IJzeren Assen, Tuigen, Zadels.

Boerderij' gereedschap is e bijna te veel.om op te noemen maar onder andere
zijn .er 3 .Plobgen, 1 Groot 't:al Ploeg! 1 Ba.mboesleer, 3 Zolderleeren, 1 Groot,
Broeimaehina; en alle soorten van Smidsgereedscbsp. Verder, 1 Groote schaal
4 Schalen, Pompen en Pijpen I rvoor, enz., em, '. .

, HUISMEUBELS.
Stoelen, Eet Tafels, Aniikre Tafels, Sideboards, Huisklokken. Sofas, Ronde-

Tafels, Klavier, Muziekkast, Harmonium, Hanglampen, Staan lampen, 12 Ledekanten
met Beddens i kompleet. Ko~ kijk ook toch tYns. wat in de 2 Dispenses is:
Kortom wat men buiten of in elm huis noodig heeft, zal men vinden te Ayasfontelb
op den 3den en 4den December, 1902. . . I

A. J. B01ES, Afslager., '.

(B)

Onthoud de plaats, datum en tijd van verkooping :-

Houtbaai, Dobderdlg, den tiden Decemb~r. 1902. om tt I.m.
-_.---

Wees zeker dezen dag vrij te hou-
den! Woon deze groote verkoo-
prngbf].

De toekomstige Brighton van Zuid Afrika! ! I

STAMPER en ZOUTENDIJK,
Ardernes Gebouwen, Langemarktatraat,

, Kaapstad, Afalaget li.

.A.. M. FISHER, ,
St. Geerges Hotel Kamers,

Post Bos 732, Kaapstad,
Agent voor 'verkoopers.

Commissies om perceelen te koepen op
worden ondernomen door A.M.F.

bovengenoemde verkoop ing

ATTENTI.E•• s.v.p.

De aloude firma 'NAUDE en BOTHA,
Eenige MARKT· AGENTEN te Pretoria,

H~BBEN de eer het Publiek in het ~meen te verwittigen dat zij
thans een TAK-BEZIGHEID·te Johanneeburg hebben geopend.

n verband met hun aa.ak treden zij nu ook op als Produ.kten Handelaars
an eIken aard •

Zooals tot hiertoe zullen zij trachten door stiptheid van zaken en
goede behandeling het vertrouwen, dat zij onafgebroken voor ZOO vele
jaren genoten, te blijven erlangen.

Telegrafisch Adre6: "Aiph~" P.O. BusNo. 616, PUTOBlA.

;D.~.A.L.. RUDG~;~ti~l'!Y.?RTH
DEU~~~~1a1~S~~~.LINIE. ZI~:i~~~~~~f~.gW~~~O~~l,~%ha~~~~

,I en onze la~tst.e un.slurtende utt-
',' ' WESTELIJ~E ROUTE. '. vindingen. : Prijs Lijst. Vrij op

K'áapsta1 naqr .EurofJh, aandoend te Las Palmes. lissabon Aanzoek. .
V/ISS!nfTen. Bremerhanen en Hambure.

RUOGE-V{HITWORTH BEPERKT
'14, ADJ)ERLEY STRAAT.

A.3'enteohappen in alle dor.pen.

S.S. "KURFU1l:RST," op of nrlll'L"""'J<~

S.S. "KAISER," op of omst, ....'..kR

S.S. oi K.RONPRINZ," op of nmRr ....'PK •

waal' Vrije Kaal·tjes uitge

Aan Kaapst.a.d naar Port
QVERSOHEPING;
naal, ~ndoend of
Mozam):>lek, Zanzi
Napels.

TELIJKE ROUTE.
beth, Oost Londen en Durban, ZONDER

.........l<.....u via Oostkust Havens en Suez Ka-
nd met Dela~abaai, Beira. Ohtnde,

Bombaai, Mombassa, Aden, Eg1jpte en

De RIJkste Glldl.IID val dKAAPSTAV, III E I
S.S. "KOENIG," op of
S,S. KANZLER u op of oIDlltJleek82 Januari.

vast«jland eonder oversoheping:
pM&agl,ejdoe men saneoek bij

DE HEER P. S. IGILLIEB~, MsI.ager, Britslown, behoorlijk gelast
. door de heeren de gebroeders Friedlander, zullen per publieke veil-
mg verkoopen, op iden 15den, 16den, 17den en 18den December, 1902,
omt:ent 360 allerkr' atbaarste bouwperceelen aan DE AAR spoorweg
statie,

DE AAR is ~ good bekend ~s het grootste oontrum van Spoor-
weg en 'I'elegrapbisch verkeer, Noord, Zuid, Oost en West dat het
overtollig is de hqedanigheden van die plaats} als het' grootste ~ntrum
van handel in Zuid Afrika, te adverteer n.

Genoeg zij hElt aan te toonen dat zij het centrum. van verkeer naar
de Noordwestlijke deele.n der Kolonie en Duit eb Zuid We t Afrika is.

De tegenwoordige inwonera tellen omtrent 5 000 meeetalspoorweg
beambten, die.maandelijks eea groote som trekke~. '

Behalve de spoorweg gebouwen, zijn er nog de Standard Bank
Magistraats Huis, W oo~huizen der Dokters, Engelsohe Kerk eu:-Parochie:
en eenpermanente statie voor de Kaapsche Politie.

Let we1.-De verkoop ing begint iederen dag om 10 uur; voor.
waarden zullen. ~elezen worden op den dag der verkooping.

. Plannen ZIJn te bekomen op aanvraag bij de heeren de gebroeders
Fnedlander, De Aar; den heer P. S. Cilliers Afslager Bristown of
den heer A. M. Fisher, Algemeene makeIaa'r. ~t. ~rge' H~tel
Kamers,. Post bus 732, Kaapstad. Onthoudt den datum en plaats der
verkooping :-15, 16, ~7 .en·18 December, 1902, bij DE AAR.
.. Let WeL:-ComIDl881e8 v?Or koopingen bij bovengenoemde belang.

rijke verkooping, aan A. M. FIBher toevertrouwd, zullen zijn zorgvuldige
aandacht hebben. .

SCHUIHOFF EI GUTTERY,
Kaapatadaoh AlCenUiohap26. Ka8~1 Straat.

BETERE W ON~OGELIJK.
GELI~KE W~"'1.iAo' ONWAARSCHIJNLIJK.
VERSCHEIDEN D, 'SNIT EN MAAKSEL ONOVER-
TROFFEN .•

KlaAS KLEE REN.
fleeren. Jou~elieden en Jongens

voor het t.egenwoordige Seizoen.

Ieder Kleedingstuk t in onze EIGEN Fllbriek~1l

West f Ena/and.. ' ,

ill be

ONS EE~IG ADRES;'
..L.:m:~ . U,:LIJKT VEEL JONGRR in . DE heer D. J. DB J05G. is aan~tKld

. een van JA.OOB DBOOOR' ~. Agent voor "Gia Land" te Nu)'
Dressen. Schrijf dadelijk om mou- Suling.
sters en prijs opgaaf. Het beste -===-=-==,=-=-=--==-=-=,..---
adres voor solide en billijk werk a.dnakt - Ui ~ .. ~
jAOOB DBOOIl1lB, Dwaars in den wij ,. ct. a-a .. ViJlMn ..
W Paa.rL 00., a.p.ti. - W ........ MIk na

eg, ... _ W• .ldl 'Kilo K I ra f

tot Kurkplein, Kaapstad;

je.ar lang hersteld ZONDER betaling als
~UIIUoI~IU en Goed Wrrk.,
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DE Ond rg teekende. be loten
hebbende zijn getal Vea te vermin-
deren zal publiek do n verkoopen
te Klapmuts Stati>, op
WOgNSD.~O, 26st n NOUllBSR, E.K.,

,:0 Edrsw Klail Jong 0 seo, (ge-
l erd en Ó~gel'·l·rJ) ;

10 I!:er. to ida Koeien en V>tarZtsn
, sommige der Koeien zij!;de i~

melk;
Oprecht get' elde Alderney Bul.

J. A. JOUBERT,
Oli ivenhout,

Wellington.
J. s, MARAIS & CO.,

Vendu- .. fslagers.
900 Boer Bokken, waaronder zijn:- Paaal,2 November, 1902.

320 Ooien, 335 Lammers, 120 Groote Kdpaters, 175 Jonge Bokken, BOEDEL E WEESIAUL,'
Kapatersen Ooien. '.L

Ossen, Koeien, Puurden, Muil Ezels, en Struisvogels:- .\ct. Tall O"r.ckQUt, pdateud. K..n
33 T k SI ht 0 5 L" 1.1' 1 M . 18156. ilIgeltjfd bij Act. na bet ParJem.at. re ~n ac sse a, ,,,0£'11:)0 met na. vers, 4. Uilen, 5 JOlige _ ~o. 81 T&Il 1861. ,

KoloDlale MUil Ezels, I Bcroe nd H'1(,!{St Paard, 1 Karpaard, 3 Merries, _
l Donkey Hengst, 30 Struisvogels.· Kapitaal

ANDERE LOSSE GOEDEREN :_ '{eserve Fonds -

Wandluizen,
Vlooien,
Motten,

Áirikaanl>che RepublieK, pr'ij, 26; Kevers,
HetVolkslled van den gewezen Oranje Vrijstaat. 26.; (1) .11Ju L..n~ MuskiAten.

MiJ'n Volk eu Taal, ;2) Znid-Afrika, en (:~) A.Irtka VVOt· de Afrikaaudera+-dv Une 1'1" ... ·bt.e poeder d ......"t d" lu"ldt..up,"nl( .au
\ TaolLU KUTls. V '''oehl b'" in blikje.

LiedeNn tezamen 3/ ; .

Het Lied van O'--'fttiaán de Wet, prijs 2 KE.A.TING'S wqRM T' BLETTEN
.l..U'u> KEATING'S WORM TABLETTEN

. "Never Giv~ Up" Lied, prij 2'; Vaarwel, prij; 2, ; KEATING'S WORM TABLETTEN
De .. B~r Pr1son~r'8 Prayer," prij" 2/ ; De Droom van de::l Boer, prij .. 2 I Een %Ui.- .. r pw.wn lui kerol'>"d, beid iu 'oor-

d ,. 4 6 kom.n ~11 mad, da~ een ~ IOIUlplllm... ii" ~r-
Kwast'15 159 Gezel8o~ap811ederen, Prachtig Geoon en, PriJ", I' bah om b eeniJre mi:ldel t·iI"Il dann eo "" ".

• ------- I .. orm.n te jle ....en. B i ~n gul! ~ilur l't1 PCbt
SCHRIJf Ol( EXIIPLAREJi OF' KOl( ZELF NUR i midd I.. eo. ~ooral lf bikt Y06r k,nderen. Ver

" _ kOt'.hL on bhlr}"l' eD hoUPJ· door :all. án>giat...1l.
R. MULLE~, 40, ~n 47, tTandstraat, KAAP )T t D. E1genaar ~o'~" ...s KEA'1'UIG, [..nnden

(

DOOD B f-_ RIC HT EN,
,"IERKOOPIN.G.

. ..... ~ r

Pl1BLI~B..E' VEBXOOPING':
___......."!"'-----:I

2,800 Kaapseh) 14erit)o en Bastaard Schap!n en Boer
Bokk:n 2800. Trek en Slacht oasen. Koeien en
~~lve!"s, Pa-u-den, Merries. Mi il Ezeis, Struievog els
an :..nder» LoSS3 Goedereu.

OVERLEDEN te Somerset West op 20
November, 190'2, JA!( \\'ILLF.ll H\:RTER
TaKeNIs ,UI, in den ouderdom van 78 jaren.
Diep betreurd.

takkendat

Ten 9 ure voorrniddags,

_______ .. _ ..... _rJa'i',<

Kaa. pstad,
21 November, :, _ ,

200 Merino Ooien, 200 Bast~t'd Ooien, 300 Afrikaan br I ïoien, 3UO
Jon~e Bastaard J.ichapeo, Ooien en Hamels, 400 Ra taard Lammer, 300
AfrIkaander Lammers, 200 -Ionce Afrikaauder Schr POll Ooien pn
Hamels. .';1 0 ,

h'] Kaap Koloniem,

S. CORBETT,
HECTOR MACKEl'1Z.IF',

Algc"!l~I~-:1~ De tier 1

GESNEUVELIJ in het gevecht, le
Mierhoopkasteel, Van Blrijlll dorp, op deu
20sten Mei. 1911i, ooze geliefde zoon Lorrs
I!:OI:lUTUS SCHBKUIJE8, io den ouderdom
van 16 jaren en 8 maanden. "Zijn zou is
onde~Ilv.a.D als het nog dag W!L>." Hoe
zwa&r deze slag ons gelroflen beeft,
kwam de Hoei' andermaal onze woning
binnen en nam uit ons midden weg, op
don 19den Augustus, 190:.!, ons teeder
geliefd zoontje, GEORGE PH'LI.II'l'rS, in
den ouderdom van 1 jaar eu ;l nu.and"",
A Iboewel dit achtervolgende \ e rjiez eu ons
oo.I,~lli~ zij", " ..cbtl\lI~ t roost eu wij un s
nu-t de ",eda,·h,t'. ' !.aliK zijn de dOL) leo rlie
111deu Hoer .t,·l ve ,i." De zwaar beproefde
ouders, , '

DE Ond-rgeteekends, daartoe begunstigd met instructies van Juffrouw
t)usanna C. M, Jordaan, geb Jour-ore, in ha e hoedanizheid als I:!:X'·CIl.

trice Testamentaire in der:i hoedel van wijlen den WeIE'i. Heer Paul J
-lordaan, zeI per, publieke venduti~ verkoopen te .

~ R. "'1:7 I !!ii, '
op DONDERDAG, 18 Deo., 1~02,

•Jeyes .Vld ibaar Schap~nL. E. tiCHREOIJI!:R ell
~1.D, M. SCHREUDER.

geb. Loch ner
1,90q,Kaapsche Merino »n Bastaar 1 S ihapen, waaronder

zlJn:- ','
Boer.Nieuwe RUb~,

8 November, 190-2. ' denDe
.. • .lII~'""""' ...... ~ ..

BRANDllElTEEN ,VOORKE~NISGr~VI~G

ALS Agenten voor .• OU8 Laud te Bi-e ud-
vlei, dist, Calvinia, zijn aangesteld de hoeren
WnT en SHt'TS. .:.

C. P. SCHULTZ,
SeCl'eta,ris.

(
" E \ El£~'e Sc
j vernielt

) zallou 0111 I
Kolon iuleu Veoarts i'

e in Paarden, Honden on andere d
luizen en alle andere insakt--n.

hapen te wassolr-u. Aanhf'volen
, d met Runderpest.
L V~R~OCHT_Holl. Vereeuiging. OTTO .' NDSBERG & Co.,

PS r_p~DHUISH. Vergadering, Maandag
Avond, 8 uur, Germanin

Hotel.
Introductie gewenscht.

Het Voorl. Bestuur.
Eenige Agenten voor Zuid A ika,

De Paarlscbe Afriiaanscbe Trust
Maatscbappij Beperkt. ~TE

11"15 Aa.ndeeh·n in de "W estelijk(4 Wijn, Brandewijn en tipiril.us
Maatschappij,3 Karren, 1 ~pan Tuigen, 1 Span Jukken en Trekioed, -1,

, -I.' Ploegen, 1 Kgge, L Dipp ng Tank, 1 Lot Graven on Pikkeu en vele

11'
~~.::,:,,:._~.."E,l,N'B 0 ~C' f anderDe n~ttbige eu Bkosktba.rH'Ol,rtikelen,te veel om t· melden,s 1 1 e oe apen, 0 ken, ssen Koeien, Kalver- Paarden, Merrit's, Muil

., KzeIs en Struisvogels zijn alle in uitmuntoude conditie, en, daar Aanteel----p,-. Slacht ..en tr ..k dieren schaarach ziju~ mout men deze 'vendlltie Hipt verge.
ten; zIJ wordt gehouden te KRUI:S, Of! D. -nderda r, 18 Dece.ubec, 1902.

Kruis is slechts een u.~r rijdens van jlonta:.{u, en koop 'l'S di" p-r

G Spoor tot bij Áshton Statie kornon op d-n morven : L'1 ,i) v rn lut-e
kunnen de plaats nog bijtijds bereiken.

GIDEON 'Pe VAN ZlJL. Afslager
Vendu en Agentscháp Kantoor,

MOJlt&gu, 4r Nonmber, 1902.

In den Boedel van wijlen A~N.\
MABU Rossouw, geb. Retief,
Weduwe wijlen Stephanuti Petrus
Rossouw van Daljosaphat, af-
dealing van de Paarl.

A LLB personen dit' vorderin-
gen hebben. ~gen den ge·

noemden Boedel 01 ZIJ (he daaraan
verschuldigd zijn, moeten daarvan
opgave of betaling doen btDl1e~1

zee weken van af dezen datum bIJ
den Secretaris van ho~engpmelde
Maatschappij.

G. P. ROS1-iOlJW,
Executeur !'t'SLJIIII'l1talt'.

Paarl, 20 November, i ',·O~.

i .~..;t-_'--t!U---

PUBLIEI~E
: ;1.. : ,:1 VAN

302 (}~F(Jterat«
MUSTERI DRiFT

1

LANDGO D,
!~------

VERKOOPI

Kaapscbe bOUyernement Spoor'fPg~n
MH. A. F,}tO "hehbende ten lauate besloteu gehoor

aau eie vele verzo~keo!~ haar }Jl'achLi'-{ Eigt'ndo!O iu stukkou
deel-u, hee it dell, o~.ii(_'rgetf'ek"llli" i~elast op Ilo plek
k, open, te Jonk~s Hoek Weg,

. ' 'l
. ; • : ~< 4. OP

, ver-

Tenders voor Jarra en and~re
harde hout Dwarsliggers.

BT'ou'W'ers Granen.

Tenders worden gevraagd voor
het leveren van de volgende Dwars-
liggers, benoodigd 'iOOI' den dierist
van he~ Spoorweg Departement
gedurende het jaar ;-
50,000 Dwarsligger- i x III ), :,

6,24D " x lt) s 5 "2,170 9 x III ,[j .\lIc
2,740 1" x III , j) :-»'
2 430 II x II) ~ S I leem".
:l:1l0 11 " III x .1
1,610 LJ x 1') x 5 ~
300 14 x 11) x 5)

Vormen voor Tenders, voor-
waarden van kontrakt en alle
andere bijzonderheden kunnen ver-
kregen- worden aan de Spoo:weg
Pakhuizen, Kaapstad, Port ElIza-
beth en Oost Lor.den.

Verzegelde Tenders (originl'ole
slechts) geadreeseerd aan den Con-
troleur en Anditcur-Genl'l'aal,
K aapstad, en van buiten gt'LOerk,~
" Tenders voor Owan;lIggel's
zullen ingewacht wordeu tot d.-n
middag van Dinsdag, 2:~ December,
1902.

December, om 3.15 n m.Zaterdag" .;,
302 groote;1 w on Tuin Perceelen, gelegt1n aan het

einde van het D' Stellenbosch. nabij den
naar dl' pmchtigu: o. ... " ...... ,.kers Hoek Va.llei, 2ti. per zag, geleverd in truck to Newlands.
met omtrent 41,000,' te wijnstokken, 2,000 vruchtboomen, e Opgedroogde Granen.

dezer EltvI>N is ongeëvonuard, zij ude I, ngs de Gedroogd met Ottc's Patent Droog Machine. 49, 6d. per zak--_~,,"a.a:ll&r( geleverd in truok te Nflwland9 (zak ingesloten),
oosde Jel' prachtige uitstappen an het Karren worden dagelijks bij de Brouwerij bedrond. 6tf. per mand.

W. L. EDWARDS,

VOEDER VOOR(JOEDK.OOP

dorp.

De
(;{rond gerechtigd is"

, .', .
Do'Gron

oorraad 'van de ~cr:;te ltirier' ",,,,,,r,,,,
Wer kclij k on baper-kt.

ZOl'!' vruchtbaar on elk .lcel kan
lukt voor melkboerderij en a-irdbei IJ"''''I;I'''U.

ng verschaft llell uitstekende
~e .kla.s Bou"W' Pere
[Jl' kOl'iLCIJ weuschon tt; bekorueu.

Ohlsaon's Kaapsche Brouwertjen. B! erkt, Newlands

TOUCHeR, ,
Waterwarken Kontrakteur en Boren' 'Ingenleur"

72, LOOPSTRAAT, Kaapstad,:

G.

di"~<:lllJn, die ée
te.ren betrck k vujk o

Voor er.-;:to;> ....s anders ~e kOOP41:!'Jrll\.
zij, die wentlche9 ilige beleggin.gen in
hebben, dit eig< den dag del' verkooping bezichtigen
koop retour kaart u Zaterdags uiLgegeveu.

~~iJzoudere l kk elijk lredeu met beLI',kking 1Nl, de
'W'aa.rden' beta.ling 'zullen geguvtll1
de ~eI'LOljlll'n ZiuH strekkou over ,t'W'eejaren,
legen;) per cent,

Takken te ¥alm8sbul'Y en Piq llotbr rg',
Houdt in voorraad een groote verscheidenheid van:
WINDMOLI'.NS van ti tot 16 voet doorsnede met
TURENS van 20 tot 60 voet hoolt.
ZWAlt'L', tonOOM, en GALV. I'I.JPEN van t bJL G duim,
ELBOW::i, 'rEES, BfIlND~. en ulgemeer«- behoora-len, d ·/.,'lfde !{rootte
P,) .YlPg N: Kontrakt ..urs, Tank, l{uloni dL', t·'l :LIl,l,,;-e- POILI FI'Il. ,yphon,

Muur, Lo dgi.·ters, on un.lere pel'°]ll)lUlh'n. t)chol:lps MI·lde!·
puntschuwende, pers, en andere zware potnoen. " Allw. iler
Quadruple Action Sem=rotary " Pompen, mot k i pie of b.rllon
klep, Besproeinga pompen, innernone p;jp"n vali 4 t.Jt 8 duim.
" Ra.sch" Kontrakwurs Slijk Pompon 'OOY' mod-Ierig wator.
(Kunnen niet opgepropt raken met papieren of stroc).

WIJN PuMPEN: "~emi rotarJ'/ alle ~roo·te[l op stoot w,lgens of vo t
8.LANGh:N: Gomelastiek en Zeil, van ft Lot 4 curm.
KLEPPl!:N: Voet, Peet, on hoogo druxkin.r tot 6 duim. Lucht rn

Ballen Kleppen tot 3 duim .
QILIND~RS: Geelkoper en IJzer vau J~ Lot li duim. Ook WioJ-
- molen ~t&ndaards, Hoofd, Range, I'n Stoom l{tjti'l Krai.eu, Man·

hole Deksels, Wegbussen, OUZo
Gega.lvauiseerd vieraante en ronde Gerimpelde WaLer Tank".

W. SlNCLAIR,
Hoofd ::5poorweg Pak h u ishoudcr.

Kantoor van deu
Hoofd Spoorweg r..khui~huuder,

K&lipsta.d, 13 .Oct., lOO:!,

BEMOODIGD REM GBHRESIUMDIGE

G. TOUCHER heeft de grootste ondervinding in ZuiJ-Afnka iu Il t
oprichten van Windmolens en Pomp "';~Isel'. .
, Reparatie wordt g~aaTl, Areen erVII.I','n m'lnn n IVod ...u ge!'rui' L.

ERKT.

Gewaarborgd £400 voor
Eerste Jaar.

Inkomsten nu Geneeskilndige voor den
Oorlog .£800,

Een
Stellen boseli v

e 'I'rein zal vocri eun-udo
ol' dUll dag del' verkooping ..

lan nou kunnen verkregen WOI'Jun
of den ondcrgeteekende.-,\ PPLICATIE8 worden uitge.

•'-\ noodigd tot 30 Novembe~,
meldende kwalificaties en verij-
zingen gevende met betrekking tot
bekwaamheid en karakter.

Appiicant moet in staat wezen
Hollandsch te spreken.

M. G. MATSCHKE,
Vosburg. K.K,

NTOOR:' JOHANNESBURG.
POSTBUS 1,006.

·UL D. ULLJVER,
1 Birdstraat, ~

MlCHAU &
Hofmeyr R .

Kaapstad', ;
Procureurs voor de;

DE i' . KOLONIALE ONDERLINGE
MAATSCHAPPIJ B'Executeurs Kamer LEVENS

APPLICATIES zullen ontvangen
worden, aan dit kantoor, van

personen gewillig'. en bevoe~d om
de plaatsen ~ergvll!:'t, Sweet" alley,
en Longueville, Constam ie, tt) he·
stieren en over opzicht te houden,
te worden ingezonden, met geti u z-

,schriften, op of voor Donderda r,
27 dezer.

Voor ?aMere inlichting doe men
aanzook bij.

J. H. x. ROSS,
Secretaris.

HElt Volkslied van den gewezen Z.l1d-

UIEtrl IJE J:II!i::!t--ULLop verband, Rente tegen .j

secur it- It..
op a .nzoek aan het Kantoor van de
pSi ad.

'Co, .ELO OlD' uit
:l goed ~ke,

Bij, onderh
Addcrleystraat, :

•
45, en 471 ~TR~.MDSTR.\AT, KAAPSTAD,

WEER TE KOOP ilN :Zuid-Afrika
OTHEEKBANK, BEPERKT.

Executeurs Kamers,
Hook van Adderley en

Wale Straten.

AGENT VOOR" OX6 LAN 0".

. dat zij hunne bezigheid wedel'
zijn gelden VODr te' schieten

lar.lllllouIWclloale'nden.

aan

D~, .ACHRlIAN i~ lI.a.ogesteld als AlltlDt.
voor .. On~ !_;and" lp Klein Rrwl~ap, disC
Barkly~()I t..

-----___,...-

NOG MEER

E:lee&-C;e·~
Te

KLAPMUTS,
Up ,VOE'\SDAG 26 NOV., E.&·

£20,000
£21,500

'iToor he' A~nm ~&D .Ei&-dommetl
<ut Boedela. ala ltxec1ltearen, ~

, t.QNII., Voogden. Curaron!ll. Tru.~ ..
.. \plten.

. DIB.EC'r&UREN :
De Wel·Edel. Beer J, Ram, VOCll'llÏt~r.

De W.... Eder.. H __
P. r. LllflJlllfUafi'IJ. 1.. .M. 8.0"', L.ft. v .
J. F. WI(lff'f. F. r. Rl7'!JQUOU.
B. C. T. Sua •. ' ,.. J. B. l...ufgalWf.

.UDITmURD:
De Wel-:r..w. .I:f.--

Jr.' P. Jans. Ill..&.. B--..
Zij di" .~eD de Kamer ua to. JIteIJea

.ordOll YT1_d"lijlr nn.ocht lt.UJ' to. UtaJe.a.
D. Daern.earen der ~ Bo.w_W .

De Tak Iaaolnnti. u.l door dia ~
.. ord_ "aargftllOm_, Toor ..... .....wi....
,jOlmaabtehappij Tenulht. rdelijk is.

W, A.. OURREY. Secret&r1s.
t·_I,I ..,. w............. ,

~4I<krl.., Au..i ...........

Bri sche en Buitenlaadsche

BIJ BEL BEN DOT S C HAP.-De Go-dkoop-re Hijhels iu de
WerE'ld.

Doe aan "raag bij het Hoofdkan-
toor in de

V.M.e.A. GEBOU1lIl'EN,
Houtatraat, KAAPSTAD,

II olland che en F.ngel che Bijbels
voor 6d. per x., en Testamen-
teu V001' 2d, per "x.

Fa-nrlie en Kansel Bijbol , goedge-
bonden van 2s. ~/)t 21 s.

Groote BIjhel bijzondor fr&lli (voor
~esch('nkeD) 35 ,

Eerw. L. Nl'TTALL,
S~ret&ri8.

P,."j [lUi :JJS, KaflpMad

POST LUST, POST VRIJ.
--- ,----------

MAL'\'IESBURY
':-\"I'l1tenl'~k--I.mel' en Yoogdi]. en
" 11111- \'.';Hul·M,t1tiemll.at8chaPl)ij

)?i.JEI4ICHT ,IN lS64.

J:Jl~t.I-l.:~ Kapitaal
. ,1; "ond.

£8,220 0 0
£24.000 0 0

• " ... ·tHJI- Vu J I 11(."'1<9111' ,II; ,A·tO'llllJtLra.1 •
How1til ... "' to' C"'"lttftu ...n, \/u..Jgd'D

!·nl,.t(~:1 ti, J usnh'4l'l,e !~jel ...., ->UJ,.

, "" ~o" v vu ;jeho!" rti{"nL,ÏJi8eu, Tr~..n~
I ,t'\"l, Huwali,tkl'l C'oll~r~~··t.t!llt Voor he'
......... 1 I ,,,ten "" II ,·1.1 "P eeT"te Ver
,1.:.1."" ~I'~i t". A ,,,HTU.;:'·He A~ttH~chflr"
" ," In 6n l,niH'1I de Kolonia.

DIHEOTEUREN'
Il.. Wo,Ed. Heer G. W. D. RUIT,

Voorsitter.
'l, \ "I-Erl. Heore«

, .I. H. CR,\'-'" IlIa. A . .J. r, ROOI
Ilr, Jo:. L. I!. JJo'· .. -r.a, A. .J. B•• ON.

:v [) MAr.pr".... . W. Lonw,
&UOITEUREN :

r!" W I·~(l. It ,'6'''11 J. .J . .T. \-.~ AARDS
-1\ .. A.lt11t'\. :""\ltl'T~, II. Z "IIL

\)c, ltinoct.o'_j"Hj V~" "ulerlil. H.en Iht,.

i~!~v'''frmilj ..!.Ild ...n~ m· 'ti 'I r
iu ',n WintAtrlt"l Jf) u ur .

3, W. KO rZE, S· rl'tt~,.i8.
- ------------

,

POEDER.

KEATING'SH~~~
POEDER

Is SOHA.DELO:) ~ voor Dieren.
',nT
Wandluiz'!:1.
Vlooien,
Motten,
Kevers,
Muskieten.

1)( IIHlT

, .
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Drink Heerlijko VERKOOFINGEN. van Colesberg
MT YOOR

HHT-SCHRIl NERNEGT
Drink Heerlijke

NEGTA
Drink Heerlijke

NEGTAR
Drink Heerlijke

N EGTAR
b\ ,
~'t." : ",~

Diinkr Heerlij ke
e-

,.NEGTAR
, ,
I }
L

Drink Heerlijke'

N EGTAR
~.~'

\l '
Drink Heerlijke

NEGTAR
{'

~~:,

1::
Drink

.''\,

KOOP

NECTAR
ZIJ IS DE BES'r g_

BEVEEL

NIGTAR
Aan want lij Is de THEE voor
RIJ'KEN,
ARMEN,
STER'KEN,
ZWAK'<EN

HERSTELLE~ DEN

ZIEKEN.

N EGTAR
,THEE

Is een Heerlijke Drank voor
alle Meuscuen en up

alle tijden.

I Verkocht bij alle Kruideniers en
Algemeene Winkels dool' geheel
Zuid-Afrika, in i, ~, en I-lb. Lood
'P<J .....Jt'!I. en in l:lb. en a-lb. P!'sQ}\t1g
~era1Nde 'RUkken.
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PAUL D CLUVER, AFBLAG;ER
28 No ..-Te BeellenbollCb, ...astgoed. .
6 Dec-Te Blellenboeeb, 302- groote percéelen

aan bet MOfItert Drift Landgoed. .
13 Dec-Te Someraet Weat, vastgoed.

JJ STOFBERG, AFSLAGER
27 No ...-Te Bcbuicaboogte, Williston, klein-

vee en boerderjjgereedscbsp
J W MOORREE8, JR., &; 00., il'SLAGERS

24 Nov - Te Moorreesbu'g, vulgoed
levende bave.

10 Dec-Tc Darling, 8~ kostbsre erven'
D1llELMAN & CO., AFSLAGERS.

blijkt, dat slechts 3G
it de 532, die aan 't hoofd
eka school staan, de volle

toelage trekken. Een
n Port Elizabeth -verkluarde

dat een onder wyzeres,
!trie jaar had voorbereid,

een aalaria van £40 per jaar,
"lady -!~,.pewriter", na drie

g een betrekking van
per jaar kan kï'ijgen. Ge-
waarom de onderwijzeres-
hooger 'salaris krijgen, wae

an~w.('!I>I"O, dat de plaatselijke school-
(Port Elizabeth) het onmoge-

dan £20 bij te dragen.
; TI) twee haakjes wensehen wij
hier, erop:' te wijzen, dat Port Elizabeth
speciaal " voorrecht is. Het parlement
heelt m' r dan eens grou i in Port lIliza·
be th aaW_;'de municipaliteit gegeven voor
schdold~~,elnden. Een dier geschenken
brengt 'j~rlijks een BOm van over de
£l,~OI)' oj, terwijl een ander stok grond
van groof't waarde ongebruikt ligt.

En P.l~, is hei op Kimberley, de dia-
manteD". d'; gesteld? In dat distrikt zij

"'her '9 d~ido klas schelen, en van deze
maakt él~cht één van de volle toelage
gébruikl. 'Iechts twee usaistenten vanal
in }lio /lIjholen geëmploye!]rd krijgen de
volle to~lage. In Port' Elizabeth zijn er
i "llerdê klas scholeu en nist één
krijgt: q~!volle toelage, In de Kaapscha
afd~('linl . zijn er :10 derde klas scholen,
'waar~alf slechts ;, der hoofd-onderwijzers
de :.vollêJoelage krijgen. De schocl-cem-
mi~ieB ;ijI'1ken geen gebruik van de volle
toelag .., '14

mdat zij hun bijdrage niet wil-
II Oue-Te Hout Bali-I,a ',) perceeleu van len of: nnnen verhocgen. Maar wat

de .. Beach Estate. '
w~rJt ':, in de genoemde rijke centrums
der 'lIFgressieven" voor onderwijs ge-
daan? ,!lOOTt men ooit van bazaren voor
Bcbool.lfgeleinden, zooals iu de buiten-
di8trikt~p f

De' t~ag nu is, boe kan het salaris der
ondl'rw~ze' s verhoogd worden? Zal men
van h"t~ ,poor £ beginsel afwijken en
vragel.,. al~t bet gou vernemen! zeggtl £2
zal /;ij ~~.~I'n uit 's lau.lskas voor elk £
doof" ,d\ilscbool commissies gl'geven? Dit

losse we~,d + d'l hand gegeven door de afgA.
vaátll!E1E'll der onderwijzers·conferentie
zoowel ~ll! door professor De Vos, Dr'
~[nit' JRa':"ntegen verk laarde zich tegen
oen aff~king van 'c 1: voor ot beginsel,
en hij jJf als reden : "dat elke kleine
aft\,iJki»g, di .. we m Ik"i.i V;LU een begin-
dill yati'li'ien aard. de lllo"ilijkhedeu van
ad.róio~'''tl'dtilt verm"erJel'l, en t,ot mis·
bruik"; lei,ling gerft". Als een voor·
b ehl. ~ Al1lUe hij ue ;u'menscholen, dieNIE K~~RK e~1J a(iijking waren vau uit beginsel.
.. Ot' ~'Il~n.scholen hebb"n in vple ge.
vali olIe gemeente (c')(nmuu;ly) guue-
mOrlll eru". Met andere woorden men

STALL No. 5, ~IEUWE M RKT. \viIJp' gouvernement alles zou
doen;!>. ,vijl mqu zqlf niets deed. Dat een
afwljU gin ue richting van eun gr~o.ter
tPelil ,van de zijdo vun het gonverne.
ment t groote cenLralisatie van ons ge.
heel '. ~ool·wczpn lal leiden, spt'eekt van
zeiL ~ wij zijn het met den haer Merri·
lllaD ~8, dat wij ml'er dbcentraJisatie in
stl'~9 ~n meer cent.ralisatie noo lig heb-
bt"U: ,®Jm ·lit uit te \'<leren is echt.er
niet zl:> gemakkelijk.
: rfet(ttlelect comité heeft een lijdelijk
llUlp~dl:iel aan de hdJ:ld gpgevcn, name·
lijkj o}l aan omlerwijzor:! met een salaris
var,! (j~er £300 evt'n als aan de onge·
~nw~ ~civiele ambtenaren voo;r een jaar
·et-n :V!:l~e ...rJ"ring van 10 percent op hun
toelag· te g~VdU. DdZB aanbeveling vond
~\~bnito.bijval in. het parlement, on wij
t\Vijf~ll!illj er niet aan, dat het gouverne-
'me!l't~;' ezen wenk zal opvolgen. Gesteld
~at. di •gedaan werd, op hoeveel zal de
vl'~~' .. dering te staan kom'en? Om op
dez;e-; ag een antwoord te krijgen moe-

ten;).;"i:· weten hoeveel het gonvernement
tha~ "~êtraagt tot het salllris vaft>~lider-
wij~l'" .in de Kolonie. De volgende op-
ga~ Vlij an belang in meer dan een op-
.ZicllFb' geeft dil bijdrage van het gou-
~ern~ent aan de verschillende klassen
':vad, ir;;\.olon .-
I ~

;- KI~~~ E1chool~ J Kolonie. I'Traaskei.
" .:t~_, ! , _
Pobji~~ ... ...' £77,338 I .t: 2613
K~rk ~~l ,5 6:l0 I ' GO

DE ZUID AFRIKAAN' 'K"os£.ê!iool ... ,3:557 105
.. ,ArmeD~ohool ''', lil,!!!';! 574

'pri."ot~p)aal! RcholeD 8,211 ! 680
,H~a.d"'/,k, arm 1,100 I

L A N D - .KUllBtl,:., ...... 652 i
• XattiroQl!la iadustrieel I .543

------___________ Zcadip* 2!l;7:l5
- - l-ivonll"h H' 496

ZA.TERDAG. ~:2 NOVE:UlmH, 1902. 'GebrE!kligcn... !lIl
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Het salaris van· Onderwij- :~r~-..-,.;14t,135 1--;;;-
zers. ".ft' - -- - _. -.--.----

l:\' ht't rapport van het Relekt comité over Dit,i geeft el'u groot totaal voor de
ond·l'rwIJs.zaken wordt gi3zegd, "dat de KotQ~le' I'n de Tra'nskei tezamen
Ralarissun van onderwijzers in de ·...erschil. ·van, #}ll.j,n:ll. Maar daarvan moet on·
leuJe opt<nuare scholen in <.leKaapkolonie ~ev.!>~rt.t·I;),nOO afgetrokken worden zijnde
in aanmerking nemenJe de verhoogd~ bet})~rag, dat uitbetaald wordt aan on-
koe["n van le\'en, ougelwijfdd gering 'djlt,W~ ers, die ,meer dan £300 per iaar
LijD, wauuet'r vergeleken met die ver- ,krp,g~. De Bom waarop de 10 ,percent
di"nu in antlere professies t'U neringen." g~te~i)[l moet ~orden kan, dus genomen

In 1:-.~17werd de schaal van gonverne. w~~d voor .£L;Jl\OOO. IndIen de aanbe-
weut8-!t)(;lagen op het.£ .voor £ beginsel vel~lJ;: vap het comité dUll uitgevoerd
tot het salari" van otl8ektaril!Cbe Reholen .wordt dan zullen ae onderwijzers een
verhoogd. Het blijkt nu ..cilIer, <.lat be- uJUit \~node SoUl van £15,000 uit 'alands
trekkl.lijk weinige ouurl'wijzers voorJeel ,k~ kf~gen.
g"had dabben bij deze verandering, Jaar : })eij h~lp is echter slechts voor één
Jt' o\'l'r!(TOote meu Ier heid der ondflrwij. ,JMr. :,trndien men de salariaaen van on-
lt'r. niN de .olle toelag<l van het gouv .. r- 'd~rw~;eerB permanent wil varhoogen, dan
uembul oni\'angen, waartoe ~ gtlrechtigd zal ~lr under plan uitgedllCht moeten
ziju, omdat do 5chool.commi88itls niel iu wordil,n. (En bovendien is deze 10 per·
staat zijn hun deel van het salaris}laar cont (~erhooging :een afwijking van 't £
evenredigh!'id te verhoogen. Dr. ~UIR voor iS beg;oael). Er zijn drie manieren
IHeru\.' de volgen<.le opgaaf toonende het .waarp~: men kan te werk gaan, namelijk
getal publieke scholen ond"r hilt departe. (I). dWprivate onderstiluning der school.
mt'nt •.uie de maximum tot'lagen verkrijg- .commissies bevorderen; (2) grooter toe-
baar voor het hoofd der school onder lage :~it de algemeene, schatldat; en (3)
regulatie ~o. :l1t; van L <J7, lrekken :_j pla,atinllijke publieke bijdrage tot de fond-

- ,- - - - -- - a [l4~ school.commissies.WiJ znllendeze
, o. I _g ,~ drie. ,tfta',cieren afzonderllJ"k behandelen.~~~ Zei ()~O<P

f-< ~ li I _ <l ~ I CJ. ~ .. OIl J :l",jvate hulp. 1>9 ondervinding leert~ ~:~ I ~:: ~ I ~: i] ori~,~· ~ vooral in de groute steden, weinig-=- ,0 re I .~~-
"" - ""... 0..'>11 dG9r', ,t publiek voor onderwijs gedaan

1----l-~-. w~~.:, Bijna de eenige bron van inkomst

1 78 $: Il d~~ ~ool-commiMitll! is d.e schoulgalden
92 t I 6 d9Or; ~te ouders der kinderen betaald.

1I6"'~ I~ Op: ~t: plalte land worJt, waar noodig,
__ .__ _ ,~igehouden om UI helpén de gelde-

'lZ ~ \v- Te Malmesbury, groot ea kleinvee.
'l8 ~ ov- Te Moorreet.ourg, Jesgoed.

DEMPER , MOORE EN KRIOE, AFSLA
GERS.

~2 Nov-Te Caledon, vastgoed en huisraad.
4 Dec-Te Jongensklip, Caledon, klein en

groot vee.
6 Dec - Te Caledon, losgoed.

C G MARAIS, AF~LAGLR
27 Nov-Te BOIIbof, vastgoed

DE VILLIERd.& MARAI", A~'SLAGERS
2G Nov - Te Ruodcpoort, Murraysburg, groot

en kleiu vee
27 ,Nov-Te Garstland, ~lurraysburg, losgoed
J S MARAIS en CO., AFSLAGERS,

:lG Nov-Te Klapmuts Statie, grootvee.
'27 Nov-Aan de Purl, vast- 6D losgoed. .
4 Dec -Dnl Josal-hat, vaste en 10"86goederen

FRED WILMOT: AFSL,\GER.
[> JaD- Te Laingsburg, \'&8tgeed.

BJ RAATH, AFSL.lGER.
26 en 27 Nov-Te Damfontein, dist. Brit.·

!.OWD,levende have, boerdemgeroedscbap, enz.
29 Nov - Te Britstown, vastgaed en huisraad.

A, J. BOTES, AFSLAGER.
3 eo 4 De~-Tb Aya.Lntcio, distrikt, Fraser-

burg, vast en losgoed.
C W LOG rs, AFsLAGERS

[> Dcc- Te Aberdeen, vllhtgoed
J J HOFMEYR & ZOON, AF:'lLAGERS
25 Nev- Te Ii oogenkr aal, Koeberg. losgoed.
li'! Nov-Op di! parade, vaugoed.
: N S tot: W .. \ FSLMa':R.
2b Nvv-Te Boven Dowues, Cul ,i"18, levende

h rve.
W P CRESS)", AFf\LAGEU

29 Nov-Te Richmond, vastgoed.
2'J :\uv-Te Richm oud, kie n ree.

StA~IPER &: ZOUTE~DIJK, AFSLAGERS

PS CILLIERS, AF::lL.Ha;Il.,
15 eli 18 Dec-De Aar, va~tgoed,

~I L KUWE, AF.-'I.A(;EI{
1) Dec-Te Steyrlerville. leverdo bave

D ~' MARAIS, D.Z~., ,\r.~LAGER.
:!6 ~ov-Te Klapmut s s tau«, groot eo klein-

ree.
:!7 Nov-Te Nederburg. Klein Drukcnsteiu,

10s8<>boeder~D.
W ij ~'IKLEY:\'" Pon Cl), .\FSL.lUEll.S ..
2:! Nov-Up du Parade vastguud.

.1 W STIULINO, AF::ll"Ham.
2:} December-e-Te Hup' fluid, v~slc ca

gveJeren. ,
A B DE. VILLIERS & CO, AF::lLaUERS

:16 ~ov-Aau de I'aar}. huisrneubcleu.
'1.7 :\ov-Tc Klupmu t- .:,tll:, vee.

LI:> DE:"HEIW .\. DE \ïLLIEI;';, AF';I,,\OERS
:!4 en :!:; No v-Aan bd Remouto Kamp,

Stellcubo-cb, omtrent 5')) pa~rJon, .
V.\N I~HIJ:<J 0" HOOD, .\FSL \GEltS

'.! Doe-Tu Wiliem.rivlCr, NieuwhoudtMvill~,
lu·.o goedeten.

J. van
MARKT AGENT.

ALLE Verzendingen aao hem
toevertroll wd, zooals vrucb-

ten~ Pluimvee, eoz., zullen met de
Illooste zorgvuldigheid wUl"d'3n ver-
Kocht. Afrekening volgens keuze
der verzenders.

LET TOCH WEL!-Alle brioven gericht aan den
Secretaris, Van de Sandt do VII-
lI.rs & Co, aeperkl, of aan den
EdHeur, ()IlS Lawi, mooten toch
alsjebl10ft, om oponthoud te voor-
komen, op het opschrift POST
aus 44 hebben•

AardaplJe len ".
Pilt.ta.
Eeuden

NIEUWE HARKT.

21 Nov. I lf
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uit de algemeene
nt hebben wij reeds

besproken, .Alles in aanmerk-
wij niet ten gunste van
't e voor e begtusel.

publieke bijdrage. Dit
l.U.llU'~""'1l gedaan worden: (a)

onderwijs· belasting ; of
hi;i~",.",.. uit de. algemeeue

plaatselijke publi-ke
plan 'werd (in be-

gd in de onderwas-
in 1899

.ln de school-raden bill
ingediend in 1897.

18 dat door het selekt
Wij n.oeten erkennen,
waren zien in 't nit-

voeren van plannen. Volgens het
eerste is de nejlllJltlnll voor schooldoelein-
den direkt, het tweede indirekt.

In beginsel er dus geen verschil
tnsechen die fin zoodra men publieke
fondsen gaat gebruiken voor' school-
doeleinden, ontstaat de groote vraag:
wie moet het beheer over de scholen
hebben? faktoren komen bij de

deze vraag op den voor-
~rond: de en de' kleuren. In
Engeland ziet ;men thans esn heftigen
ohlijd ove~het beheer vande zoogenaamde
vrij willige acbbleu. Daar ia de strij i
groo~nd~~ls k1ke~ijk. _ Hier in dl' Kaap-
kolonie hfblJa~ wÏJ ook nog met een ras
en kleur ~west e te doen. Dau is er ook
de vraag. omt ent de wijze waarop die
puhlieke fondBlln verdeeld zullen worden
en wie aaDsprÁak. zullen kunnen make~
op brijdragen aar uit.

Men ziet he .de zaak;ia niet gemakke-
lijk op te 103se. Wij hebben in dit arti-
kei natuurlij alecbts een paar punten
kunnen aaust pen. \Vat wij allen, die
belang in. de pletding der jeugd en in
ons onderwijs systeem stellen, raden is
om zich een c pie van het rapport van 't
selekt comité aan te schaffen, en het god'

enrig te bestudeereu.

A LERLEJ:.I .
Stell;nboach vooruit.

Met genoegbn plaatsen wij den brief van
prof-ssor Mal-ais, waarin hij esn opbelde-
ring geeft -J,an den aankoop van zeker
vasteieende te Stellenbosch voor een
tweede kostl' richting. Het aautnl leer
lingen, die e verschillende Stellenbos-
sche opleid i gsinrichtingen bij wonen, is
in den laatstl6!l tijd zoo zeer toegenomen,
dat het "Te Ruis" niet meer all'! jonge-
lingen die z eh asumelden kan bevatten.
Do nieuwe inrichtiqg, die "Concordia"
heeten zall ~ onder ' zijn eig~n bestuu r
gosticht ell zal in volkomen harmouie
met hth "To uis" worden bebartigd.

Het Viel01'1 COlleg'l slnitziju studiejaar
a.s. V rijdag. ,

politieke vere.nlglng
Dinsdagmir.lda~, UI dAzer, werd flel!

vergadering 'u de Metropolit.an Hall ge-
houden met het doel' de ."South AIrican
Progressi vei8BOCiation" op te rich ten.
Resoluties rden voorgesteld, deze vet··
eeoigióg in den westelijken cirkel op t~
l'icbt.tlD, in a 8oht.in~ vlln de gelegenheid
om een organisatie daar te Httlllen, die de
Leagne kUlt

l ver'vangen. De voorzittpr
der organi~ .. itl is sir Lewis Micbell ; vjue·
voorzitter, lt heet· E., Powell! edit~ur van
de Argus; thesaurier, de bet>r L, Ahra·
hamsoni en s ré'taris <.le heer M. Simkins.

Maar wat's dan v:al: de League gewor·
den? \V. zijn generaal Brabant en
kolonel C ewe? Wijlen de h"ler
Rhodes wa de voorzittet· der League.
Heeft men Jau vprzuimd sir L'Jwis tot
zijn opvoJg~ te kiezen?

!
De Prl.ska Vakature.

De Afrika~nder conferentie ter kiezin~
van een kan hiaat voor de vakature in de
k'iesafdeelin Prieska werd 1.1. Donderdag,
20 dezer, te Prieska, volgens oproeping
der Commis ie van Toezicht, ~phoud!'n.
De cenferen ie was voltallig: i.I af~evuar·
digden van rieeka, 2 van Kenhardt en 2
van Upingt . De t1te1ag der stemming
was: de h"ll' CiUiel"ll 4 stemmen, en de
heer De M illon 3: stemmen. De beer
Cilliers ha ' dus de meerderheid der
stemmen:

Elders pu
vandeCom
dat de heer
alsueAfrik
Wij behoeve
dat het van
Bteuners der
wordt, dat
werken, om
Cilliers te v

liceereri wij de aankondigiog
issie vap Toezicht op elekties,
illiers wettiglijk gekozen is
der kdndidaat voor Prieska.
het qauwelijks te zeggen,

lie Afrikaanders en onder·
Afrika3nder partij verwacht
ti har~elijk zullen samen-
e verkiezing van dell heer
zekere,.}.

I

l:oUec;"nten.
Een ,col'~pondent 'van' Montagu wil

weten cf de llectanten nitgezonden door
de commissi ,aan,~t hoofd waarvan gene·
raai Hertzo staat, ook voor de 'frl\nsvaal
of alleen voo de O,R.K. collecleeren. Het
antwoord is, dat zij alleen voor de O.R.K.
collecteeren'.

Wij bepal n verde~ de aandacht bij een
bazaar, die n de Paarl litaat gehouden te
worden voo ket we'duwen en weezen
fonds. De ehoefte is zeer groot en eeu
ieder behool het z~ne bij te dragen om
de verarmde te gemoet te komen.

Wij willed nog eens waarschuwen om
toeh niet. ~nvoorwaaraelijk alles voor
waarheid aap te nemen wat door onbe·
kende ci)Uec~otcn wordt gezegd. Specu·
lanten en obeerlijlqen gaall ook rond, die
zicltzelven illen verrijken door de goed-
geloovighei van a.ndel'en.

Da. V.okL
mmi88ie van de Pand zat 1.1.

Piketberi'. Twee vrdgen
werden doo haar, na bespreking, aan de
)cerkerallda 'D oud-kerkeraadB leden voor·
gelegd; (a) I f de groote meerderheid der
gemeente 'm ds. Vlok als haar predi.
kant was; 11 (6) of zij overtuigl waWn,
dat een vri ndschappelijk:e schikking on·
mogelijk wa. De stemmiog op de eerste
vraag W'aa; Ja 23, neen 5 i en op de
tweede: J 26, neen 3. Er kan dus niet
de minste "fel bestaan aangaande de
verhoudin ttl8sch.en da. Vlok en sijn ge-
meente. t ia opmerkelijk,' dat de heer
Jacobll8 E teen, die een jaar of wat ge-
leden een brief naar Om Land schreef
om ds. V k te 'Verdedigen, thr.nl ook
tegen hem htteft ge te md. Na de stem·
ming erken e ds. ·~ok, dat hij niet langer
de leeraar ter gemeente kon blijven. De
zaak werd De n ,met den breeden kerke-
raad bespro e,n, 'en da. Vlok leverde zijn
bedanking 'n., op v'oorwaarde: da, de ge-
meente help ~lOCO en een jaarlijk eh
pensioen VfQ I' zijn. .Ieven van £150 ml
geven.

Hngo, een
~r g.8u,~dEiliW,itL8.e ~~nUl(X~lDK

lok daa~m~' niet te bedan-
ken en zij balIes'. ...ermogen
gedaan Om een Iiendsc~ppelijke oploe-
ing tot stand telbrengea. ' De ul"la'" der
stemming had e' ht r getoond, dat dit hun
oiet was gelukt. i " ..

Wij weoschl!u onder de omstandigheden
niet UI veel ovt>rjdeze raak te zeggen. Eén
ding is zeker, ds Vlok kan ni6t zeggen, dat
de geme-nte 1" Piketberg hem karig
heeft 'behaudeld, . Wij willen hopen, dat
do ongeregeldhjeden, die iq den laat ten
tijti . in de ,geD1~nte van Pik' tberg ..ijn
ontstaan, nu apqedig uit den weg geruimd
BUllen worden, én d.n.t de gemeente ander-
'maal zal ·bloei~, onder hartelijke amen-
werking 'met den te worden beroepen
Dieuwen leeraar: . . -r

De Bond opg.roep ••.
.Elders in deze uitgave pnblieeeren wij

een brief van den heer P. J. Louw een
der leden van den Kaapstadschen fiond.
stak, waarin hij vraagt of de tijd niet
gekomen Is om weder een Bondevergeder-
ióg te beleggen en zaken van algemeen
belang tA bespreken. 11;1 antwoord op
deze: vraag vel'wijzen wij IlJ!al' de circnlaire
van de moderatuur van den Afrikaander
Bond.een paar maanden geleden uitgevaar-
digd, In die circulaire werd gezegd, dat
het webschelijk was, dat de reo~nieatie
van de Bondsbesturen uitgesteld zou wor-
den tot in December, de maand waarin,
volgens de eonentutte van den Bood,
nieuwe verkiezingen algemeen moeten
plaats vinden. Aan deze k.ennisJQving
hebben de Bondstakken gehoor gegeven.
Wel, de rnaand November is bijna ten
einde, en <lus wordt het tijd om de Bonds-
takken bijeen te-roepen. Volgens artikel 7
van de algemeene censtitnte van den Bond,
worden nienwe wijksbesturen' door de
Rt'wone leden eu nieuwe distriktsbesturen
door de wij ksbesturen gekozen. De voor
zitters van wijksbesturen behooren daarom
een vergadering van hun takken vroeg in
Decamber te beleggen, met het doel een
nieuw wijksbestuur te kiezen. De wijks.
besturen moeten dan hun afgevaardigden
naar de d istriktebesturen .kiezon, zoodat de
distriktabesturen in Januari kunnen ver-
gaderen om de afgevaardigden naar het
provinciaal bestuur te kiezen.

De Prieska Vakature.
OFFIC[EELE A!.NKONDIOING.

AUII d~" Editeur.
Mijubeer,-Ooor middel van uw blad wenrlCb

ik, namens de Comrms ie van 'I'oesicht op Elek·
ties, aau te kondigen, dat de beer

P. S. CILLIERS
door de kieeiugs-conferentie op 20 No.ember,
te Prieska, wettiglijk gekoJen is toi kandidaat
der Afrik'''Inder Parlemen taire partij ...oor de
vakature in de wetgevende vergadoriog ia de
kiesafde ..liail Prieska,

De Commissie dringt, bij alle Boadsmunaen
eo ondersteunera der Afnkaander part ii in de
genoemde kiessfdeeliug aan bua uiterste te doen
om tie verkiezing van deo beer Cilliers te ver
zekeren. Harteljjke MameDwerkiDg en ooikomen
eensgetiodb'lid wordt vao allea v'3rwacb~. Laat
geen kiuer tot on te partij bebooreDde op deo
stemdag ..erzuimen om ZijDstem voor den heer
Cillie te gaaa uilbrengeu.

Uw dienstwillige dieDaar,
Jos. M. HGPPMA:>i,

Sec. (.;omm~ i. vaD Toezicbt op Elektie •.

• S'fADSNIEUWS.
,Eeo 80Lclnat in 'hot regiment OOr Northum-

berland J:'usiliers, Tb05. Cooper g8WlAtnd, is
voor deD magistraat geweest we~ inbraak
Gn diefstal in Lang6lIUlrktstrnat. Hi~ was op
beGter dua.d betrapt, maar zijo zaak 18 uitg&-
.teld daar er nog een andere aanklacht tegen
hom in bet zout lag. .

. In de "lGouvernements Gazette" V1Ul P
u>ren staa.t naast een volledige afdruk V1Ul
alle wett((n door bet pn.rlem<JDt in zijn Laatste
zitt iog tot stand gebracht, ook een niouw
regLement "oor het huren,van waterboren der
regeering, en vordor bet een en and.r C71'er
benoemingen waarvan bot V'OOrna&lJl4te daar-
op neerkomt dat tot vrederechter benoemd
zijn J. 8earle, L.W.V., voor Port Elizabeth
en O. T. Danstoo voor Matatiele. en dat D.
P. 'Iln den Hee>V'er, L.W.R., hersteld is ala
vrederechter en veldIrornet in Albert, terwijl
aan A. P. J. Esterhuizen zijn ooIDltl.Ï&sie ala
vredereChter voor 'Nrunaqualand ~ ontnomen.
T.ot veldkorneUl zijn aang86te1d J. H. F.
K1eyn, D.H.zoon, voor GoudlDJ, Caledon;
R. Rich, voor Kamaggas, Namaqualand ; en
R. A. GoLdha" k, voor Zondagsri vier. .A.8&i&-
tent veldkornet voor wijk 6, Richmond, is g~
wordeu F. W. Kook.

GEMENGD NIEuWS
Ds. O. 'WILCOCItS heeft bet beroep naar

Alileal NOQrd aangenomen .
OP eeD verkooping van "'&atgoed gisteren te

Somerset West gebouden, op laat van den heer
J. Cairncross, behaalden 34 stukken, gelegeD
&in den LODreword Weg, .£1099. De heer J.
R. Celliers was de afslager, en de beeren Smnts
eD Sbaw besben den.grond op~meten.

NIET SCBULDIG was de nitspraak der
jury iD de zaak ven F R Maller, die te Bloem·
fODteia terecht stond wegens een moord die
bij op Jan Rademan &ou gepleegd bebben.
Recbter Fawker Wllll op de bank, en de ...oor·
man der jury dankUl hem ...oor zijn beldere ait·
eenzetting der r.aak.
.Os. ALBERTYN nn Rouxville die in de ge·
ml'8n~ Oaledon collecteerde voor zijne verarmde
gemeeale, is 1.1. Maanda~ van daar ...e·rtrokken,
op weg aaBT Bloemfontein, alwaar hij eene ver·
gadering der SiinodaJe Commiuie moet hijwoaen.
Wegeo. der.e omstandigbeid kOD bij slechls een
Ilededte van de gemeente Caledon be_oeken.
BU beeft £215 gec.ollect.eei'd.

DE HEER F. C. MALAN, L,W. V., is gister·
avond met Eijn gezin voor een korte ...akaatie
uaar RobertsoD ""Jrtrokken. Zij zDIJen een pur
dagen bij deD beer Wolfaardt, L.W.V., door-
breagen, en van daar deDkt de beer Molan naar
den beer Rabie, {•.W,V ... oor Worcester UI
gaan. Hij hoopt in den loop der ...olgende week
weder in Kaapstad !.IJ EijD.

DS. ACKERMANN, van Kleio B<Jetup iS
gistermorgen nit Tokai oatslagen na er 1~ ma.n-
deD en 2 dagen te hpbben vertoefd. Hij is
gis~r.voad naar zijn gemeente terug~keerd.
Zija gezondheid IICbijDt niet grootelijks door
ZijD ,ge ...angeD cbap geleden te hebben. Wij
wenscheD hem van barUl gelok met bet her.
wianen zijoer vrijheid. Hoe ...elen ztin er nog
aan banden!' .
ENGELSCEl blllë.-Het nieuws dat mildt!

regeos in de door bor:igersaood gete.illt'erde
streken eleaer Koloaie gevallen zijn, heeft
loowel de cbrisleneD ia Europa als in Indie
zeer ...erblijd. Terz~Ifden tijd moet men
gedeD ken, dat er uog ...eel gedaan moet worden
om de ...ele nooden te lenigen. Gman is noodig
voor uadkoreD, zwakken en zieken 1II09U1n
l!esttlund en gesterkt .wordeD en in nie ge .... Uen
moet de boerenbe ..olking onderbouden worden,
wijl het geiaaide aan bet g~en is..
MA.RTP.<IQUE.-De 'l'erwoestiDg op dit eiland

door de Ditbaratiagen ~...an ·dea 'oulkaau Pero
uitgericht he..ft hoogstwaal'!Chiialiik bet leven
gek06taaa een k.oning. Wij bedoelen Behanrán,
deo laatsten koning nn Dahomey, eeD ...oor.
m.lig .AfrikaaDlICh rij_k in de onbiihpid van den
Ni~er. ZUn rijk was indertijd berocht door de
wewige waarde!..: die er aan menacheoleYeas
werd gebecht. ue hoofdatad Abome W&8 ver
sierd met me.llllCben IICbedela, en in 1891 liet de
despoot bU ~n gelegenheid 4,000 menscllen
dooden. Udnkll:ig beeft bij slechts ...ier j.ren
gel'9ieerd. Toen' namen de FraD.!OCben zijn
land in.bezit. Bebanzin ...Iachtte en werd twee
jeren I&ng .cbter.,olgd. In 1894 echter werd
bg gegrepen eo nur MartiIrique YerbanJJen,
waar hU ..ergeten leefde, ~t hij. door de FImll
van den 8ten Mei is omgekomen. ZOO beeft
ook dezce wreedaard ...erge.ldinginaa.r ZijD werk
OIli~n. '

GEEN A..ZlA.TEN, Bri bijjb aiS _ be-.
.. ~*in eea Tnmanr.1liala bJad lW eie COIl·
lolidated Gold~lda"te Georp To~_~ ::'
Rand een· ..offal tWldplUUta _.
verhu'ard WVR, eli ".Dr« ltJl.rdtn UIl

Chioe.~ en l11dieno.vmof ~ ':!~~;
negotie te doen, -~ .....
eell .tokjá .oor gelltok8ll ctnor de Wl'UerD ..
te seggea dAt bet door d. ",t verbod .......

EEN nieu .. e IADdbouWenI VereeDiafI1J·-Da
ed, beer W. Rancim&r, L.W.V;, ui dell ...nor- .
liUonltoel iilD\!_ Ga ba1f dne LID' ftIl MD
... rgadering, die op 1I£aaDda( den 2...tea Noy.
a.a te Dieprivier ul , boad .. w0rde4 me~ laet
doel OlD de weDllChelijlth.id te ~IL vali
een "Pl"matead DiepriYier & ReVeal Lr.Dd.'
bon were Vereeniginl(' op ~ r!chteo,w~.rnll het
doel 1I1'"Uo 0111 op cDnsiitu~nee~e WD epoe-
dijer vooruItpnIl en o~~wikkeliOI !ID ge-
noemde 4iatr1cUlo te ...erlrrii,ea. .
ALS yoorbeeld van de Itomlaiabef.l ~ iD

niet weiDig Britsche krinlen oyer Z. Afribu-
ache zaken beereobt, haal de "Tr ........
Leader" het nuchrift aan van no welberede-
neerden brief over belaatiaguUu, teD e1fe_kte
dat bet d ..... en acllandalig il om in Z A.fnka,
een land dat ruim 100 goed ...oor blanken deuat
ala AoatraJii- de mijnen door barbaren of balve
barbaren te ateD' bewerken. "Het ...an zulk
BeD onwetendheid te wiDDen"l segt bet blad",
is even moeilijk ala :lm &lontb all:~ mei behulp,
van een beitel m t den grood gelok te malteo.

WED WEN· EN WEEZ ENFON DS.
EIen baz&u om bo ..eng noemd fonda te ...er-
sterken ... 1 (D. V.) op a. s. Diua~, den 25aten
deser in 'bet lokaal naaat de Hoorder Paarl
kerk ~houdeu worden. De d aren lallea 'I mor·
gena Uln Il ure worden popeod • OGI balf 4
'a n&middags .. I de leveode bave worden opge-
.....ild. In verband hierm~. al er op WoeIIIIda.g·
.....ond den 26 ten deser, eee C6noert g nn
worde~ in de Gymnasium Zaal.
Wij willen "'.rU'Oa .. en, dat' d,l) oad~~emill,
met uitenlt succea ul bekrooad worden en dat
eik eea ia deu UI doen w.t IUa'baDd vindt om
UI doen.

ARJl£!iIE.-Sprek.ende op 'de confe~8lltie ~
Saliabury ..oerde ook de heer Beheenih&n, cfi..
drie mUDden in een TurPcbe. ge~.
geweest was, het woord. Hij hennnerde .ziloe i.

hoorden dat aedert 1894, 200,000 Annenuobe J
cbriateuen bun geloof met hUD bloed verMlléld
badden en dat er regenwoordij 60,~ ....aer-
loose kinderen _ijD en een .eftll,~ getal
weduweD. HU bad 700 "meenDga 10 EOJ
It,nd gehonden, en het verheugde hem te lOl a
dat d. christenen in .Eageland &0111: eeD deelll'e·
miDg met zijDe ...erdrnkt~ lenigeno n tooDdeo,
en dat bem de middelen wv n ...ersehaft om
eeaigen der ....derlcoee christenen in stin
(, Home" to Maraah (Ana Dië) op te brenpa,
en mede ...el'llCheideoe der chriaUlI{jke ,emeeateD
in zijn v.derland UI kunnen onderhonde!!.

IN een kennUJgeving in de "K8!'kbode" ppu- 1
hlioeerd veltigt da. D. J. le R. Marchand, I

Rin~ PraeeeII, de aandacht op, 0 Malaii door
de Jonglt geboudeo riaga .. r~d riog UI Kaap
Itad genceaen. Het bIllIluit lnidt.le valet :-
"Letteade op de voortdurende 'rerkooptaa ......
erven en de uitleggiog ....0 dorpen op ..t\QChil·
lende plaatsen binnen dit RiogareelOr1, wenecbt
de ...ergadering de ..-eT~ehi~Jeode k.~~~...s.D te ,
wijzeD op de Doodweluk8eifj ...ao bjjlOda grood
...oor kerkelijke doeleiuden UI .. neker D t
bet oog op d. eyentneele atichting ...as afson· I
derliik9 werkkringen, en draa" het MD de
Ring1l Oomrnisaie op, de keJ'lkeradu WMl' I .
wenacbt, hierin behnlpuam UI zijn." I

EEN ONBESCHOFTE BOTTE TOT. -.
Wij vernemea d.t de beer ... n BeDahnra, ex·
veldkornet vUl Boehoff, een ero.'ige oatmoct..j
ing had omtrent 6 mijl ait de ~tad op d~ .eg
naar Oudeberg. Hij trok terng naar hu eOj
bad een aantal Yell met sich, Op gemel pIlde!
Jew.m een 1J0ttentot met een w&llen .... o de
tegenover richtiDg en dreef de wagen toa'.ch nl
bet ..ee un den beer Van Ralborg op een on·
V6l'!Cbillige wijze. Ge..-raagd 'ijDde waarom hij
het deed, betoonde hij de groot.t.e brutaliteit enl
daagde den heer Van Re llburg Dit dat &00 11'
vecbten .. ilde bij gereed w... H6t ge..-oJc w..
da' de Hottentot 'n d-gelijk afrantelio, kr6et
Hiermede '11'&8 bij niet te vredeo en Ilch ...er-
lekerd hebbende ....n llOk:kan liep bij den h li
Van Rensburg toe, dil'llde hem 'n ,,--kill alq
toe op den &ml, kreeg zijn ...iDpI' 10 den mood
en beet zoo geweldig dat de '!'iDger brak. De
heer Van Rell.lborg il Daar de IUd gebracht eq
leed ou aaD bloed ..ergifting in den viDger en er
beetaat alle .re. dat z.)() er geen betencba,
Imme zijn VÏD!;er of aaj afgeae~ .. I mooteD
worden.-Ole<' (;burant.

STADSVERKIEZINGEN TE GRAAFF
REI,NET. - W.t gad zegt On:e Coura"t "db
A.fri.ltaanscbe partij doea in .. Ite de twcle vabr
turen ia den Itadsraad? Stilzitten kan eD dnrf~
er boegenaamd oiet lf' een. Wij audICD de
meerder beid uit in de Il.cl eD doa ja bet ~ .
eeDkomstig ons ...olste recht dat er oiemlbd
aDders d.n AfrikaaDder. iD dea raad m~
we&en. En indien znllts bet geval uiet ia, ap
.trekt het ons gewiA to, cbaDdA. Wij sijn, 9aIl
wege de aDtocr.ti~he botld lwijze ...an die3;
sonen die gedurende dl! krijgswet bier huo ,
bandhaafden, in de minderbeid gekomen.
thans hebben wij OOI oDtweldigde reeht~ o~·
geat.oórj terng, en laat OD 6Y .... n gebruik makea,
en dan ui het niet zoo leer lang_ dareD ...oord.'
wij 0~8 lI:_1:IaDenfalen vertegen .. oordig~n door
hen die "0 beichouwen al I belt geeebikt r
de belangen ... n de stad. Lut de b".OOCde
pcrlODell dadelijk de Doodige etappen nemell.
WU ...erzeltereD hun dat er geen gebrek' ..
oaderst~niDg ... 1 weaeD, .. ant ~Ik A.frikaan~
is maar te gewillig om gebroik te mabn van
voorrecbUlD, die hem ontngd lijn pworJ
Bel vereiacht slecbte aamenwerlring en, de aak
is gevonden."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KENNISGEVING,

•

EEN gen_kDadigo wordt ~ ......agd ...oor bet
dorp Vosburg, K.K.

EEN onderwiiaeres wordt gevraagd op de
plaats Telpoort, nabij Middelburg.

JEYES FLOEISToF it! eeu peel middel
voor ~barft, braDdziekUl, enz. Zi_ adyertenUl

EEN onderwiilerea wordt geYnll«ll or. d'
pluis Dieprivier, ..ijf mioaten .... n-ka ahu-
k'raal.
MEN vindt in dNe oitgue een ad ...ertentie

omtrent de Paarlllohe Land Aaakoop lbat·
lGbappij, beperkt. .

EEN plaa~, gelegen iD het diab-ikt RawlOa·
...iIIe, is oit de hand t~ koop. Men l.tte op eie
ad ...ertentie bieromtront.

BENOODIOD.:-Een oagebowde onderwilter
wordt gevraagd ...oor eea pri ....UI boeren 1CIa001
UI Wiatenlhoek, distrikt Barkly Oott.

TAKKEN V.D de SI.aDdard Rank van Zaid
Afrika, beperkt. sija ~ te Buttenrorlb,
OaIvinia, (;Ianwilliam en truerbars.

DE boeren J 8 :Marai. & Co, atalagera, lullen
op 26 wer, te KJ ..pmute Statie, Mn verkoopiag
hoaden ...an groot "'ee.

APPLICATIES wod pYI'&II(d door de
execuUlursumer oor Dpnl!nen ...oor eeniae
plaatsen. Zie in erband hiermede de .dyer-
tentie in dere uitgave.

TENDERS 'Worden ge ...ru.~ ...oor bee op-
riabten van b~gen te or.l Joeapbat op den
~fdweg tuuchen Paarl eD Welliogton.

EEN hili hoodeliike ..ergadering van de Bol·
lande ..... ereenigtng ul op lIaaudag ""ond om
8 aur, in het Germania Bote~ gehondcn wo~en

PERSONEN die ~cllen teven of _ulaen
aan dea boedeL .....0 .. ijlen mevr. A li RD8Iovw
bebbeD, moeUln ep de ad1'ert.entie daaromtreot
iJl deze ui·g ..ve, lettea. '

TENDERS worden gevraagd door'den COIl
troleur en auditeur geDeraal .oor bet af"ateren
....0 de wacbtkamer en Italleu aan b.t gooYerne.
meDts baia.-Zie,ad.,erientie.

HOORREE BUR3.-:-(>p 28 dUeT hOadea de
beeren ImmelmaD &: Co; te Moorr~ een
ftrkoopiag no muilen, paarden en wage~ bet
eil~ndom vaa den aeer H Seacb.
IN bet ichat UI Oorlogakloof "ord eell

):aar donkeys, iD een ad.erleDtie nader om.
8Cbreven, aaagehoDden. Iadiea niet eerder
gelae\, .lnlle.n IU op 29 deser verkocht word ••

OP de pillat. Tafelkop (Hootknal sie . )
"'0. den be;;r L. VeD~r, loopen twee janp
mDilen. IDdien ntet blaDen _ •• ken wegge.
o?m n, ul bO. ze .,1 sgn eigendom beachoD.en.
ZI.e advertenlle.

EEN yerkoopiDg n·D eehaplk1 ~
paard~n, dOD.k~ya, ~ . ,eas,·ai op 2 nee:
te .wlLlemsrl1'1er, diatrikt Niea whoad.. Ville,
trebo:ld~n worden. De b~ Van Rlaijll ell
Rood zuo de afalagen.

DE gea!l,emerde • rkoopiag V'&Jl 60 aan-
teelbeeat;een (het eigendom 'rU deo lleer J E
de yilliera, jr), ...oor tT dezer, til Klapm..ta
twe, door de h-.a A B de V' lien ,_ 00

UI uie1 plaata vinde.



_,-ELEGRAMMEN
OVEBZEESCH.

...... n......
Loeder, 20 lfo'V-(Reuter) - Kolo lel V

Tocuochy, die bet be.AI "0 rde o ... r de Vierde
""looDe .lIe ~ geo de Walin I w.n Ultga.ondeu
IS oy~rl"" lino wmld.. I a III E<eO lf .. ebi
bekomen

~
..... , VIIj .. n.

Loud 0, 2Q U.--{R~lItllr) - Komma"dllnt
VII)o~" bad g~ n een or-d rh.,u<1 we' deo
beer CbatDbe I 111 aaD hilL k"I"llIal kantoor

De .eta...
vlOden, :lV lfb .. - (Bcurer ) -I'\e DlIl!che

Ket.er b<>ett Itcb len t_UIl b-vr"dl6'u Yer
kl Id door '0" b~, Iele ~a" 1!i1l~lnlld, • u te
k~ancll pge.eo ~oe hIJ dil "rloodelukbeld
o.er.l door bei Engelach • yolle beteoud op prjjs
It ••ld"

Bono .... ng.

L -ndee, 2) No. - {Beuter ) - Sir 8,vlle
Br-intou Croeel.y IIIaangesteld tol bd~ dmet>f;ter
!Z:e.e......1 I I pla"l<1 .... deo he, to~ VKUMa-l
i),>fough

Stoembooten

{'OO .... D, 2U NoY-(Rauter) - De 'OtlUorka
I" laao "11 II " il oor v un ldlgs til r.It. nife
aangekotDeO

Ar......... d. ".r.verde '_"n.
Londgn,20 No,.-(ReDter) -Tu be' Il.4o!"'rbUIS

b.aotwoordd" beden. amidds ele heer \. Cham
berrain eeo \'raag bo. but ve' arm-u d..r boeren
In ZOld Alnka te bel~tten, OIe' de .erklarlng
dl\~ men lorIleD son hulp te verleeneo ."u beo
die et" osprult: op baddeo

L)odeo 20 ~o,.-(R>'1Iter)-DQ .ull.n ..ao
lIlarult:lro b""n lOIUl ti" WedIJ .. a ~"n eI~u le F z
,.ermoordeu a.."t{ehn~ Coo!,,!r tl,OOO ltr ge
ICben~ git)fe 1110 al. p r.o, dgl[ tR'K-tin ..~ 'U"
swart o""r ~ gebeurde

•• er .........
Londrn, 21) Nov-(ReutAr)-De DUlt~cbe

Keuer Il bedeo Ol,ddag le QU8il".t~~,) ""bot
land, un boord geJtlJIe un lijiljliibt Hoben
.ollern' om naar hu,. re gaan bebb nde hU
lUI eb ~ebrwltt bU lord R();I3bHY te O~lm.,oy
Toen de uer nur het .tallnD ned gebturde
er I~~ dat leelykll "evolgPo blld kunaen hobbeo
Toen DI de Bliek WatCh, dl~ d .. eer w~cbt
Tormde, b..ar vu"d ..1 bUlt ..o het stu Il "I 0 ..1
m"ny oe<t .... llet, wer~n d.. p\"rd"" v <li bet
kcu~rlllit rutolll ..t!nochrtlc eli tr ,O>{flQ 'IJ or dt!
.00fkarnenl{Le IU eloc'! lorwIll Je po.tllJuo Z~ Illdt
mei'"~r WIUI pro Il ~ae,,,,,1 'Ir \rcb, Uunler,
die .t..k bIJ wa., vo"rult Oll , .. tttl <le lel 1_,,1.
Z >o<Iatollhtlll V rboed .. "rJ

aou".rn.urs.
Lo,.d~n • .!I Nov-(R~ul.êr)-LorJ renli}<on

II aaDl(est..Jd tot gou 7~rneur goner..,d \.n
Aa,tralie voor .Iecbt. eutl Jur. Tuigcli. 'U"
elnea weoJfCb

Lt kol G~llo .. ay .Ic.. CJmlOl~.ar" ~o co""t!
In h,,' protettorut der /lO I~er ku", '" a Il ge.ttiiil
tut gou.on,,,ul vaa ~t H..ltlua

ao-aUIand..

l,ondeu :lI No .. -(a"uter)-I",o raai Mao
nlnt; beet, m-t kolonel G. bb ij vh"gell I" ko
I..nne, Bura' In Som ..hl&lld h"'''lh ell do po.
t ..n gewllpecl.-d dlo tballs, tu piu'. vuu ,joor
uaturetlcllltcbtlog6n, duor Iudlscb" IrO poo
be""t 'Uo

De oad.rwlj •• et.
Lunien 21 No .. -(Reoter)-8el \aQPrIIO"

1< thlluS 'claar t1Jl!t met de bebaodeln,~ ."n
nleu"e arlilkelen d. r onder"n31l,et III "Omlle
((enerani wurt >e 110011o~en d"r deL"t«1I '-eLr-
hebben .[Jee.~_rk t Ht" oo)mtte b~, ft 4;> .mJ"n
... n <i. wet h!l$le..-l .eb u, d- re t( 'Nln~ bil lie
."'mmlnlC'u te".. '(wote 1116Urotcrboloo kre<')!

Vetl.z .....

L;ond~n, 21 Nov -(R Dt~r)-(.·, nal Ca,tro
de preludent vao V"nelaela h.· ft nu het
.oog'le '(ez 19 I" C rac ,. de hoo[SI"I van n.
r pubh,,1e en organlZl)tlft " ..n sierk kranten
.cbruveo tegen EOilpland, om<lat laatsl~,,"oJ,nr:lc
.Ie Bntach6 vlag geb?escbeu bal op l'ale.pJl nJ
dit VeDezu11.. aan8pr..ak op md"lc. <lIl g..~n
.cht geslagen bad u.) de ol'per.l~kkllC~ bl(Jkkad"
nn ne Onnóc ,n VIer door .irl rcpubh~k

H-t 18 bek.md dat b' II"Jul I van
I1rtttanJ" m .. , Ven""uell> buo" op IS

KAAPKOLONIE.
D. Zon,d.I••• t.

BEZOr:KERS

Kimberley UI No ..-{Reuter) -\Voo Ste .. 1
Ale" MoKlrlt:ead.le eo R !:Iumm"r vau bet
Blue POIIt eli bei OonDlng botel eo d .. CaioooOlB
bar retlpeelJe" lUk, weTdeo hodeo btboet ru"t
.£ 10 of lD8 .. eken per stuk h'n gevolge v!ln een
,.eldtocbt der poh"e OlD bOllen te verra8.~U
waar s Zondigs drank .. erd verkocbt UJ
boeteD werden betaald en de magIstraat vur
telde aan de beMcbuldll!"doo dat "I_ ZIJ .. eer .uo
I..~ bed~"en, buo dnnkpl"kkoo g 101"0 Ou
;1.1( worden

Lord Mlloer ""lop II) December Klrub<JrI~y
beaoekeo en er twee da,:en hlovtn dr MUlr
komt morqen bier aan

o. prllz.n v.n v•• t 'Hd.

Oudubooro 20 No .. - (Reoter) -Bulleuge
wo oe prnllln wordeu bebaaid voor vast~oeu la
dese afdeehng E~n plute op de Olrfaol~nvl"r
aude 1'&0Lallg,.e"ncbt, dIe vUf J&rtl" geleden
,.oor £1,250 iekocbt werd, IS onlangs vlln de
hand geaet ..oor £8,000, los101teade baYe ge
waardeerd ttogen .£1.600

De eerate ,.a:l ~eo re~k8 'Van Y"rkooplU~et!
,.an mnnlclpale droogo pnen vond glo eren
pl&&~ In de weAtell1ke g(~nsged"'Ilteo .. n bet
dorp .,.,ba Ideo 6~ erven, oru lren t I acre groot
£ 11).}49 de laagste pru~ wh £8i> en de boogste
J;33().

O. Vlok.

l'rque'berr,20 No,.-(Reuter)-De COOlmiS
"le, bestaaode aii da Hugo, ds Rabie en d.o Jou
ben. begOD hare zlUlng nn morl!fln om tien
uar In ,.erband me' de aak un da Vlok

Een root ge$*, boeren 1'&nbe' :hdnkt wann
tecenwoordtg Het pablrek gtog de kerle btu
nen, docb da Hoga trad voorwaarts eu ZBI
eie raPportea ... dat Ilecht. de kerkeraadsledon
en ondkerJreraadsledeu toegela~n .. erd en btu
DeU te komen

Da ander werden nltgesloteo daar "II wllden
U'acbten te &leDof zIJde nak Yan ds Vlok DIet to
der mlDne koodeu oplOllSen

Da Vlok WII8met teeeDwoordlg bU ::le bUilen
komst nn morgeo

Op den middag ,.erdaa~de de COOlmiSSIe tot
balf twea, wanneer zu anderen mag tooiaten
tegehwoord'\!l' te .Un

De com~r1I8eu un onderaoelt: our d" luk
1'&11 ds Vlok hebbeo bedeo nal&ldtlag bun Zit
tlag~erYlt met open deureD Twee vragen
"erden un de oaderh.ngen ter steoDlng voor
qelqd -of r bon ge,.oelen een acbtkklng
t:DOIe1jjlt:wu wMOhen de ~mMnte eo d~ Vlok.
un of "U eenden dat ds Vlok predIkant der
'lemeeute kot! blu"ea Op belde punten wal
bet ant ...oord ontkennend, op bet eentte met 23
tegen b, op bet tweede met 26 tegen 11 stemmen
Oe comm_nueo lelden dat er bDe@enaamd
geen ~aldlflDl!en \egen da Vlok waren,mur
de meerderbeid der geOlMnte WIlde bew niet
lanItel ala predlkaDt hebben Na nog een be
uadBlagiog met getloten deoren be loo~ meo ds
Vlok '£1,000 kODt.. t en £150 'a JUll! 'Voor ZIJU
I~"n, t.e beginnen met \ Janusrl aaMt, un te
bieden ah bn lUO ontal., oam, on aur auowel
eywurde dJt 'Vooratel aannam, werd eeo o"er
eenkotDllt ID dien aio geteekend

De Vlok lelde ala a.facbeld "Dd soa de be-
b&DdehD~ die mu wedenaar' na 21 Jaren dienst
li( bad dIt noon "erwacht .. HU ,.oogde er bU
d t bU terk nocb bn lel YII1 Piketberg 0011 zon
betredeD MAlnbeeft bem verloi gege,.en to de
p&.torle te hlU"eu WOOeDw>teeD ander preddamt
&al IIUn aangeetel:i

Derltng, 21 Nov-(Ronter)
Torneur en ltaf kwamen g18
b!llf "Uf te Darbnl( aan, WD,.,.,ti>,,'
lbO dorpelingee I'n boeren
te gemoet kwamen en naar bet ~t:t.d~b~~
den, waar OOi me-r portlonen
vorwelkomet BU' e 'tt
schoolkiodereu "God eave tbe
Nieuwoudt, namens do "".CIIIK,na
ze ,.oor Du gouverneur
over durpelin ~on eo boereu
korUlog te danken Dorp en
nolU" versierd Hl'den 4al d,,'
Iandakantoren en scholen en ook
pl~at8e[t b-eoekco, OlDduurna I
oanr Hop-fie d te vertr"l, ken

In den uscl.t ,tt I hier een
echter 0l>tl ekt zu"dat or I::e~n
reis .al komen

Kimberley, ZO N.>v-(Rcuter
zal-lord MJlnor .erwokeu de
bet eaDatorlOm te Ziln en JU

a---;tl Z e rcf") adres wurdeo ."nu"ut,a
de burgere bem met oen 10"0.10051"

De h"er G Groen 18 terug n
.. eder de redactie un Je
yoorcn

Een sanklacht W6l ..n. moor 1 He'!t. ~et bof
t'lr .' rafLlI bog tWd' ddW'l" IK"1l tt. tl)( ge~oude"
Jlln Cloete ~" U~or~8 KOtlk<tupet, tll'~ Hol
landscbe AfrllcallDder boer-u ~~n hit ~Ialnkt
Hay, .. erdeu ".scbulth"l vau h~t l!dlte~n van
een !!~kl'lIrden trvok".cbtcr diu iu upl{lIrm.
met een r ... oh er • ew 'P' Id m"t twee buudie
ten ouder r. co brandbout 'l10t( balen, Ue man
WHJ w~pal<t eu voor Do Vdlwl8 gebral,bt dl"
brs, buldigden ""I ~"h.t hebbeu Hem ~unj ce
schieten Il. Idi' l(o.ang~D\)n wo. dtlu selruldig
bevonden en ter dood vor(Jordeeld, I zonder
aanbe-ulieg aart de lIell,,<'Ie vali !u,t huf ZIJ
Zelden op la.t ~Ilrt De \ tIlJer'.. lI"hauUd I lu
bebbtln, die du. eV_OLer m )eol ~clilll!,en wor
deu I ~

Dr :'tfu,r beefl bc-den nam,dJill:!':cI' !nwuwe
opellb .. r" .cbult n le Tleac ,n~h<hf gpopend,
en bekwll'u ccn ba-I. 11Ik:" WOIlt::.>U1S')o(robt
vnn C~n vertfl~en\Vvordq( nd ve~adCrlD~
HII spr.k '."r d~ II )odzákdlu1rl1OIU vaD
ged wongen onderwu. I I

Nieuws uit Hoelj~sIá •• 11

HootJosbl.a1 20 Nov - (Rcot.cr)....,lb vtlrbund
mrt h"t bezoek van den K.ouvern~ 18eeu
comlte van nnt?kn~l elrllk b"'lg (Hil IIr .oorbe
rddselen voor til tUakou ou g.,16~n, In lame
lev, w.aar ook goed voor wordt Ingllteeko;od

D.. verbe,erltlgun u~r slId IIHlh1ál.boUellDll"t
.eh.pPIJ gll!\ I 'uf.>] vooruit eu zIJn IIIJ klaar dali
zal het relzord pub lók" ruun .~l>fjlflv'fld~n

GIstt>rcn kWl\w I,ler v..or t.~t ten~ d.. stovm
boot ~alllu .., dIU hlCr voort ",u el li I te rtlon
dag n zal kOlfl~n up r~'8 \ da 1{;1I1(l~tarl;e0Port
Nollolh voor vr3Clt~ _II pa·.a,.pur~ on Ul<jnhoopt
dat Ue h!llld I airlIer wd Ir g DUOó ui ,j'ln .our
"en wek"'!Jk~chco 1'~lIst I

~ht de kal"" "nd"rn st""t b"t ~oIkl v,~r
-;rootu OVen" "ql re ...I. kj I Lr otll •• r~' "ld lil cr
daa lOt) zak kun (Ia... .{ft tu I'v. rP-II eo lueu gaat
• r nog v.. schYllen lIlder., Opl I~blell: 4'

Met eI~ ... ,cller,1 ua lt h Jt lall:s4a ru maar do
o 'gst UI !IlU lt, ud

I',
De gouverneur te Malm.ibury.____ 1

Malmesbury !O ~o7-(G(lul~r}~Z e de
gouverneur kwam b'er ~'"t~reo, IIv?od per
"poClafcn trt:Jn i1~(/ mt'L Lijn :dlJ C (l!r>. slr Ptt Lor
Faure .\1 u het slat 1"" oo~vJtllfeQ bom e"n
eel el<acbt <an bet 3 "t~ KlllRs ~ ilJm~nry eD
een groottt nl 01..,11 der InqCtct\!uuo!;o' l~u t(t::tds
rtUld mel "I'lro bllr~"me,.tc~ WordmiPI,'r aau
bet h.>ofd, Ilc hller S",,, ..ney. ell, rle offictoreo
der I ).en v"le auriere vooru~lD() I~g~zerel",a
we"len 10 bet slall ,a aAIl I 6 voor.gutj,teld die
na dw voor.telltng de .tad doorrel!d De oacltt
bracht I. e In ZIlUspoorrlJlulg !loor', ~

Hede .. wot{(eu (ID' III !dl teil blHgtlllllester eo
~tad .. aad ell CU en andoren ~. wil<lerl aRUhet
statIOn, "n onder gelelue van C~n re~mrht der
bAred, n polttle b d oP.n twoeele rld"door do stad
pi "t. tOL meu to I') ur" !l"" b'l't Istull u'"
k"aw waar tt Il grol)te ... lkstpclll,gt", vol
v .... ' d· f en WHarouder s<IlrJplkuld"rcln wu"el.1_ I..eren u,t J.. bUUl1 l ej w~ob~l.~j en ook
..." iroon eer~" acn t uer [ Y ontijr I kilP tHto
L c~ I'elle ."nwMug wa. N...e~t1 II~p"ctl~ van
e. - \\ (bteu kluderenl)ltv,nl{ll~ g tl'oru tWee
tttl"~s ulJ ('Pu vno dtJn ~t<uj~rB~d dOQ(;--d~o \VBaru

bur!lcrn6cst r, It-t .nu"rll 'alj eleo Ja~le"lto!l"
ra. t I or Jen h er \tll )freeS alOge}o~e~ ZII
vnrlllg I~Ztfl te kill I reOlblOV~f'OJ ~ \
thu !{IIIg' LH f II lt' g UVt'rflt:'ur t\l,n lrtJde
waar)L! d bu "'~ I t..e~ cr j..., ,.d_ ol HtJdu eo
\akalllr>&{ufcl 'II Ifl Jllchkr Id~ ht:p\)or
... dl~ ""Uell Il-I II '0'" loldJtIi ly Ilul
CUII:oI. In ludt' ~ UI \h r I I re ttfu ~ vt'rlr k
lf' nm tri" I I I,( l ~ Il lp V~11 :'£111 "t.f tI Z

111l Lr LJIJ.ri1n~ hl rIJde' \Y l II.. 1.11" pI t~ I"" l) Il 1. I I

zqn r I~ t~ d ~II V •• u hur l#r. dllll n d"" K 'u
var Ilur Dit el, Id., t,t dJ ('1,,1. hOlt~u hot do'p
\vo'r mell af8cb~1 I nalO I

D"llIdrulc el ur' "I' h I pularkr~. 'oaa",
was UlIstHkf"tH.I r-Hl tr 1'4 ~f:'-.;n :"'f'.Jf J Jil 1:IJIl r,}oi
.. I eeo ~ ,(; le U'l"'. ,kl II( h 111luI ~ lOCi". 'Plli
h~ de ue« Ikl 19 lat m~(I v \0' e ~!!Ia" too laal
hl\<i vtjr[JHffi n :Sl PI I r F..tu e ,,,~e.zuldd Jeu
~ouver Ileur lOt Plk_tocl ~ ~

~
NAT ilL.~ f

II tRunderp~.l • I

.'Il1~"'l rRI~)';LE Sq:IIKX,t~t,b"
------- ~ I

PI"terruantGburg I~ No.-{na~I~I) - Iu
d.. "'eok ellldlg,mu tndt 18 d".:.~r Iheeit "en
nleu\\~ Ultbarstlu~ va 1 ruo-ler(>(.if oltd~r eeo
kudde van lI) Ilau n:Htlr"lieb beh~r1tnde bce~
ten tt! Vlakluagl'" afle"ltllg NdW stle piaaIs
gehau

0< .ak~t<lur In bet mInistert , d1tt;r, lJ .. t be
danken taO JCIl heer Payue als iilh~saurler, I.
aangevuld duur dat 'UdU all lY liljnemlilg van
z[lu amb aan d~n mHII.rer 'VI ,t,lt, blt"ft 0p4e
da,n. Jle zlIn t ..gen",oorJllI~ b<Jlokklllli van
mlD1"tllr vau I,,"db)ll w blnH boude

--- I
Een jub.lt.nt09n... Ing.

~s
Durban, I!) Nov-(Reurer) - ~t1 ver".d"

nng -an kooplteden eUI lJ] Yl\rblli'd wet bel
ou·l1ug. verOJold~ plan vm ,llIee '~JubJltc I
toou~tel.lng te ver ,rdenen 'Werd ~déu nam,d
dug In do Z III VaD rien "taddr ",II "'$<lude6, met
den burKrmeester In drn sW>el. t!o oarep 1904
en 1!J()5WlTJflo geooclOd ala "tl!C~!llt voor de
zaak, daar bet ..",ste bet JullelJ"r :~an Durbao'd
stad8regeenng, het alldere dat, ",1 pet bezoek
.lln znu door de 13rttsche vieree!llli~Dg 'Van ZUid
Afrtka te uTengen :'tien kw.tIl I¥lbtier overeea
om tu weteo 00 komen of I~ til 4t l!l~1I teotooo
stelhog IDdu Kaap.ta 1 zou ~~hOllcl'lh ~orJeu en,
w..,. dl, t ge .. 1 later (leo tud ,OOf~" N..t..ltlCbo
le ocsoommen vaardoor belde clk.ol19r nle~ zou
deo 10 d., wIeleo ruden ~

- '~I

Volkst.l~ng. ;; I---- ,',
Pletermarttzborg, 20 No ... -, (I},fult<lr) - De

v,.lkstolhng vour Plbterm"l\It'boll~ klaar en
toout dat er Ilj 3~1 Europeanetl 677 AZI~,en
en 10.478 naturellen en klearhJ n IU de stad
wooen, samen 3~,676 De cuter lIondeo bet
garnizoeo eD burgerkamp ID, '"Ir en eea getal
nn 3.887 zielen (3 023 blagksn, ~ndlers. 778
Datarellen) aantreft BU di! lut volkstelling
ID l\f 11. 18'J8 bedroeg de bevollU _4.395, .,anr
vao 14,015 blaukell,3,353 Az 0 eo 6,967
natnrellen • I'S: j

Staat.partIJ.a; In '.I.....
Durban 20 Nov~)_~~ toont ,lob

weiDlg bedruvlgbeld bU de .. Igem il verkleua
gen, maar de opposItie die bed" ;: beZig IS met
'lcb te orllaaueeren, IS de botelldt~~ende partU
De reg.,enngspartu tracbt de .rWf.~-.temmeu
te bekomen, ruur meu ,.erwacbt..ffhlervao geen
goed ge,.olg KllodldatetJ" en DO~ Diet
genoemd It: I

\.

TRANSVAAL.
---"i il

L8ndr .... I1.... ~

DIII..... ,25

iJleO ~ blUveD omstreek. 16,000 Ylln
bo- fllg kl'Hw 0" r, Zvodfr ollddêloll of nIel}-
den, w&ar men m'" klur moet kome~
regelen Zit" gen"'n Il om me' die (;:I~n
deuaelfden liD te h .!ui. leo als lOet die li~reu
d ... a,n de .. k II) .I"r (l'ltten gestred en hebben,
ol , noor' 10 8Cb I.lciegen te sreden m t grond
ell>e' 3rl ..au rul,ll~kn en wur men op aao
kan, lot het urmen V!\11 een bpaaid setal rao
lul,,~ IJ od. u op bun 1?1aalAlen,It bu.onen
(& ol ,a ... ), dl lo IJ<I besit zuu .an een kielDe
ultrushng "oor buo terugkeer maar ka .,Ier
behoeve d- groed d' nnara uulp nn de regee-
rlnl( kunnen b ko.ue» OlD trok vee en gereed
schap voor heu aau te koepen en blervoor recht
op e' n IJ 'P ".ld g-d~lte del' oogsten eulien
hebb Il Aao dl" hljwouen word, eeu laDI{A
buur lid eli .."0 billiJke bebaudelin], verzekerd,
00 r. ,e"nD~a inspecteurs zullen het oog op hen
hou Jen

Oe'" 'al( ... n l,al terug.oorlng zal b~k~od
st IJll.I. but dcpar n ID lit .on de burger I nd
rCI«~I 11, til ouder direc le zUn von
OIoJ"or Le!(l{etl, die de dl .. ctie der
bur!:, rk unpen op .. ch zal r emen tot de roltooi
ID~ VK" h~t DI~UW' regelingspilltl Dit plan I.
COli I)VI rt aWJ .'11 h JL oude boerenste 8~1 VHD
paclu , p el", gr)u isl.g die, naar men hoopt
lot "f1lu... c!! Vd" ,,"C moeicljjke vrugstuk uI
I. deu

De gouverneur vaa Mozambique.
J"h uue burg, ~iJ No,. -- (lieu~r) -Z ... i..

gt" u ,.1 ueu r ~tmt.::r, 11 vaO MUZamLJqUt1 1'" buden
ObIllIMUl( blJr M8n"e~"men OlDlord MIID"r eec
b••• ek t" ure"ll"n Ug erd re Pretorie onl
03"""0 door kul,JI,,·<ILambton, militairen secre
tLJ'. cl u be allHur bUI8 vt r~loIJe. en bet
st .t,on alllltr w.~ lUie v~r»ltrd Lnrd Mtlu"r
k"8Ul wd 't:l"tlchcllen vert.-.g"uwoorJlgu""t
per.' II~II ~ctt"rad liJrJas to gewoet, cu ool: "CD
,,"' ..w C, \.n ric \ r~yll tJu Rutberl.od B"rs
SCII £ttl "ij I I loY't'l.l8' (U pres ntterJe b lo
ge" "Jr IIU cr b, l '1" I"D vau hbt Portugeesebu
v.'lk_t. ,d ,juor d. ",uz,~lc, toeu de geno ... al
UIt ZIJ "I'U!( "1J('le UII.a.eo strekt", tut
II fw.cut eu .t" I de 'xc !1.t'ntl~1 rutar 'fou
v~rlltl'f1enl.hut~ reot: lIerl n a.ond wordt de bd
LJeke ... "IJ e"u officl".1 mldd~maal, morg"n op
eeu openbur luncb outhl\8ld

Oranjerivier Kolonie.
KriJgswet opg.... ".n

n.o. mf!'ntt>,n 1'1 Nov - (Reuter) - ),;<..0
a a.ct te r CX tr"(Jrdl ory Il! heden mort(en ..er
scb"n~n w HI,hlf d. kru~.w"t word, opgeb Iven
ell ell Illumllllt!,t. ordonnautle pn eea tot
b ",nh lVII' •• an de" .roou nfgekoud'gd """rvan
d" .... If C, aanl '" die bed .. " tu de I rallsvoal
VII" k•• cht y" kl hnl lu de toehobh g V1l0

d,,, ", \I Vero. il r IH"t bet IIRt bot stelsel Tan
v~rl fhrtE"" li II \\t!r"'Jug mo~t IJhJveli maar dal
bil tt acht< ~ ,ti !Jet '''0 tOlD IIS'lg 10 'geluk te
ru ,k n

Chamberl.ln's bezo.k.

IIIJ( mf ,leiD 11 Nov - (RfUtu ) - Op eeu
Vu ~ .der n ~ vnudc" natlsrnad wern beden ""
WIJJar; be,lo'tn I '" d~1I b~tlr Chdmherlatn door
d {I lUit Cl UVert t r te I.Len Vl rzoekt3D om et-D

f, ,,"IUlII.81 hIj te w , ..~n bcw door de BIOi'mfon
t. Iner. geboden Wat er verder bIJ 'un ont
v Il gsl !(dhan l,I worden d.arover .al oen
ope, b.uc u r~,dcrl! g be. I.·en

Een uH v.len.
u3rt ,Moutb Jil o.-{ Reul.êr)-Ln, bet ma

glstr.",.h ,f " hc tpn N Uroe~b) wet pen bort"
var £ï, of acbt "Il .. ndeo 10 deD tronk wegun.
ve"cunlhll/, van I.f<tils aan natorellen

Dor.Uge .PDor•• gb ....... t.n.
B oelOfooteln W Nov-( Reut~r)-alsteren

k ... 111 n~ "".hltll"l( ren e'nd.. lI1cN~I), "JlO',r
dl u Ier ." Na.1t machinISI, krt>g~n twee Ja.,
en ze' <DU ,,,tI,,u rL'VIlCL... v..llIiI: vuor bet stel~n
valI • tn .Iut" U. tlol8 s erkeo dran" u teen
lnlfl

RHODESIA.
Meer van de Blan'Jre za.k.

Olanl) p 21}~u.-tReuter)-De bt'IO'Erlr,gAD
VBUor.lunl('! oml ent onlusten d'lOr ,I.. lliewa
P'l",j.. rIl !Cb, IU b..t Bnt.cb Upntra.1 Afrtk~
Pro'ectortllt ~ pI<~~d "Iuven thtlD80Verdre ..en
h tll" ,!""' ..est I::en I&u~dortg onderzoek 18
,i"o' h >t h l<'~l(.I)" rblshof IU bet werk ge-teld,
oDrl~r o,;'h.Hlllter'llchap "Uil rechwr Nomao, en
sltlt do I!e .. ap~!ld~ macbt dl.nrond~r het hte
cO 2 J KilO!!. A fneao RIf! 8 geh",,1 TrU ..an de
h•• ebuhll~tu!!iCIl i geo ba Ir logebracbt Twee
uk-o ""hun. n bewez"u te ,un. de strafbare
a.nmvdl"I!." ol\turellenvrouwen op een
I aeh,,,llIke mursel! en tlelllge plund fln!l~n van
!(ten ~rtlOL bel"'1: DI troPp 'u baJJen het laod
verlatt" • cr b"t bof "ltlDg bleld Hun baast'g
v~rlrHk 'cr.)orza~k e eeo Iudeluke oorust, daar
Qnd~r d~ oalurpllell Zlcb b~t gerucbt bad ver
'PI eld Jat men met geweld drn~urs naar Soma
Illaud "U v"~rtHl scboon Dlel. van dien aard
beoogd w.. d e'l I(eoo dragent de ~roepen ver
~ez Id bebben nur bet bOltenlaud In .erband
wet gonoemde oalostett ,un bescbuldlglngen
l0l!ebracbt te,(ou de naturellen pohtle van
Blal.tyr~, die voor plaahelUke doeletaden
dr.1(6's zoekon CI1 golelduen Zes bunner ,un
ontsla~eo als verdacbt "an verieeerd gedrag I een
h, uft euu awnre .tra! bekomen Daarmede II
ue tRak ten lillde

Blanlyre, 21 Nov-(Reuter)-Ue el'1enaar en
re lactl' ur vau d., "Central AfrIcaD Times ,un
door b"l bOOJgcre"b~bof, 011 ter Yooultteracbap
Van r~oble. Naman. getlrongen om borgtocbt te
loverell 900r goed gedrag weg~ns een arllkel ta
hun blad waann arwmerklQgon gemaakt WOlden
over de bandel W1&eVUl bet ltof, on stukken
wsren ult~elat~n ID verbaad me' de ~etOlgeDl8
OlOtreot d., klacbten tegen de KlOg s Afncan
Rifles

KERK EN SCHOOL
PREEKBEURTEN.

Z SDAG 23 NOVEMBER 1902
Urooto Kerk - ·.Mo~leus, 10 ure (Hul

'audttcb), ds A 8toytler (VoorstellIDg van Lid
maten), I uamldd~", ten 4 tb uro (Bol
landsch) da A ~teytler, '8 avond. teD 7 ore
( Enl(t.ll'Cb), da J P 'fiR Heerden Zondlgl
t!<:bool teo 3 are

Zeepu lt -. Korgen., ten 10 uro (Hol
IllIIdaob), Prof Hofmeyr, I ...onds ten 'l\ are
{li)nl(llllleh l, Ellrw eea A G DnuseD

P pendorp - ,Morjlen., '.en JO are,
en • ,,"onda, leD 7 ure, da Z J de Beer
Maitland -10 ure ,. m , Eer1V A Dreyer,
IJserplaat -'I Avonds, tea 7 30 ure, eerw A

Dreyer
IbaOTe,.t"lI.~ Kapel - J Morun., ten 10

ur~Len ' ....on<l.. ten 7 ure, ds F X Roome
awgge I - • Horge08, ten 10 nre,

en '8 .wmds. t..u 7 are, eerw J B K.nobel
S~ Geref ~elk, Bm&eullaJlt..Lrutaaal

I MorgeOll, le 30, de A !ti McGregnr, len, '~
&voodR, 7 ure. ds A M McGregor, Jnn

Nïllnwe Ker" Breeatrut - ·.Mar_"n tou
10 ure, d3 0 J le R MarcbaDa 'i aronm. ten
7 are Prof M.rat'

Bt S'ephtl'IA - 1~orl( ..q., 93.j "'I ."'" I I
ten 7 nOT, d. lil e Botba

Enll8 Latb Kerk, Stranel trut - .. t"
~en8, 10 (Jl> afe (HoUa dlMlb).lde e Kru:ler,
8 ",olld, 7 "or (l<ingeLlcIl), d, C S Morg.a
Zondags cbool 3 are Woodatoek (LalberlCbe
Zaa') s Avonds ta .. 7 ure (Eogelscb), da C
Kruger Zoodageacbool 3 ure

VrIJ" Protut.anu.cbe Kerk, 1I0utatraat.-
A"onddleret t-e 7 are door Eerw R Balmforib
Onderw rp "SoOle upecte of tbe teaeblJlg1I of
Jesul!. '

Op een ~mblneerde kerkeraadll'ferpdenag
Le Robertoon, op don IGden deser gehoudeu,
werd di! II P ,. d Merwe (Bntatown) gekolen
tot l~rau der geweeote Op bet tweetal WII8
ook da 0.,0 S bI laa (Grey to Wil), die 9 Rem
meD kra.fg, ter.cl da Van der Merw" 28 bad.

VASTGOED AAN SOMERSET WEST..!.
De beer Paul D Clu'Ver uI ol' 13 December, te
Sl)meraeti West, eeo nrk-ooplng YlO eeu groot
WOOnbUll en eea aantal er,.en, gelOgeD un de
malDit. ... t bonden. De "erkoopmg beglOt 0111
kwarl oYer drie IJl den DUIllddag

I

IUIOIl7.i' vonge Uitgave publi
oorsi¥ gf'dl'eU.e van di urtilrel, _ann men
e<.t-pre-udeul. Kruger 8.Dtlof al knullp en jou-
!l:0ltng B dell volgt. bp!. tw e ~Ite,
,.ruin de JOl e mun optreedt al aanvoerder
I I ~ ffer-oorlogen, en ven o ren als" L ider
en r taats-paruj WIJ 00.'100'\" n be!. u-
"ehJk!! t(> herbalea, dat dez uitfr ksels k'bmeu
I'll. II t book VBn ex-pres>d8flt Kruger-Red
'On Land."
(Later ov r bet tijdperk d'er biouenlandsehe

on nighed n, VlIU lito 1 4, ~rekend
-wlUW"blJ Kruger's boud Ing dikwijls als
s~lafhoofdlghmd IR afgekeurd geword n-
'chrljft 11IJ In zIJn Gedenkschriften 'I. vol-
p;l'udE')
Toeu na di' 'Jtt.1ng v, n den FÁ'l'>!tenVolk&-

m&d, die de "er ehillen had opeelo do par-
hj n.1I den vroegeren Opper Kommandant

h®lnn.n de beslulten nie erkende n bet
met het onderzoek van d zaak b la t' Hooge
Ge~ hof teg!'uwerkte en daardoor nieuwe
'l'rWlkkehulZeJl deed on strum, .. a Kruger op
de Jacht aan de Krokodilrivi r lIlen rond
toen UIUIr hem, om. hem te outbieden Nu
h idden trJdPI" do voornfgegnn twistou -rele
led lt der Hervormde Kerk aan li:ruger ver-
"l't'ln dat biJ volstr t geen recht bad om
ZICh met de nlgemeeue belangen te bemoeien
\\anl volgeus d.. Grondwet der Repunli k WR"

d€' Hervormde Kerk de Staat kerk en bad
<lt-'I, alleen hnre led Il mv load op het beleid
Van zaken Rij ...nll ~ee!l lid van do Her-
vnnnde Kerk en Jus ook geen teDl~tecbhgd
bu~er

Kruiter tt. hoorde uurnelijk tot cl kort te
v "iu. III h t J ru- 1859, door 0.. Postma te
ltustenburg j(. tichte Christelijke G,.refor
m~,' Kerk ,.. lke III ZUId Mnka .lgemeen
b,k nd stunt "l<, de ' Doppers Kerk" Waar
, UI dut" oord dopper" eigenlijk u! If)tcleld.
,Jr nlct IDPt 1.ekerht'ld 1111. te ,""keil rn .hen
liJd I Idde mon het .f \ lIJ lu"t "oord' dop"
, I "- tomper, \laa.rme€' tnt-'U ~n knnr~ Uit-

dooft" D;, I",te('ke.l'" "ltS CJ til, dil, t>,.enab
('Cu dop het )j"ht ,an «" k Jar. ,,'r"bkt
ti" 'dop~r~" all" nlf u .. " gMachtell vN,tik:
t~1I PI' Lllen \ oorUl~lIt.g !.e)(puwl'rkten Het
Ol~ nMrd'g" \lIn d~> Dop~N Kprk" '-taa.t
bl"'1Il dat hur .. leer .treng: vn.sthuudt "....n de
be.~ll.tlt..n der Synode ~"D Dordn.'Chl (1618 en
IhlVI ~n bet oud Gcr form~rde stAndpunt
b luph, ,ft np god dieust()«(pnlllj!.t'n onder
sch<i'lden "'rh ,nn dle biJ Hllcl(lTp Protp~t lOl-
""hl' Il""'''' ntpn hierdoor, uat g£'eJ1anderE' )je
dprpll d III de P,I.uneo J.(t'WIlj!.1'1l"ord"n ne
led(,11 dezer kerk \Van1n In d .. Grondwet DJet
!!.pnpellld, nmmt ltl deu tiJd toen d",p ge-
Il' ,l)kt w!'rd niC' k('rk Ilog gN'1l n(7.()IlderhJke
Il' iH"'t'1l chap vormde

1Joen Ill"n IlU Krug"r bIJ dl' 11I~U\VI'00
"" n'jI;hfd, n tC' hllip riep "llt"oor<ld~ hiJ dat
IIlrn 7.leh I"J s< hOi'I1UlLI" handpJwlJw moeo;t
m-<\t .... I"It!,!:lIl Tn elk j1;<:'\ " zou hiJ Ol"t- dRAr
tf'j()<u doell Ml ook Ulets vvoNt~lIP1l \lant
I1IJ hurl lIl,m, rs (!!"en .tomrreht ~:\lIr aan
1!'ltIlIl)! da lrvan het uo (mt Kru.gpr'. partIj
~pknzC'lI) wn."n1em('nd~ Pl"t"'ldent Van Rens-
hll~i! dPII 1C{>rkernrul tlpr Hf'rvormd .. aenweD
to< hlJt'pnkompo en l'Cn be<!IUtt te lIpmen,
".adIlJ ook burgon- die tot eene andere pre-
I".t.",t .rho K"rk behoorden .t<"lIlgerechtigd
,nud"n ZIJII Zoodr I Kruger ken!l1 krpeg
\ III dill, h«lmt h.,twelk Inter ook door dE'n
\ olk,rtlad be\(,.tJ~d ..:erd, !\'ed hij nA.1J"Pre-
tori' "'>Lr hiJ 7..oowt'l pret!l,lput \ an Rem
hur~ nH [ N-JlII!Pll '.JJner ,rlC>IH1PIl nhM)ok
S, h~m III Im't ''''LI ,antul ZIJneT vollZphngen
""-lit rof

n, tWP. IX' rt """ .tonJe" Ill..r v1.l"L1dlg te-
p.' 110\' r ..lk:lndN K rull"r !linK tf r,lOnd IlAAr
d .. IIlIIIIH II \ '''' Schooltlllll om tE' trachtt>1l hen
t,! f"'\1 f'!!' 11 tot ('Pne vreoed7.lme he-pl"('kmg
H'J u....,,1 ....n ,ooNt.t:>1 om <'('n!' \ p'"IZad'>nul/:
v,n hul'J.!p"" 'lit de ilE'h""J" R~pllhltck I"Jeen
t" roup. n • II Zich ,oor te Of'Ul!'11de hf>'olUiten
, 'Il do nJet'relNheld lil die ,~rgadennl/: te oer
b,,~ItJ.("" IWo,tlo portlJPIl .t ..mdpn m~t elai
voor ...tellll en d" ,erJ?;adf'rtnll \\ prd te Pre<to
rt I 11I)"t'!Ij!;('J'oepl'n

H IN k" alll nu l'en Ilroot Ilet Il burl!<'r"i Illt
all .. tit'('I,u dE'r Rl'publtek It> ZUI1WTI pn m"t
!!r(>ot.> mf't'rdprh",d \Ve<rdb"slotf'n tot Inod
hM IIll! \ ,n h{ t N>,'(I. door d,," \' olksr. t.d !J;e-
U' "'''''1 !'<'Sluit ow b t HoolJ.c G<,recht!lbo( o..~r
nil.. n,)Zond ..r. >rU 1lE'n to r!C{,Il b"",ltswn
\1111Ir S hO<>I11 Irt ,,,r,,,'ttp zreh t"',rpn dot be-
~la1lt jill !Clop nl zlJnA m ttllli'1l rlH~ n~ ln cl ..
nnblJh(,ld vnll Prptor", ""rt n op om ?Ich
OIul!'r "'Jill' 1('lthn.! tp ""hHrpJI Dlsrop !Z:nf

• pr"'ldellt \' ln Rell .•burl( lan tI..u Opp"r Kom-
IllQndant SnlJntfln hst tot h"t blJf'Cnroepen
v":n ''''Il knJ!I'rlllIAl T~g<>llJk d~ed ItIJ .et"id
w1lchtf'u lilt ""tt"n opdal SchoelO3n geell gel&-
gan ItNd 7.011hf'bhen Ulll zlJn~r"Jd. boete" het
I"IW rn te zendl'll

Op \pr-chJllende pun""n III ,!t'n omtrek ,.an
be~ dorp rIJmon II w, rden nil W"".htposteo
op~ ....t('ld OIldpr and .....E'n een ZP!'r stNke aan
de<AnpJ'" rtVler op d" plek ,,"ar nn i\.rkadl8
hgt Ut.' oude J ,coh :1-1nlan hafl Il(,t he,",'1 0\ er
<iiIn pO'-t Dpll volp:"llden <1nl!: N>ed.. het hiJ
d(,ll Oppl'r Ko nmnndllnt ,,!'tplI cl lt hiJ bier
ounnnd)!! ~tond \\ I.nt elf! bod ..n W pal\rel nil

SchoenJ.lu ltl<'jI;~1lmlddt'u tu schen h, II door
en oVl'rrooell ledl'r WIl' hun mel lilt dpn Wej!
grng 1\ u gaf SnJJtru\n lost om WSlnntle'l'
"ulk een bod" hIJ herhnald MIINX'~11 LIIet shl
Ill('ld het p ta rel dooel te .cJn till Kart daw-
op k,,,,m \\cpr zulk ....n rcnbod!' d,l' Zich om
hpt h"lt-rof'~L1 nipt hekommf'fd de scbild
\\ aoht schoot toen m"t J!:rof !.Chroot op het
p:u..rd ])(1 ren bode m ,ak "" toen rechtsom-
keeTt, 11111 \F weldrn stortto "'Jn paard neder
HIJ •.clf w"' uoor 't o;chroot ltl d"o ~rm ver
\Vond Zoo \\ ns 'I, eenrte schot gPVlll"n, dslt
den hurger-oorlog o~nd('

'f'u<oll het ten slotte ,M ver k" IR' <lIt me-a
m~t de w'(>(men 111 eI~ hand t~"nO\ (r elkan
ti.., .tond hegon t1I~n d"n ~"'rlJd \I+'(I"rom over
t" brengen op het !4ebled dor ke'l"kehJke vet-
toCllIlpontt'n

SchoemfIn \ erbreludl nu bot genleht dat
Pllol Krugl'r met f't'1l kommaudo ID aautocht
".s om \ oor ZIJU" C'hnstehJk Gt>reformeerde
KI rit de rechlPn nlll Stea.t,!hrk !ti de plt\&ts
v 10 de Rt'rronnde K..rk met ge ...eld te ver·

• '" pr!'n Dev..o llIt.~trootsels waTt"l1voor velen
nanle.dllllZ om zlch hiJ Schoeman aan ul s!Ul-
t"n Zelfs 10 'I. <listnct llirioo kreeg Schae-
mUil 1\U1Ihnnp."r8,en ooi .... dezeu ook J UI Vil-
Joen eien komm mdant vnn dit district Zrxxlra
het 'IttO'gOOTlngfl kommando. dat ongeveer IiOO
\ flOO mnn sterk wa , potchefstroom gena-
dl'rel Il""-S zond premdent Van Rensbu~ BAll
Schoeman ....n bode met het voorstel UIt ~tde
pu1.IJen (>(no gemNlD.'lCh. ...ppelljke oomlIllS8le
h. :loeu 1ri.'7JOI'l. welke eene oplossmg voor de
t~rmwoorcltgt' moo~hJkh~n .,ou hehben ul
ontwer'p('n Bohoem~n stemde dnartn toe eo
heo mee un ZIJUkl\Ot Jan Kock (den vader
.."n~.den 10 dm Jon~~tell oorlog gesnt>uvelden
Oenf'rnal Kock).. nl mede nog eeDl~ andere
burg9l"l' Door de Regee:mtgl!-partlJ "eTden
Kruger en nog eentge nnd .....eu met de onder
h Indell1l~en be-la.st

Do beiderzIJdscho nfgl'Y8anltgdrn ontmoet-
ten elkl\ndel" baive ....."'!!" tUS<i(lb"n d..
l"!ter kampen N lUIl"phJk badden ,.ij elkan
der gezien of Jail Kock relde tot Kruger
"GIJ ""it dus IIwe Kerk tot boofdkerk ma
ken?"-"\Vees bedoard," antwoordde Kru-
!J;r Oom Jan Ik behoef miJ III I. druk te
m....kea om u tegen te spreken Als giJ een
beetje nadenkt moet giJ 7~lf HUilen dat dit
!'eoe on\Vllarhcld 1lI Hler!!l:aat bet Reg~
nUg8 kamp De prcsldent en al de officlll.fen
behoorE'D tot de Hervormde Kerk en Ik weet
lIlet of er onder ollU! &00 a 600 I"an wel mn-
hg ZIJU die tot mijne Kerk bebooren Wat
W'J daar over de Kerken spreekt. kan dus niet
Wllar zIJn"

Later voegde Knll!tlr er nog_ biJ "Ik heb
nooit er !k"Ul gedacbt de Kerk. W&&rt.ooIk be-
hoort tot stnamke-rk te makElIl Maar zelfs
_I !IlO~dt~IJ miJ dat wtllen aanbIeden. dan zou
Ik'~ telhg afv;iJzeD omdat ons grondbeil;iru!el
IS dnl Chnstus en Olemand flnders het ltoofd
der KeTk moet uln"

Maar d" commISSIe kon tot goon beslUit
komen, en men gln!!; onv rncbteITAke Uiteen

A nciermnal k..-Ilm b I. tot geveohtell, ell ten
lotte tond men voor een 'beslisseoden nJd
aan de ZwartkopJ hiJ de Krok:odilnVl~
Prel'ldoot Van Rnesburg WM daa.r reeds met

n gedeelte van '.lJn voIlt: gel~erd, toen
Kruger-me Intusschen 111 den Vnjgtna ge-
w('Cot was en dIe eon tijdlang h.et plan bad
gebad om Wf!gelL'! dle eeuwig twisten In bet
g heel DJet meer terug te keeren-weder bIJ
hem k..-am om heUl te unen m den 5trljd
met eeu terk kOJlUlUludo ZIjner f.egenstau
ders

Den dag na 1'JjD8 komst, bet ...lIB op een
UInsd..,S, kW1Illl bet. kommando d r t..>geu-
partij nl h I, ZlCbt De VlJ nd aeheen Y1IJI

IllDS te Eljn d Zwartkopje. te berotten, daar-
om lpoeddlll1 Xnlgw'a 1IUUIIDhappen &Icb om

T6CSr w ~ _ -.If aldaar ... te .. t.-
YAII belde kMt.D bePA nu een wed-

loop DUI" liet DMIIfJVjIijDde Imp", 1111 op dell
~ dauY .. .ti.etea cle -beide ~ ~ •
bnder Kruger WM .. et __ Epllia

V001'll&l1 TOOIl bi) Tao- SlJIl paard ~
F.nslia reedca ~ ODle te lUeten, _r na
de &.DOOre aajde nep DIeD hem toe uMoet
met. t, .la:at om met eIJLaarO praten ,
WtUlforu moeten 1nJ elk&nder doodschieten ~ "
E!llslin liot daarop owuiddielijk raJn ~ r
dalw, ma.ar dlIdelllk d~ kreeg hll &elf

n kogel u Viel dood in Kl:'ngter'4 arm n
1Ioeu. ontlltood een algeme n I?encht. ma r
het bad uog geen balf- uur geduurd, toen d
tegenpllrtlJ reed bare JiN'ardeu opwcbt en
In d ricbtaug van. Pretona 'Vlucbt.te

Krug r' hurgers bestegen ou ook hunne
paarden, OlD de tegenpartij te V"el"Volgen,
maar Kru er bel te hun dit en bennnerd
hun dat Dl geen VlJarulen maar brooders
Wllren En boe....eI men oeral. ontesreden
d8Al'OreJ' wa&, lui terde men toch naar uJna
grond n Toon d burgen van ZIJD tegoo-
partij ....gen dat DJ met .-ervolgd werden.
keerden ZIJ terug 0IIl ook hunne wagens m
vrul~beld te brengen DIUU"D& maaJrten zll
een leg rkamp bIJ eeue groep YlUl kopjes op
ePUlge duisenden schreden afat.and van Kru-
gerB kamp

Dienzelfden uacht kwam de ex - pr idea t
Pretenos In bet kamp van onze t mparti]
'en zond terstond een boodschap aan Kruger:
Wal\rlll bij bem verzocht om eene 6IUD n-
kOlWi<ttot vreedzame betiprelring WIJl Kru-
er hetzelfde vooruemen gebad bad, stemde

IJI~gaarne daarin toe N u werden \"11.11 heide
~IJd:eU aïgovaardigdea tot dio sameuspreking
gekozen ; van den kant der £«lgeenna Kru-
ger, Grobler en Prinsloo, en van de;;' kaat
deo- tegenpartij de ex president Pretoruis
M mtJ"" 00 Fourie
Zood". men bijeen WlI.6, deed Kruger weder

om. evenals reeds bij ronge bespreking u
het voorstel, dat dE' gek:ozeu IWg~nug vol
~lS de Grondwet van het, laud door den Volk
raad eerst als wettig moest erkend wnrden
Na verscheidens dagen onderhand Id te heb-
ben, ...erd men het eens over d ,olg<>nde
punten -

1.0 de regeerlDg behoeft de erkellltlllg door
den V ollcsraad ,
lo "r Itlot't oene meUwe presJdent8-verln&

W~ "urden uitgeschreven.
10 de uog beh'lSte punten mOt!l.eo onder-

worpen .. orden :JAU OI'u sehmd<geru<'bt. dat
Sl,mengesteld ....ordt Uit recbters van deu \ rtJ-
"t.,at Tot dat doel ,.al aan den Vnjstaat J.(e
I"Tl1llgd"orden om de ooodige rechte!".

Tegelijk werden Kruger en Foune met JUli
Krnep als secret.'\TIs, naar deu Ora'nJC' Vrl-
.lll.lt nfgE."\ Ilardigd. om 'II.U de Re~eennJl; ,J
d 'ar dEI rechter.! te ve~en, die volg9as
d ....oe 0\ erOO1lkomst 't gerech hof zoudon Ul'-
waken

De burger' verstrOOIden 1.leb nu en gmgeo
nl1&.rhuIS toe
Toen bet gozantscbap 111 den Oranje Vnr

.'laat k"!tm wanr JUISt president BrJ.Od ZIJO
IImbtseed bad bezworen gaf deze aan do beide
mallOOII den raad, de ...w toch hever vr~
zaam te rE!)!elen dnu baar voor eell gerechts-
hof te bren!!"u HIJ Wee<! er op, dat _I ..
P Lrtlj<hg llercchtBhof aan te veel hurgers strnf
fen wu moeten opleggeu ell dat chtarom I'ene
ouuerlmge oplosslO!!; beLer was, ten slotte
"clgerde biJ zelfs recbters UIt "'IJn land voor
dt'7,o zaak aan te "IJzen

Krug"r deed nu onderwek of er lIlet eeu
precedent ...n~ vali een'" derjrohJke oplossmg
In l'eU t"""tgeding, eli biJ vaud ettodehJk dat
....n oud rechl.6geleerd .. di ... sUllllUl( verdiedt.gd
had dat, met wederzlJdscbe toestemDIII1jl;, de
Il:lnkl,chten "egens rebeih ua het elUde VUil

....n burger oorlog kuunen ter "'IJde gescho-
'eli ...orden, E'U alleen de hoofd~rsonen ,LO
hunne ambteD ontbeven De Volksraad. n.lm
daarop eeo hEIlluIt !ti dIen ZlD, en alzoo "erd
d" mst weder volkomeo hersteld

Evel17Á}{)bewilltgde de Vollesraad ID 't \ oor-
,tcl om toen meulle 'presldeots-,..,rkltl"LII1[1; UIt
to "chrtJvt'n T~IJk "erd. op aandnutg ....,,,
Kruger {he op d;,t oogenblik oppPT-kommau
da nt "'IS eene nIeuwe verki ..Zlug voor da.t
'mbt IIItS,'echrcven, omdat hiJ nan de bur
geN gelegenheid ",Ide I{e,en om een ,n~QS"
te lci"".en. voor het !lev:!1 dat ZIJ 0' ur htlu
ontevT{'den "nreo HIJ kreeg echt .. r biJ .h.
verklezlIIg meer dan twee-derdf'n '" lie
~tummeJl.

(Jn 18il, na hpt aftreden V3n pr, Ideul pre-
lonll,.._Jle daartoe genO<Xh>~ w"'" ge" ur-
eien, omdat hiJ "'lch III dt'll st rt jd o\er de
dlamaJltmlJnen \ III .KImberley gooch_t h.d
nlar de UItspraak vau deu gO\lverueur V8n
"at.al-wer dThomAA Burgors tot DJU op
volger gekozen Ovd d"",etI, en o\'er do
![eScllledem< ZlJner verkle",ng schrijft Km
!(t'r) -
Tell~olge Vlln hol aftreden ,an pr .... dent

Pr, tori UH moest een DIeuw," preSident geko-
lRn wordeo Een groot getal burgers verzocht
tlUl Kruller Zicb kandidaat te laten stellen
H.I] w .... ~ dit echter IIf en steunde met "'tJISO
p.JrtlJ den kandidaat Robinsou

De tegeli-kandidaa.t wa Tboma. Fnll1~01&
Burgers Deze had kort te voren eene rond-
rt'" door bet land gemaakt en werd ook met
hrfoote meerderbeId tot staat&-presldent geko-
1Rn OIette.gen taande K.ruger al 'AJIl" kracb
ten had Ingll"p"nneua om Robinson te doea
zC'(I;tlVIereu

De beiiedlgmg VOII dell Ulenwon preSident
ge.'!Chlodde I'D het ouoo Regeenngsgebouw te
Protona

Kruger was daarbij t~goowoordlg Nadat
de president den ambtseed bad afgelegd, nam
K rugt'r het woord en sprak bem aldus aan

" Hoogooei Heer.-Ik heb DilJn uiterste best
~edaan om owe verlrie"'lDg tegen te werken
Hoofd7.akolIJk wegens nwe IDlJns Iwnens ver-
keerde opvatting van den godsdJen I. Maar
ou OIJ door de moorderhOld gcKO'.etl 7.IJt, on-
derwerp Ik miJ Ills good repnblikem lIlUl dIe
Ult.<pmu.k va.n het volk III bet ,""rtrouwen diLl,
OIJ gelooVlgt!r ZIJt dau Ik dacht, lO ,...elk ge-
, ,I ik U van hllt1e 7,oU gelukweosclwa"

De l'mstdeut :mtwoordde daarop
GIJ burgers, die tegen miJ gestemd hebt

om uw g:owot('ns wil, giJ lI1]t DlIJ oven hef
.us do mderoo, die vóór miJ gestemd heb-
ben_ "

Verschmdeno burgers trn.den op Kruger toe
en betmgden bunne vrengde dat biJ wo open-
hartig IZOSproken bad.

President Burgers WII.8 ong tWIjfeId een man
mot een scberp veJ"8tand eu met zeer !1"roote
gnveu· HIJ trachtte zoo 8Del mOj!;eliJk de
regoonng \'1ln bet land te verbeteren en hBn-
dels-betrekkingen met het bIlItenland aAD te
knoopeo Het eenlge, dat men tegen Bur-
gers' regeenng zou kunnen aanvoeren "as,
ru.t biJ ID 'AJne opvattingen te zeer van ZIjne
volksgellooUln YeJ"8childe En dat was nlot
alleen 'I, geval III zaken van god8dleDSt, maar
ook lV. andere dingen

DaMrloor kreeg biJ spoedig"9' le tegenstAln-
uers De reden, waa.rdoor hiJ V.DQ goed als
"lien U1vload verloor en biJ bIJ de n..eerdeer-
hOld der burgers ~heel cu al onmogelijk werd,
W:lS de ongelukkige Sekoekooru-oorlag lD het
Jaru" 1876

De laatste tijd VlIJl Burgel'S' prtlllldent&chAp
I' tevenll het he!cin van den openlijken strijd
met Engeland Tbeopbilua Sbcp&tone kwam
na den Se.koe.kOE!llll-oorlogmet volmachten l'8.n
de Bntecbe ReReenng naar Pretoria, om,
wegens de voor die Bn~e bez:tttingen m Z.
Afrika ~vaarliJke umerbjke nakbeid der
ZUld-Afrikaansobe Republiek, stap~ te doen
tot a.nuetJ:atie van dit voor verdediging tegen
de lOboorlingen te zn.kke gebied.. HIJ Tand
biJ Burgers slecbta ",wakken tegenst.and

Shepstone verscheeu met een gevolg "Rn 25
mannen om, zooals blJ voorgaf, met de Regee-
rmg drRepublIek te handelen over de KaJfer-
moetooJkheden en ander vrag n HIJ prak
bet dUidelijk Ult, dat het met.-bebalen V1lD de
0\ ennnmDg op 8ekoekoeru voor andere KaJfer
stammen. ook voor die op Bnw:h gebied,
eene aan.sponng wu ztJn om ook oproer te
maken ~r, dle de bedoehngen van
Sbepstone zeer !toed ~reep, stelde aan pr&-
S1dent Burgers doo ei.sáb, dat biJ bep&tone
met. zijne g~e liJfwacbt nl bmnen
&.> nad zou toelaten. teuEl] onder een ~
lelde nu eveoeeJl& gewapende burgers Aa.n
dat voon;te} gaf Presldent BurgeTS ecbter geeD

boor
Dit gebeurde m denzelfden tijd, "aann dt'

duur van Burgers' bewmd wu mnde liep n
eene !lIelJwe premdent.e-verinezmg lllOefIt vol-
g n Eene JDenigte ~ers verwcbt Kru er
?:leb bndulaat te laten Uen. en. of.scbooo
biJ cent geweiwml bad., gaf biJ ten slotte
tooh. toe, OlD eeu eind te maken ann d ou-
tevredenbeld. welke d hnrRCI'!i over ZllDe
wetgenng betoond lut.dden. ru] etekJe echter
aau bet verki~ COlDltG de VOOTTll&fde,
da.-t ZiJne ki_n, 10 geval Burgers- de -
dmbeid kreeg, acb daarin zouden sebikkeo,
en dieu nIeu wgekozen deut de nnohnl-
<ligde gehoonaamhetd toUden beWlpA!n, opdat
geen openliJke tweedncbt WIl 011 n en
aan de EugeUcben een weuwa beweegreden
nncbaJfell TOOI' hun 1I1IUIU.tieplan

fn.s", Ik-purl IIfSISFruse••
H'lk-llap Itl " lCtlt.-..ta>l ck>t Ed<~r

~unbeu,-Er la nrdeeldb Id In ge,.oel. n
met betrekluog wt de tJeacbtltlte plaate waar de
unaltlltwg der FraMche Hoek apoorluo, die
ltaat g bou "d t.e wordeD, met de boofdlgtl
weun moet

Voor den onpartl)dlge ui de ua.laitlng te
Purlltatie moe n aun

Immen de Paariii de boofJ tad 1'&n~t dil
mct eD zeer nauw aan Franacbe Hoek ,."rbon
den door bandeo YIU bloed en banden YIn weer
"Udacb belaog. De ,.erblOdlng met de Purl al
gMdkooper lUB diD met KlapmalAl

Het nrk \f" tn8llOben Paarl en Fraotohe
Roek 111 veel drukker dao tuuchen Franecb
Hoek eo Kaapstad VOO( leder een per.ooo, dill
no FraolCbe noek uaar 4{11(lmota of naar
Kaa~tad IliIlD Wil, ,ua er ,.iif fn lel, en m er
die ..... r Paarl willea gaan :tiel Hoog ereob~
b~f lit te Paarl D~ banken, die Paarl dl nen,
dienen ook Fra sche Boeie. WIl men dWl oor
geld of besigneid ... n utt Fran cbfl Hoek er nl
beea gIlD dan Kut men naar P.ul

De ulIYoer van Fraascbe Hoek In nucbtea,
laeo en aardappelen 111 meestal Doord op Daar
Johanoesburg eo Kimberley eo moet dUI de
Purl langa Waarow dan eet'ilt naar Klapmute
om ,..n daar terug te komeD o....r Purl naar 't
Noorden

Voor den WIJDbandel wordt d Purl hoe
langer zoo meer een groot emportum en Fran,
acboe Hoele .. 1 ,un produkt daar eYen goed nc
de band zett~ all te Kaapatad - wUlOm daa
ciertll! miJlen,. rder Ir"ln ?

Ala men te Klapmuts aanllwl ui 't gellIalt
k.lnlter eD apoedtger !rijn per Itar nu FranlCbe
boek aur Purl te Itom.n dan per trlillS, wact
men Eeu te KlaplPuta moet~D unltom D In tijd
om den ochtendtr In te Ylngea, dil! "naar"
Kaapstad loopt, en daar mpeten Wichten totdat
de UelD, dIe ",.an" Kaap8tad komt, arrl,.eerf,
dat IS, onge,.eer twee en 8"n balf uur "er&uUD
De reIZiger ,.an Franacb Hoek naar Purl w
&eS uur '. 0l0rgee8 van FrantICb Hoek Oloetea
,.ertrekkeo, t ..ee en een qall Dur '" Klapmuu
wacbteD, en eera' om half elf te Paarl unko
meo Met de teragrels aaar f'ranacb Hoek I<"U
men ",eer twee en eeu h.lf oor ,.erhea b, bbeD.
dUi "lJf nur per dag

Slolt men t-e Paarl aan dan II bet ,.erh"" 10
lij I ooge,.eer eea balf uur, da' la eeD k.. art uur
,.oor gaao, en een Itwart aur 'Voor komen •

Of 18 Iemand zó6 kIOderluk dat bU meent dat
de Franacbe Hoek trelll 1<00 maar 'dlTl'Ct' uau
Kuptltad loopen aal? Wat g acb,edt? 't Ja
ultdnkkeluk li) kenoee geg J,.e .. door de macbt
bebbooden da~ dit utet kau geb-uren

Pa_ op Franaob" Hoeke .. , dat g I U o,et laat
Ollllielden door mano.n ~.r eIgen belang ,.001'
ben Dleer waard" dan bilt belaug ua b.t ge
beele distrikt.

WEE

De Bond opgeroepen.
Kupetad, 20 Noveoober, lOO:.!

AGn deft lf~.
MIJnbeer,-Wees zoo g<>ed om bet "ol~ende

ID UW gee ..rd blad te plutseD Zooala u wel
ix:kend 111, li bet no meer dan twee Jaren gele-
den, dat de Bond hier ,.ergadelde De reden
waarom la a ook wel belteod. Maar ik Ill' m..t
",at et "0 l.8, darons 1Perbtndert om zulk, DU te
doeo Integendeel, ik meeu, dat bet boog noo-
dIg I~, dat wu dadclulr bu"en komen lallen,
daar er veel te dooa lA, Ja buzondr veel! Wil
moeten onl b,us lu ord zetten, 0 euwe leden
IObrengeo, zorgen ,.oor dat groote werk dd op
bandeD IB-ik bedoel de reptratlel en ,.eel
ander werk VolgeDll mIJn lnZlen 111 de regatra
tio een alierhel.Dgtukat .. erlt, dat wil toch moe
t~n doen Zeg tecb DIet, dat er tijd genoeg lH
lie zeg DeeD Ala IIUblerover wih IICbrlJ,.en eo
00&0 meOSCbtD WIlt opweltk n dan Ioult IIIJ de
barten vao dUU(lndeD ... n Afnk .. ud~ra nrbllJ
den, daar er nlen 'II" dIe deuken, dat wu aaa
't elapea Z!JO U dankende ,.oor opaame

80n Ik
P J I.OUW

Van Tulbagb tohroft "Eea "aD 't Pubhek"
cuer 'tgeeD meu teIken. boort t.w "dat bet
lenu daur I " Gecn ",ollder, aegt bU, "ant bet
,.leelcb dat dlgelUkl ln elk bu .. ~ &In noodlg la
moet m~o 8d pr'r pond .oor betalen, terwIJl te
Cerea de prUl ~Iecb ts 6 & \ en 7 111 Z I Iemand
bet pubhek IJle~ ,.erlO( en ? YTU~t hO, en eeD
slagersbe&lgbeld bier opeoen ? HO zal gtrll'll
goede onderateuDlng bebben Zooala bet thaal
gaat wordt het ,.oor den vmeD dagloonor ou
mosel Uk

BesmetteliJke Veeziekten.
2: No,. 1902

Er wordt unaeltnndlgd. dat de droo. op drie
andere plu~ea IS uJlgebrokcn DI

(a) Ladyfrere (1 paard- gevrekl)
(b) Zeeko~gat, Paardeb·rg, Purl, onder

pearden ,..n deo h_ Jan Sauon, waarno 7
die II ek wareo, gedood sUo)

(c) Oadeomuor, Olaewilh.m, wur alle dne
de paarden YIn den beer W P Borger. zIek
.. arOIDen gedood .un

20 No,.ember
Te Breclasdorp, op de plaate W ageohulllrrant I

ID bet "eldkoroet.ebap Zoetendal ... lol, beeft de
droes bet eeoe paard aldaar ala .lacbtoffer ge-
etacbt

KO~EN AANLO(fPI!:~i - Op de plaata
Ko ,kenap. van Rbuolldo' Jl, vaD dnbeer T ..~
Scbalkwtlk, II een twe jl!lg roodboute .... 'a
komeu aanloopeo Zn IOnet "oor 13 OtC< mber
geëlg ad wordeD, andent .. bO b ar all sua
elg"ndom beechODWtn

"LuCJi:Il' rP. 0 BK-Da E G lIalberbel van
Lockb(,f£~nJft on dat d r;e gemwDte Z' r
IWiollf' "elede" b h tO deo oorl~ EI..t
kerkgecouw I era bucb,wlgd, en I otJ~l<l<'t
.. 0 Yen ter., deuroD, planlr:.loer, orgel, pre k
.100, bankl'n, lampttn, klok, uorwerk, tn
N.cLtmaalaervlt 8 Ook 18 d p.. tórle meI aIleAI
wat d.ann wu Iotaal v rbrand Er 1< groote
behoeft bij de g~meente Uil GUfllfgOOIIu!l
(.ooral d e wet noten) ook b bhcu vel ..
kerkeraadalPd n, d." nn no de ellandeo tnug
ekomen IzUn. lie ne ztraI'U ku~er.. om bil

buo dienitwerk til dra el' Eeu'ge blidrag u
VlO bt-lan .telle~de HJ.md D "OQr boo-ktII "D
kl eren, sulleo 0111 bJut>l{Jken dank do r D~
Malh.rbe oat"oll.n wOfden Ier u'ldeeltnl( ID

de !!"mee te Z'ln aAr"" 1& .OOrioOPIW p a D.e &b~, Jfa1f11~.bt"!1 CG -0. tr·fbebbeoóe
Remelacbe Vader ma'" II Zllne bt-prof'V1D~"D
ora ten &ageD tot verheuloking Zon ~aam '

TE Pr tona IuJnt bet Dl al le veilig t.
zIJn .oor \11"1 tee:en den :tvon.d op traat~.
waot vo4;.rem een Johannesbu.rg!dt blad wrrd
Mil bekeud amb r t.e half l'A!Veu door eeu
Vl;nt aan ernnd die hem. m een zandu.k eeu

toebracb , en toen hiJ d en on weken
en "Jn aa.nv-aller bo>et ~t had k...,.men
anderen deun on..... n .. n mOOI> biJ bet

pad kj ren W Idl"ll echter nam biJ
dl_der tl'g8D, <lien hiJ v rteld er

gl.'beurd wc • hem tev vrageade naar de
plek VlUI het gebeurd te pan om d Itereb>
t .....atten Da kon bIJ ru t. Yroordde d
diend.er, al d ueler n ldach ben
had mgedi<'Dd, hiJ kon dit doen 't politie
s t:JOIl HIJ gtn. JUUU" he
daar vertt'lde IDECI dat
boofd-stat n ID pretori
kon~ H
wa , en de politl »
zan -ker. maac zonder ze .mden.
~ II echter niet rreemd zoo, nu pretoria
onder Bn b wor ,m D :r dl t.-
BntBch mriohtin 'riDd die het
"om-pn kantoor" noemde

I

.'-
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Veralag nn ee pnblieke ..ergadr.rllll gebou,
de" te Pblhpe&own op deo lUen No,embe.
190'2,

H"t doel der ,ngadenng was om den beer
Oronwrigbt Scbreloer te ontmoeten,

De beer 111, 111 Venter werd al. "ooultter ge'
ko .. n, de beer D A SteyUer als leeretans.

De 'oorlitter bedaakte de YergaderlOg voor
de eer aan hm bewezen om bem al. ..oonlUer
te kiel.n De beer Venter maakte toen bet
doel d.r ..ergad.nng bekeod en vroeg den beer
Jan Olll1el'1lo. den beer Scb'elner aan de Yer,
gadenng te ietroduceerea De beer Odhera In,
troduceerde toen de beer Schreiner en seide, ut
de beer ScbrelOer ..eel gedaall bad ..oor de
Afnkaander .aak en dat bU getoood had door
"on dadeo dat bij een ware ..nfla.l! der Áfn,
kaanJel'1l waa. eo een ma_. die aan den ksnt
..an NICht .tond Na lang gesprokeD te hebben
eindIid. bU met den w.nseb dat allen .oor den
beer Schreiner I [len atemmen

De heer Schreieer werd bO lUn op. laan
OOIde 1'e~enog toe til spreken &oe1~JUICht,
en Hide. dat bU 18l'11td'ldeIUl!: wou makeD. dat
... Ie onwaarbeden omtrent bem Yerapreld wer
den door de JUlgopartu De )lOg~ hadden
..eel Yergif ..erspreid, hopende dat de AfrlkaaD
d.l'1I bet souden optillen en siehselren ombren-
geil, maar de Afnkaaodel'1l .. aren OI.t boooe
JakhaheD om lolb te doen (Gelscb en glJulcb)
HIJ zou bOD de waarblld eelf ..artellea, ID
1893 bad hU geschreven en gewerkt tegen deu
Bond. hO wa. toeo JGnlf eo dom. en daar bU
te Grahamaatad opgroeide, kende bU Wen de
Afrlkaaoden DIet, mur bU bad aedert uitge
Toudeo, dat bU .. rkMrd .. lUI 10 'Un opime en
bad lang geleden met mood lO gellCbrift 10

EDgeland eo Afri'u bekend, dat bjj Terkeerd
w.. , .oor hjJ 10 dit dlltrlcl kwam en eeoIg
denkbeeld had om te .taao alo k.adld ....t ..oor
bet p .. le .. ent HO"IUI ..oornameluk verkeerd
op de wu~e .. aarop bjj sicb destjjda Uitgedrukt
bad en bU had er bitter spot uo, waat hj] lIad
dingen gezegd. die hU geee recht bad om te
seggen ; maar tot auoe ..erdedtging mout bjj
leggen, dat bU de.tudo een tegenstaode· was
..an de karltahSleo en ..oornameljjk 'l'8n bet
hoofd der kapltaltateo, den beer Rho Ies, en
daaraaa wou hjj zune ...neoden bennneren De
Bond .. erkte de tl)Js met de kapttall3ten en ds
S J da TOIt HII (Scbreiner} zag bet duide
hJk, dat de beer Bbodes den Bond gebruikt. om
bem ten onder te brengen, en dit bad de Bo ad
eerel bemerkt &oende Jameeoo lOYal gebeurde
en nu ..ocbteD bil en den Bond te .. men tegen
de k3pltllhsten (toeJulcblog) 60 hll tOU aAnbon
den zulk. te doeo De BoDd ZIet nu, dat de Ica
pltaltaten Iun ..uaodeD w.rea, eo de Bood ou
denteunt hem nu teren de kapItahOLen, die
grootendeels oorsaal< waren vaD dezen vreeae,
liJken oorlog, en nu .. edec trachten om onze
constItuIte weg J.e ~emen (toejuIchlog) Ook
werd In de nllu ,!Ubladen gezeild, dat hU een
Engel80bmaD .. as, ma\r dit ontkende bu gebeel
.n.1 In de eerste plaata .. lUI bil In A frlka ge
boren.n was nn 8cbot.scbe en lerIChe af,
komst. HU ta een zoon van een Boer en zUn
belde ouders .. areD bier geboreo HU en "lin.
oudere W&reDallen bier opgegroeid, en dus .. 81
bil een Alrika.mder en Dlels ander., eD als bU
DIet een Afrtlmander was dan wall Dlemaod bter
tegen .. oordlg eeo Afn~aander (&oeJulcbIOg).

De groot!te zaak na WLl! de reddloll onzer
comtJtutle (toejuIchlug), en bU boopte dat
z8ne boordel'1! dil niet UIt bet oog zoadeD ver
hezen nu eu bIJ de .01~6ode electIe, waot all
wu onze conSlltutle verhezeo lullen Wli gere
geerd wordeu door een 800rt Hn krugswet en
hU WIS er vertekerd van dat Illemand dit b.
geerde (toeJulcb.ng) EIII; mao mO~8t temmen,
elk man moest o?ertu'gd zuu. dllt de constltatle
..an bun Item afDIDg, "Ik mdn moest 'Iln bellt
doon om de A fnkaander portI! een groote
meerder beid ..aa .t.mmE:n te ge ..eo, opdat ,de
Jlngoputu kon wete,. dat bet t•• er~eefi IS om
do Afrlkunder p.utu In de toekomst te oppo
neereo

HU WLl!tegeu een accuuswet als ~Ildeo w!)n,
boer unraakt", die een produceerd.r WM, maar
men moet tracbten ou Uit te Vloden of I"U kon
gedaan worJen urn de arbeidende kl.asen te
verblndereo om door drauk geruweerd te wor
den lOader deD !,roducJerdur Dadeel ann te doeu
lila .. "U moeten voorucbltg 'Un om on.~ part!)
Ulet te ..erd ....len. 0'0 lat de conslttohe ~Ddil
welvaart vao geh"el ons llind 10 ge ..aar WOl (toe
JO-lCbIDg) O.ar waren 0"11' .~Ie !larlere punlen
wuro ..er bil wou "proken moar bU zou 11I''''r DU
d" ve'1Cadtrlo~ doo g~legeub"d geven om hem
..rageu te doen. dIe bl) dln "an beantwontJe"

De beer SchreiDer glni' &oea Zltt<!O, onder
al~emeene toe)nlchlDg. waanD de dames deelden

VRAGEN
De beer 8numaD Troeg deo beer. ScbrelDer of

bU "oor eeD algemeeo. amoetltle .....
Oe beer 8 antwoordde dat bl) OOpuld er voor

was en dat bIJ zulks alreeds verklaard b.d la
Augu~tu8. 1900 bIl gel~geoheld ... n de rec 'plte
die de Bond te Kaa~tad bem gegeven bad op
'UO terugkomst faO En~eland

De beer A VeoJ.er (Slacbtkraal) vr<>el1den
beer 8 of bU voor een wet van totale problbltle
..an drank &an kleurltDgeD was

Aotwoord aeen, maar biJ dacbt dat bl) de
kaiferlokahea op de JlreOl~n geeD draok moet
toegelateo .. ordeo daar bIJ bet werk ..olk on,
dleDstbaar maall;te

De beer 8teytler vro~g den beer Scbreloer of,
indien de meerder beid ziJner kielers eeolge wet
mocbt vooretaan, die bIJ dacht llIet goed voor
bet laod te ZIJD,of bU da'] 'UO opinie pru.~even
.JD ten gunste van ZIJ'1 kleters

Antwoord BIJ zou altud trachteo &an deu
kant van ZOD II;lezelS te staan en &an bunae
weD8Cben te ..oldven, maar lodlen bU met ben
"enchlld~ op eeolge wet. datt'Hol bil h~ver be
daoken dao om Legeo zllae kle,zers k gaaD

De bil( r COt'G.ee .roeg om welOI~e a'nOlur
kingen te makeo HIJ 'Clde, d.t alleo de Dood
Jt&kelul;beld mOellten louen om een leder hua
best te doen om ..oor den beer Scbreloer te
.temmen, op:!at .. lJ deo beer Uaer.rlan, een
..erpletterende uedtrllag mallen betorg.a. win 1

de heer M.cFarlaoe WIL'0410 'Iev.ar voor Afnka
want bil wou OOle vnJ beid 'n racbtao weg ne
men, doordat hIJ een 51HpSOSIOol5tWLl! Eu wat
toU bet i>eteekeoeu als <>o'e C>lliutulte wegge,
nomen werd' Dao zou bet gaan zooals de
k rupwet "oor ono WL.

0. beer HaD! Naudé vroeg den beer 8cbreloer
ot bU tOU ItaaO voor de belaa"en VaDbet Afrl
laantche Tolk Het Afrlka.nlCbe volk werd
altud al, sllefklndereu bebaDdeld Daar de boer
S al .. eigen Iind beICbouwd kon .. ordfn, kon
bl] de Ittefklnderen helpen eo bIJ (Naudé)
hoopte dat biJ Ill0 best doen lOU om zoodaDlg te
handelen De beste maDler om dIt ld duen was
le 118D, dat dl' .hpfllDdereD DPt WO beh ..ndeld
werden al. de elaen kilIderen AI. bet .hefklod
droog b'ood moeot eteo dan moest het elgeo
klod dit ook doen. dit w.. de proef _an .. are
..n'Ddacbap 0. man, dIe voor de belde kJa.,en
werkte. was een man die op twce beeoen .tond
Uan Ilood bil zoo vut. dat alemaod hem koa
omwerpen en bil ~vUb. lpen om eeo Afnkupder
natte le ..armen, die Dlemaad kon ..~roletlgen
HIJ .... nooit eeo Rbode.man maar altijd trouw
lan 'liD pArLI) ge .. eest

De heer BehrelDer antwoordde dat biJ .lliJd
voor de belang~n van de Afnkuodel'1! Z'u wer
keD Wat de heer Xaudé zelJe van bet eigen klDd,
al, een elien klDd zoo bebandeld moest worden
al. bl) bebandeld 11''' door zuo moeder In Eo!!e
laod. dan Wil bl) ook he ver een sltefklnd "lin
HIJ ..ertelde toeo boe bIl bebandeld werd t~
Aberdeen en Edwburg 10 8cbotl&Ld dat biJ
bun. vermoord werd Toen bet shefklnd pud
dlDg bad. b,d bUDlel.8 m,..r toen bet stiefkind
droog '>rood moe t eten at biJ ooie droog brood
..ao af de Jamesoo llald en bIj at oog daanan'
De grootste naag van den beer Naudé was of
hl) (ScbreIDer) tell gunste was ..an lIeln"e reell
ten 1'oor belde talea Eogelscb en H ,lIRndacb
lUn antwoord ta. dit bIJ er foor "'kS lilemand
zeI bU, bad bet recht "m e~n ander ,un taal te
ooderdruldten. PO door te tracbteD een 1aa1 te
aDderdrukken bfo""rddrde mea JUlllt wo een taal

Dh heer 8t<'J tl~r ztlde, dil de Bond ahUd
belICbuldlgd "srd dat bil .lecbU! ongeletr.ercie
penon.o Dur t ParJemeDt 8-luurde maar zlIlk
een b..acbuldlglng "'~ val ch BU Uurgendorp
bl1ddea ZIJdeo b~ft Burtuu (eeu ad .okaat) la
gebracbt. en DU .. tlden liJ weder den beer
Kcbrelner IDbrer.gen. dIe te &ampn met deo
beer Bortoo '11Jl tlXam.u gemaakt bad eo bU WlUl

eea goed geleerde man Ook .... er .prake Z~I
hU, dat de heer 'hrelner een Engel!lCb~an
"lUI. mur dit wa. ?erkl'6rd De beer S bad zelf
gelegd, dat bIJeeD Afnkaander ,,'IS Ook had
bU getooad dal bV oo! vnend In tegenspoed
WIUI,en dit Wll8 de tud om eeD .. aren "lleDd te
keaDeo HIJ spoolde -erder aJlen aan om .oor
den heer brelnN te .temmen.

Dr Louw Dam wen bet woord eo aprak o ..er
bet school.telsel eD de Hollandl!Cbe taal BH
zelde, dat bet onderwn_lael gabeel eD al on
doenlIJk Wl& "OOf de scboleD. dur kJoderen
leke re Yakkea moeten I~ren, dIe op prakltac:h
gehled oonllttlg 'rOOrh.·" waretl en aaag"len
hel 1I1'00tote lI'6-1ealte vao do ,<\{nQllnllCbe he
..oIkJog de HollaOOscbe taal sprak. Dochtans
werd de taal op d. acl:oleo ala een optinneele
gebrUikt en toegela~n HU wou graag Ilea op

bIt iebied 'fan recbt, da' plUk. recbtea
belde talen SOUd.D gegnen wordeD, eD
meer DattIg .teIMI op onse eobolen SOD
..oord worden.

De beer Scbremer beloofde dr, Loa", dat
hU aUee In SUo ..ermog.D ZOUdoen om be' ont
derwgatel .. 1 te be ..orderea "'OIgeDs de wenked
gtlIfnen door dr. Loow. -

De beer J A Venter (BralrfoateiD) .telde eed
motie nD ... r'roaweli ID den beer Scbrelner el!
ook eeo bedanlnng "OOf 10D o..erkOlOI\
..oor. DI. Hamenma secaDdeerde en de mane
werd ungeDomen

De ..oorzItter zeide, dat de beer Scbreiner de
BoDd8kaodidad w",en OIetteg.Dstaande wat b~
gezegd bad In '93 wa. hU de ... iend nD de Alnr
kaandera. HIJ boopte, dat al de Afrlkaandel'll
..oor den beer ScbreJn.r souden .temmeD. De
eonItIlane wo III genar, en bu drDkte op de
noodzalrelukbeid, dat elkeea ..oor den beef
ScbrelDer moest gaan .temmeD (&oejulchiog);
D. beer Schremer stelde een DlOnl na danl£:
aan de ..oorzitter en eecrewl8 ..oor en lelda;
dat de b.,.r V.nter door bem te ondersteDDen
bew_, dat bO (de beer Veoter) de Afrlkaan1
der partiJ op bet bart droeg ~&oeJulcbmg).

Daarop sloot de ... rgadenng ,
(Get) 0 A STEYTLER,

Secretans.
Pallipstown, 15 No •. 1902

'T BOND SELECT COMITE
HET OETPIGENIS

H"t ts onzen lezers reeds bekend, dat 4:
vun de 7 leden VRn fw,t select comité op dew
Afnkaan~r Bond weigerden om met het on-
derzoek voort te jOlau, nad ..t twee getw~u
door het comité ondervraagd waren WIJ
Achten het van belang bier een vertaling van,
dit gehup;MllS te g"ven

DE ZI'ITl"G ,"A:'\ ~fA,~:\DAG, :!.7 ooro-
1l~;R, 1902

'l'pJ.!l·n"'oorcltg; do hoereu .Tamphn (voorait-
t('r1 S.•mpson :\J"rrlman, Law ren ce, Sauer en
) ( 'Iolleno '

1>1'1 h..er ~;ol1lund Powell werd oudervraagd :
\ oo ..z it.tor - \\ ut I' U" betrekklDg? - Ik

ben editeur van do "Tape Argus." eu plaat-.
,...hJke direkt ..ur vnu eh- "Argu,," mnatschap-
PiJ

Wordt dit uieuw-blad In Kaapstad gepubli-
c"E'fd ?-J ..

StOl,d IrIJ "oor vele J.lr~n 10 .. erband mot'
I",t blad P - Omtrent dn€>-en-twlntl~ Jaren

Hebt giJ, gedur"nde ,hen tiJd een bednJVlg;
11..,,1 10 de ,P"ltltE'k gpnomen ?-ZekerltJk ,

l[('ut !!,IJ OOIt ~hoord von de orgaru~tte.
bE'k('nd als dt"n Hnkaand ... Bond? - Ik heb,

\\ annp"r hE'bt gil hMr ~oor hE't eeNt leeI'en,
k"nn"n '-Ik d"nk ht"t II "'< gedllrend" 't eeT-
,te Juar dut Ik 10 de Kolom" ".\8 Hel was,
li) dplI liJd toen hAt t-taan l'r van vau de
Puarl door den heer Ou TOIt en andt"rl'n werd
nf~ekondigtl

Hebt giJ OOIt de oorsprollkeltJke cousbtutle
'In den Bond ~"zl"n '-Tp7 ..lmen mE't anderen
z.lg Ik h..tgoon III de hl..den gepubhceerd werd'

\\ lIart gIJ, rrfi; wn ~ollrn,\ltst. mot het oor,
sprokf'LtJk dOél \ au deu Bond bekend ?-Slecbla
1I11PrhJk

Fn ",lt ...a~ dat O-Het wordt \ enneld 10 de
pil hltka tl(" aangarulcJ<. den Bond

F.r "ordt ~eon,pld dat U" bl..d be<'Chuldlglll'
!(I'II gE'mJulkt hf'('ft t('gen d ..n Afnkn ..,nd ..~
lIonri, Wllar.lan ACbt-en,twllllt.g ledcn van d<f
\\ ('t~r-v{"n(k- \:f"rg:ndprlll r bt'booreu D(\ rer",t.o
" gPd 11001'1121 ~uj(u lus, 1902 .'n begtnt
'0" Ar!{1i" hold nooit geuogdo dat de Boud
~('ldf'ltJkA onder<Uoumu!l; ,'an Pretona p;ekN'-
Il:"n had'" - I, d.lt een lIlttreksel vau dd

\rgus" dat I!I) lec6t? Ik ue dat het lIlet
I II se hen aa II hahngsteeken.< staat Het Ult-
ttl'k",,1 ~lIat ,'oon 'er best,lI,t nauweliJkS'
• f'mgl'1 tWIJfel omtrent de t" ..ede en derdIl
b"s"hllldlj.(lngen" W.,t ZIJU dl ... beschuldlglb-
j(t"u? 'I .. t all ..n "Prbied, d('uk Ik, dat men
III IJ klonDl" behoort gegeven te bE'bben aan·
g.l .nd~ dE' pUlltpn ".arop mpn mil WOII ou·
d"rvr:ll(E'll Ik .H'ht h.,t tpn mwste nlet~
IIlf·.'Tdan 11IIhJk dat men den ",menhllDjI: V.ltl
"~t utt trek.el behoort gege'<'pn te hE'bben

OH hf'('r Saupr - \\ aart gIJ OOit (,E'n ltd ..an
d ..11Bond '-"0011 Tk was Iloott PMI htl. maar
,,~rd '-.....,.,J~ """ ltd tt" word"n door den
I" , Hufmevr ID. Ik denk, 188-1 HIJ wa.
, tIJ,I. b~t"<'n~ om <'('Il p:em"tt.gden tndOPd
", od",1t"tl pn bracht \ ..r'-Chp'dE'lIe IHenw!!
looPD In

Hebt !I:'J !!"" ruagd o\n .d, ('('Il hd ~au den
Hond !!;pnomm....rd te wordt"n o_'\"<'('n '

H..bt !!;IJ N'nt!l;e Y.UI dp tak,,"('r~.,dpnngen
III K.U'p-tfld bIJI!E'"oond ·-"IPt één Excuus;
Ik dt"nk Ik .. as biJ één of hee met bet dool
om d(' rp.olu!! ..... ~('pa","<'el'd nan te teekenen_
Th woolldp ,ti(' biJ 10 mlJIl prof""'loneele hoe-..
ci.•rulrhpld, al, 'Ntegen"oord4/:endc 't nleu"iH
-blad

Hebt I1IJ I1I',t('md '-Ik hertDn", miJ ruet In
h...t mlD_t 'an OOIt geo-temd te h"bben

[).. h....r 'Irrnman -DcstlJd onde'l',teundet
I<IJ den Bond 10 U" blad '~Ja, tot bil dil
",hE'ldlO).( der "p~en In 189i, of omtrent dieD
tIJd Ik mag tnlsSCnl ..n dpn Bond voor dIen
tiJd t<lj!pn!!I'<t'taan h"bOOn maar ik stond h"nl
ong ..h Ijfeld t~('n 111 18111

On h ....r 8.,u,·r -Hebt giJ Illet voor
HOIHImp:l·tO<"k,·nd'-"oolt
HIJ stond de,tIJd.. III gren v('rlmod met

IlPm '-" ,ets bUIten N'n z....r I.lnp;e pe,,"ooa-
hJk,' "rlend""h .•p m"t dell heE'r Hofm ..yr

Do \ oorzltter -GIJ 1""loolt het l!e""7.etl
ho .-oor St ..ll"nbo.,ch'- Jl

OP hppr Rall.... -GIJ ZIJt h....1 zeker d>ll j::tj
nlE't al- ....n ho 'an d"n Bolld voor~ffit .. ld
l<prdt '-"IPt voor zoov"r Ik IIC .. t "atuur'
llJk kan Ik nIpt z~"u \\at ,('m.md zOllder
mIJn t()(',lE"mJ1un~ ~ed.lan Illa~ hebhen Ik
bNI (of 7.I'I<N l'.tO dal ik nl"m LOd !!{'\ rd~d
had om mIJ voor te ,tE'UPO
Tot" .Inn('('r ondrr-t(,lludel I1'J dQI Ilond'-

Tot omtr. lit l~!l7 It".. n ('f III het land ("('n

~roott" ~paunll1c. ~on ti' he<"Tschen I

(, IJ ollci... ,tE'untll't b, Il! "all hpt hegm?~
:\1'111 hOlldtng "a- 'rt('nd ..ltJk hM I' wuI U:J
I('l4 ;l.",,,'!!;d om tp k Pli Il "'I tp !!;"""n dat ~
h..ru onder tpuncJ<. '
Il.. hM'r 'femman -(;IJ heut ~('C1l auti:

IkJt-che Uel!!;lnlo!~Ul'f ID tot op dleu liJd ont~
d"kl '-rk wpn'ch .",n ....rhJk alltl\oord to>
ge' "n. eo Ik zal ....'!:',IIeDd .•t ZIJll huudm~
z.... r YE'rsC'bllleod "'11.' Va11 wat ZIJ In den Hoe-,

ger ..n lIJd Tau drn Bolld \\.L'

n" heer Sauer --De beer Ou TOlt was eén
o,-r Ipdpn 10 den ""'1'..,...n IIJd"-.Ja Ik
d..cht dat de Bond Pil du,,!\enell dl(, hrm OIh

d..r,t 'mnden In ~t ,.llo!emeeu, lo, ...,,1 \\ .r('n
O~ \'oornt(l'r -W....'t p;1J".Il de \frikaan,

dpr flond 1tI'-Ik ""Pet Dlet.- beh.tln· "at ef
tp bekomen IS ID dr pubhkatiC6 daaromtrenl

Hppft hiJ ""n kantoor of hoofd-kwurll('rt"ll.
-Th weet nwl
"O<'t i:IJ Il'b omttl'nt ZIJD coa.tttUIt"'_I..t~

nmtrl'lJt bet ""'-tuur' -Ik "'<'el. 000 Wl"lUlg-

d~ k..nms diP onPd.lAn killl "orden door mld.
.dpl \':10 de IUpu......bladt"n ~'n 'an de rl'tiOlntlOS
Ilalt~M10m(lq Pon1..00 'oorts

\\ f'O't 'i'J ", .. dl" pr""den t Yan d, n Bond
t- '-Ik d"nk dIt rI.. h"er l'h.-ron de pl'e8i-
d(,l1t 1"

O~: 7.1111'-1(; \ \:\ \\OF:\SO,ul
HF.R. 1902

Tp!!. Il~oor,hlo! d, hN'I'E'n 1'a"'I'lIn "oonlt-
ti r) ~nm(>:ion H 'rTl .... ~ I"pr Lawn~ntt\ ~I~r_
nm.ln Pil J (. 'Iolu'no

On h....T EdlltlUld PO" "II
\t.l~d I
\ oorZltlPr --GIJ Il'IRft gptUIg"UI' 'oor het,

•~)mllE' up I I 'ioanda!C'- J. I
Q,,,I.·rt wAlkpo tijd !!IJ ,'OOUlI'U zIJL II:P"'or-

dt 11 \ un tllttn·klil.~ls UIt df' j C.I~ \ rgn," 'T In

\ pr-.chpld.u .. datuDi', die aan dit ooruile P,L~
zour}fln warpu door d ...n ··.t"·('rflt3n~ 'l'"3n c1~n
Afnkaaud ...r Bond H"ht !!'J lE't. tf' 7.('JQ<;en
III , ..r"'!Od da.lfm, ... '-Hpt WI"<It' ultlr"k-el
""relt 1o!,..,p~1lilt dl' \r!l;II'" \.111 23 Aujo(;
19ft? te 7.IJn "0" \ r'\.'1l,' h....,ft llOOlt !CP-'
"'\1.d dal ek- 13und )lpldl'IIJkeu ,t"un ~all pre-
ton •• kr.·t'\: De tw<>ede en dt"rd .. be"ChuJcll'
1(1111(''11kunn"n ten \ollt) OOw<'Z1"lI,.-orden"
DIlar" cl", IlJt!!;a,p. eu dat ulltrek'E'1 zal niPt)
d '.,nu )(",ond"11 ,. ord"n I(lpt wge ,hend ..
illt\rop ~U kopie \-:lll dt.~ j A t).!,Uiot JJ mn 2:l -\li!?
1~),2. 101

1>.. It""r 'Illpr - K.,o [l<'t zIJn d.lt h..1 III
.'Pll nud"r COPIJ IF'-- Oat kan ik DIet 7~pn

\\ .....t I(IJ oC hpt 10 ....., and ..r 1114ta,~ IS0_
Ik lOE'ot lIlet of h..t 10 f'en Ilnd{'r III tw" .. IS
tn prt'Cles ck>llzeliden ~orm
GIJ weet DleV-Ik .. eet ru{'t Ik IUUl niet

z~l'n dat bet ruet zoo IS

Er zIJn l'errobillende ultga\'l'D eLltt'IUdail dil'
v~rsohillende stof bevatten' - "Iet '.n dien
....rd-1II1eldmgs ,tof dat blijft aJuJd het,
""ltde IU eLIte III~'-" I...t I' lech 'I, IlIPII\VS
d·,t vprnn<leTf! wordt
(l, ~oort - Hl'I vol!l:8l"I.. "f'roDd6l'~tJ'I<l..

'"l trl'1k,pl "o:dL ~d een IlIl.treksel u- ZIJII
'au het InleJ(tin~e1 ID de "Cape Argus"
\'Rn 20 .:\ugustus, 1902 "De Bond zal ID
bet vel'TO!g Iliecbta naar ZIJD .mgen bronnen

voor sijn illlr.CJIIIIIt,m." D::
2Q Augustus, 1902, 811.het is

(De getu~ diende "Cape Argu"
Aug:J..l902, ID •

beer J:l.1LlTÏ.I. - an bet niet miaeobien
bet krant w_P-Ik ben niet g&-
te zeggen
Sauer.-Weet giJ.of bet IlOO is ol

~;l'1r-leta van dien aard, 'bill!. ik bereid te
In het blad, doob ik bill!. ..eoene-

be'"Jzen dat ik _ ~e redéna
~'lU.'I"-"IU antwoordiln w Jr8"6n ID 'dec \'Onn

aan~omEm bab, ,
-Wat omtrent de anderen P

."'-·.LIIIlIJ"'~llIolJlngged ..~ 2 Octobe~, 1902, ia
wanneer ik kom tot bet '1'01-

zoctgOloullJlcle mttrebel, gedateenl 2ó
~]~mber 1902, getiteld "De aanspraak

," moet ik eeD ern.tige
In bet geval van ,e andere

kunnen die te wijten w_
docb ID dit geV'al sijn

I!i!OICIZA.It:ElIIJkewoorden. .. Wil geloeren
bet UIttreksel W'egg~ Het

als vo~ .. Wij bebou alreeds
H'w.'P0,nuElfaag. Il September~ gevoelea

en de motie. mn den. beer De
BIJ die gelegenheid zeldeD WIJ

beschuldigingen waarvan de beer
ID ZJJOmotie gewag maakw _j. h t

.yuV!~!",!!,""- van geld van vreemde bronnen,
om het Bntacbe g~ af te

toela.ten van een lOYal in Btitscb
bet ~ T8n rebellie 10

dA,>ilól,Fa.,J""""," oorlog~boolenal waar en in
nllEI:!l)iiiw,nd,lIfhedetn.. elgegrond mogen DJn of

dat ~n ding bepaald zeker waa,
dat de mncb~ bekend "I~ de

.iUl')oIil1Alloe!J' Bond ab een mnohting vele Jaren
disloyaal is geW008t aan dan troon wau-
hJJ bloeide li a de aanspraak van dr
gisteren, echter, ZIJD 1V1Jbereid 'reel
te gaan, en te zeggen dRt alle 't"llll'

u~:~~u~~.':.:1~die de heer D& \v aal zoo
I!'l Wil Zien, waar en wel g&-

IS, eoeals dr Smartt giste-
goon nut om te trachten

01l·tk".,nI6ll "-:\L'mI' het 18 met Juist,
hoofdzakelijke woorden "WIJ geloo-
" uitgelaten ZIJD na "wuder huire-
de Vierde lijn V1Jll onder ons argu-
dat WIJ geloofden dat de vier be-

wllar en well1:C1n'onti waren
ID "Cape Argiuj" van 25 Sep-
Dat IS de heele zaak van de

'WIJ geleoven het, doch WIJ kun'
ruet beWlJZ811 Het verdere ulttrek-
"Cur: Argus" VRn 18 September,

teld •De IIllkE'1lvan blDnen geZIen."
I<te
8nuer -GIJ y~ dat gtJ deze din-

a('t~~looft doch- op welken grond gelooft giJ
anLwoord 18 dllt eeu bilhJke ge-
gemaakt was vali dlll~en dIe

gevonden hebbe>n Ik grond DUJn aul-
op de van ZUld,Alrik ...

"nl'."'''''·'' I op de geschledeul8 van ZUid
?-Ik 7AI de gehoe'le gesebie-
mooten mdienen om miJn zaak

7.00?-De Jl:e6CIllcdeDl.• van Zllld-Afrika
Ik diP gt>le.zen heb NatuurltJk ben ik
11~t conuté da.deltJk OOOlgevan de om-

feiten, waarop Ik mlJno gevolgtrek,
hE'b, te geven
man -WatihebtgtJtotsta ..nng

van 2 OctobeT. 1902, getiteld
IIJke tOl'\'lUllld"-" Hpt eene doel

Unklillt1.der Rond-III zlcl17....lvell een
mnchtmg ZOO<llsde naam beWIJSt-
het Rntsch gezag UIt ZUid-Afrika te
,'11 oPn uTlllfhankeltJke ZIlId>.Afnkaan,
bilpk toO stichteu iJ" - Ott 18 olies

.,\,u,,,,,~,,,,ra,,,ell jo(ednrende do llilltste paar JRr""
IIlIJ "erlellen dat do Bond nIet
wa" met de gewezen Republi<,-

aan hunne zijde gedureude de wor,

Sauer -GIJ .. eet da!. veleu In Eu-
!Uln de zijde der Republteken ...areu?
SPIlt nUJ te moot.eu uiggen dat dit

l'Kn de?.... be6chuJdlgmlr van ~eld te
~.Il rreemde bronnen, die gil tegen
legt ·-Ik hllb u !l;eweron da.t dit

ih h"t kru ut "IL" WIlI\nn die bewi!erd
II' ZIJIl
Jl:IJ erkeDd dat het wo IS, hoe" el giJ
df' beschuldlp;1ngen Olet JUIst mogen

?-WIJ zClden dat
heot giJ ler slavm~ daar,

miJ om getutgeDlS te geveu
\'Itn een bewenug dat een 7.aak
woar wag wezen

u of gIJ <>eJIlgegetwgerus bebt ter
ten gunste van de bell eriDj!:, dU'ekt

1O""P.,uu,.,.",'u, dat de Bona p;eld oDt ...angen
(roomde bronnE'n ?-Als reed. gC7~d,
dJe DIet verder dan oon zeer sterke

brengen De feiten, .. aILrop
""'volutlrekkilo", ZIJn, zIJn deze

de Transv.w Deze
bev.a •.eer groow fondsen - eeu
die ruemand UIl on !.kenneD De

nht!l'r'lte,it.,n van de Republiek geloofden dat
WDBwegens den toeorland van de

tIeT.... KalaDle
Ml'1Tlman -Hoe woot p;1J daL ZIJ

UlMC11UOH",n?-Het was herhaaJde ID,LIM vor,
de autoriteiteo deT Repu blll·k

Sauer -Ik \'T8&fZ:U welk be"IJS
,.taVla~ der verkIanIlg, of Toor

~.llI:''''l(1e woorden ID (ht ulttrek«ol vau d"
Argus" "Geld ontv311j(endE' von
bronnen" _ dat ts met botrekkiug
Afrikaander Bond - II aardoor het,
IndIrekt, hot beweerd of gelD'wu,
d.Lt die Illrlchtiug zulk ~eld ont-

"<'Or Sampsou obJecteerde, t6j!'8ll d(·
eli "PeS op de verklanog III de hf>-
Igillg " maj( of lIlag rul't tzeb""l6tlul JlII~t

\'iI"~'''''''onrl "ezen III hct biJzonder," en de
rd opgE'houden )
<'elllir ~'IJS dat de Afnkaander
ontVlng "Kn rreemde bronDen'-
herb ..a.ldehJk om be" IJS en Ik I..."

In het hreede gezegd dat de bell enu'
de "A~us" g~rond .. "ren op pu-

feiten-DIet de !'OOrt vaD ge-
lemaud 7.011 noodig bebbeu 111 per

,,.,krn III een gereobtghof
oorzltI"r -OIJ b"bt p;een be" IJ> d.lt
bhek bekoud IS o-Dat ta zoo
he"r Sampson -AI ~ .. artikeleu ZIJl!

op wat I!.IJ ~elooft Van pubhek b...
fNlen "-Ik (lenk dat ik gezegd heb d,.t

mlJIl ~enl "M

Sauer -8an leomt 't op dit nE'<'r
be,;cbnldlglUJl:oo gemaakt tegen eftll

Ihl'l~ht,1Il17 diP gil ruet. tpgen cen Illdivldueel
t ge'lllaakt hebben ?-ZekerltJk
Ilee~ J C ~folt"uo -De beer Salllp!>OlI
,onlaugs een rut8praall;, dat een zekere

\'T~' nll't kOD gesteld wordeu, maar giJ
r.eg1r terek-T In dezelfde paragt'llaf "Na de
IlaIJlW1'llak ..au dr 8mart~ gt,teren, zIJn WIJ
g~ 1'(>('1 verder W gaan. en zonder eemg
~w{jfe\ tr zeggem dot "'J ~ven dat Jl de
v;lI'r I:loschnldlglDp;en, die de heer Of' Waal
,.ou";-IQIn.rn.e wederl~ Wil zleu, waar en wel-
g!nd ZIJD Het I' 7.ooal8 dr Smartt gIS-
ter ~8I1toollde. van .;e9l1 DUt om w trncbt,
W!I••om die te ontke1lnen" Dan houdt gij
YO~'i'tJ.,ltd .. Mnkaand(>J' Bond nl Jaren lang
3k~ dLsloynaJ WM maar hebt giJ uet In de
gl't~- rms vt!rklaard dat g.IJ den Bond aDder
,te bad ?-Ik heb llIet gezegd dat Ik hem
on wund had, maar een mendscbappehJke
ho teg.>llover bem bad mgenomen

!tIJ 8<'11 'l'TIendschappeltJkA houdlD~
t pr hem lll~ooomen, denkende dat hij

loyale IOrlcbtmg waJ.?-llt: ben zeer
n met botrekkIDg tot den Bond ge-
ik heb dit .Iecbte ~ederl rutge"oD'11'

deDl¥
«:m ~IJt lJIet ll<'rPld te zeggen dRt gil bem

aI a ~ep lan~ al. ""n disloyaal lpncbtmg be-
'cMll .. d hpb'-"Ie(., >oor vele Jaren Tot
jiet~ellJk pas verloopen Jaren heb Ik hem
al, l<}vaal b"><c:houwd
~ I· d"zE' Iw-chuldtglnp; lJIet Jlll t '-WIJ

heo~ III dp. l"at.te dTle of "wr Jureo vele
dlD¥,~1 ,h .. "'J nwt "rneger VAn wloten Ult-
!!"tuM"u
, t.!:{!tIWU.~ u I <lpu Jame-ou'lOvsl dat gIJ tot't ge
velii;tttklDlI: k" JUD dat hiJ een dlS10vaie IDrlch
110« .. a.. I. ual zoo of met?-Ik lleb erkeDd
dnt il< h..t nlf't VTDegt'r geloofd had Het IS

-~.",h 'Ill hpt heht van het getut.geUl' van
rill lái-ll"t ... p.lar Jaren dat Ik ,het nu g,eloof

~ 1~li hebt PJ bAt met geloofd?-Zeker-
IilPII ,

lW I' nn den Jnml'""n'lD ...a1 dat giJ bet
I" ~ooveu?- Totdat er ID het land

spannLOIr begon te beenoben Ik
naldeliJk, III gesprokkE'P met mijn
geugd dat de Hollandscben van

loyaal waTen BIJ bet opn.,hten der
....'l!¥:.,lj)E'" deze \'Taag op tapl~t kW'8w. bleld

~ IJn geloof, dat ZlJ loyaal wupn
gaat giJ voorl te ~en da.L gIJ ~-
al Vier de be6ebuldigJDgw t:8D06UId

g van dit ootlllté waat' eo wel
, eD dat bet nn geen uut I. I"
te ontkeuneD P-Ja

mm e beWIJS tot st.a.nDg '!ill

tóhuldia;iDg1111l P - Ik bn eLtchti mtj,o

vOl'ife aatWOlD'd~. ,
oomtê ~"'8IlaiEieCU 'F'&Il
bet ~ duidelijk ~
~"..~wuop

Gll ~ ..lUl publiek bekende feiten ,
maar U)n er _lig. om die Ibi.eb1lldigiDgeu
te 'IIe1tV-P-Ik W&l ba.ig die op te DOeIDe&l
toen ik IJl CJ. rede pnllec werd. Ik be!ton
met w ..., dát er -1l'QR Republiek
WM, di. - pbeime dieu.et fÓGda bad, en die
bekeod w.. ~ten te beb~ III d... ~
AlO, ZiJ bad beIa.IIg ill. dec lI.Ïablg 't'UI. de v_
kiozmgeu. TOOI' >het pu-lement 't'UI. d >ze Kol~
me. D.. mtei.ag w~ ~uwd ala r.tjnde
zeer belangrijk voor de Reptfuliek Het wu
van zeer groot bela.ng voor hen om de sym_
pathie 'F'&Il de Afrikaander kolOIllSten 811 eec
Afrikaander meerqerb81d 111 >het Kaapaobe
parllllllent te hebbea, Deze ZIJD ~e dier
feiten, Dan we~ ~I~ van bet Hargro~e ge-
val dat geld ge.beagd werd voor politieke
m_ 10 deze Kolowe, en 'seec ~enrt.aAdig
man zal, als hij dit bij de andere ID &&nmer-
kiDg neemt, la.Dg huiveren om ZlJn 8lg8l1 p
volgtrek..lringen te maken.
GIJ bebt geen bepaaJde feiten tot staVing

van' deze Vier besobuldigi.ng8l1 om 'VOOr het
comité te leggen ?-Ik beb dit aJ tot ..erve-
linD toe JI:CII6II;d •

fn bet geheel meUiP-Ik h8l'baaJ, ik beb dit
g~d. ,

GIJ bebt geen bijzonder be1V1J8, maar gtJ
hebt op hooren en zeggen gehandeld P-Op de
publiek bek8l1de f8lw~.

Uw ~b~811. EIJD allen ~nd op
gevo~ekkingen VlIn wat ~ publiek' beken-
de feiten noemtP-Dit III llUat bet g8V'&l.

De heer Harris.~IJ bebt ~ ouder,
nnding gehad IJl kranten scliriJ"eJl~-..Ja
Is bet gewoonlijk bet geval voor eeIl editeur

om verklarings te krijgen voor bij ZiJD inlet-
di~rtikel 80briJft P - Het zou o~k
.. _ eeIl krant aan te houden op zulk een

wlik"venm.derstel dat editeuren hun gevo~
trekkiDgeo nemen van om.standigbedenP-fk
~b dit"gezegd Bijvoorbeeld, IB er 10 de
Argus versohooen een verklanug dat een

deel van bet huis d r gemeenten zeer dflftlj;
to hun gedl'llg 13 Ik beb geen .. ettig bewijs
daarvan, maar Ik aarzel IU8t dat ID een kraDt
te plaatsen
En meent I9J dat u .. gevolpekkingen recht

\ lIardtg wahln, die eerug !'66pektabele kran-
teD8Cbri]Ver zou genomen bebben van de om-
standighedenP-Ik deuk zoo.

Meem. gIJ dat dIe artikeleD Villi u de na-
tuurliJke gevolgtrekkingen ZIJn van de om-
8'landigbed8l1 ID de KolollleP-Dat UI bet ge-
val

Da heer Sauer -GIJ kunt bez .. aarliJk an,.
d6l's zegetl?-Ik zou anden. ~ ala bet
",\&I' wali.

Maar na die ~eveD te bebben kunt gIJ
be7.waarhJk anJers zeggen ?-Het volgt met
dat ik al dIe artikelen gef!Cbrev8Q hob Ik
sobrtjf 10 geen dooie alles wat IJl de inl81dings'
kolommen van dE! "Argus" TersclllJDt.

Dooh gIJ &IJt verant .. oordelIJk ?-ZekerliJk
GIJ zult natuurlijk ~~eu dat gtJ gerecb-

tlgd ZIJt 10 uw ~evolgtreldnngeDP-Ik ben 00-
wast ervan dat ik DIet onder eed ben, maar Ik
spreek de .. aarbeid, en ik zou bet tegenover,
gestelde zeggen als ,het zoo WIUI.

HOOGGERECHTSHOF.
CIVIELE ZAKEN,

(Voor den boofdreabter en rechter su' John.
Bnohanan).

WOENSDAG, 19 NOVEMBER, 1902.'

GEBROEDERS }t'RIEDLANDER vs GRUND
LlNGH,

Advokaten Searle, K.O., en piugtou voor
eischers, advokaten Sehreiuer, KC,en Ben-
Ja.mtll voor verweerder De z.aak betrof de
plaats De Aar, wur de gebroeders zaken. deden
en ill October 1884 een deel van gekocht bad-
den voor £9,000. Dit EOU verweerder ter-
stond aan hen- I;II06ten overdragen, doch een
dokument dat haa.r hiertoe verpJjcbtte WlI8
door een brand te loor geglIAIl. In Jun 1900
haddeu eisobers het verdere stuk der plaats
gekocbt voor £2,000,. sullende IlIJ het bezit
van bet £'!heel beC:omen dne maanden nadat
ZIJ aieh gereed badden betoond om de £11,000
die den koopprijs Uitmaakte, af te betalen
:\ u waren zekere gedeelten der plaats vere
huurd, en terWijl verweerdor gereed was o...er,
dracht der plaat -s te geven, daAr eiseher ",cb
bereid had verkJaa.rd voor de betaling, .. as
het de vmag tusacben beide partijea .. at er
met de huurders gedaan moest worden,
.. anI, 61scbers Wilden dat verweerder de !Aak
met dezen zou afmaken, temjl verweerder
zich hiertoe niet verplicht achtte VaD sijn
kant "3.'! een tegenEllSCb dat eisobers. die bem
reeds £3,000 beteald hadden. tegen overdracltt
der plaats de nog avenge £8,000 wooeD 00-
tal •.

Nadat een der gebroeders door advokaat
8earle ondervraagd was en IIlJn apvatting no
den staat der zaken bad m~t, vroeg
de boofdrecbter wat 81geo.llJk bet punt In
k .. estie was Het w.a, seide de amobat,
da t eisehers ...erlanitden dat verweerder de
belde huurders. Tinkham en MclTor, PP ZIJn
nSiCO Uit het bezit hunner buurlanden ver-
wijderen zou. Het was toen reed gebleken
dat eisobers' plan was om den grond tot bet
aanleggen van een dorp te beeigen, en advo-
k,... t Schreiner merkte op dat volgens. een
overeenkomst tusschen de partij D Tinkham
alleen kOD ...orden uitgezet als el8chel'8 op
ZIJD plek een gebouw voor bun negotte 1V11~
..&tfen. telWlll !ÓIJthans de uiteettang ~
gen VOOTdoe einden van negotio In oontrn'
verbQPl' Z81de getulge dat men wel degelijk
op deu grond TOOr de firma zoowel als ~oor
anderen negotie wmke1s rou la.ten opnchten
Prokureur Cilliers, VlID Bntetown, verklaarde
dat de partIjen met hem OTer hnn overeoo-
komst. p;66proken hadden. eu dat Grundlinltb
hot toen had doen vooTkomen als kon bij ae
huqrdeT&- .. at met Mclvor .. erkelijk bet ge-
vnl was,-Zonder bezwaar mt bun land zetten
Verder WM biJ met de ua.k ruet bekend,
daar men hem nlOt over de voorwaarde der
overeenkomst bad geraadpleegd Hiermede
was het getulgen-verboor voor 81~el'8 ten
elDde

Voor de verdedigmg trad ...erweerder r.eIl
als get.Ulge op, die verklaarde dat, zoo ala
elsohers \USten, op het deel der pla&ts door
Tinkhnm gehuurd, door dezen een stal WIlS
j!obouwd, en dlLt hiervoor vergoedmg mOMt
bet..ald worden, maar hij bad bem gelJEtgd
dat biJ bllJven kon tot eloSCben op uJn grond
~ebouweD voor bun zaak 'W11deo opnchten,
want '.00 had hiJ ell!Chers verstaan, en In dat
g~.tl was hiJ tot schadeverg~ aan Tink-
ham geTeed Dit all... "Ist ZlJa tegen~IJ
zoo goed lila hiJ zelf, en IIIJ waren altijd op
vrlendsch ..ppehJken voet ~weest.

Onder de verdere getuigen "M TlDkham
.elf, die verklaarde van den door bem voor
£5 gebuurden grond m deD laatet.en tiJd £11
per maa.nd ~trok:ken te bebben" daar de
mllttruren het tegeD betaling 10 ~ruik had-
deu gehad Kreeg hiJ ...erlof zIJn gebou .. eD
mee te nemen, en £SÓ als vergoedlDg voor
zIJn "'E'rIAten V8lI zIJn grond, da.n .. 8.8 biJ
gereed weg te gaan Mclvor "lI.8, nIs biJ de
m.lI111dzIJn laJld III huur hebben, ook zonder
,prgoodlDg hiertoe gereed, ZIJn W'OUlDj!was
7.00 dat biJ '06 als losgoed kon meenemeD

De hoofdrrehter ned 9E'n mlnDeliJke schik-
king aan, ten effekte dM de overdracht eD
de ~WlUg der £8,000 terstond wu geschie-
dPIl. I'n verweerder zekere geldeD aan Clschera
(£27) zouden UItbetalen, door hem venchuJ-
dlgd wegens bet oponthond ID de ~ en
ook de door Tinkha.m gevorderde v ng
Nadat de adT'Olmten Dog eeruge pnnten ter
S'pl'lUIk bn,dden ~ebracbt zetde de boofdrechter
dat. mMl thans wist wat het bof over de zaak
dacbt, en dat men dit als grond ...oor een
.chlklring kon kiezen Wilde men bet DIet,
dan zou men later gelegenb81d hebben tot
verdeT procedeeren
Hof ..erdaagd tot Donderdag

(\'oor den hoofdrechteT en recbter Maasdorp)

DO"DERDAG, 20 NOVEMBER, 1902

TOELATING
als prokureur werd (advokaat C. de Vlilien)
verleen<! aan 0 W Slaught ..r)

VOORLOOP lG
'1' .. ee zaken hepen over verbanden, die vau

('«lS>8 vs Howard (advokaat BenJ8lD1D),
£1,230) en van SlinWr vs J A Benkes (ad-
vokaal C'lu'c, £5(0) Belde toege .. ezon ge-
hJk ook dne over promesseiI, nl, ~
"D CO \S G J L Oliner (advokaat CUney,
.1.:276 12s 4d l, PieDaar vs. P VllJOen, sr
(ad,ok.Jat Bucbllll&.D, £111{' met nog £100 on-
der mle :lZ9d, mlDllii £130 die betaald waren)
Pil Theron eu CO vs Wm le Suour (advokaat
l' dc Villiéro)

ILLIK WlDE ZAKEli

Ji)enr Jo .... iilmlbb Moffat, C M G., onder-
vruagd

"oorzltter -GIJ ZIJt hier gebracht III ver,
band met eeu verkIllnng, die beweerd "ordt
door u gemaakt te ZlJU ID de "Spee.lter" ...an
den 12den Juli, 1902 De wtdrukking 18 a.ls
"olgt _" De Bond ID de lUapkolome werd
ouáerwcbraagd en kreeg geldeli.jke ondenteu-
Dlllg vaD eeu VlJandehJke en verm~ende
macbt bUiten onze greazen" Hebt gtJ dit
geschreven? Kunt giJ miJ deu samenhang
toonen? Weet giJ wat de eamenhang 18 ?-
Ik heb ~eeD der mIDste ~eda.chte. Ik zou
gaarne Willen weteD Ik beTlLluer mIJ lets van
dien aard geschreveu te bobbeD, maar ik zou
gaarDe deu geheeien brief willen ZIeu.

De heer Sauer -Hennaert gIJ u den sameu
bang Ulet?-Neen Het IS Wilt moeiliJk op een
bescbuldlgtng op deze II ellllge woorden ge-
~.d te aut\Voordeu, zonder te weteD wat heil
vooraf glllg, en "at op heD volgde IJ beb
Wl'8n kopie van den bnef

ZIJt gIJ bereid getUigents af te Hlggeu op
die afzouderhJke .... rklsrtng ?-Neen, ik heu
DIet

GIJ ZIlt DIet bereid ?-ZekerllJk ruet
Ik wu een kopie van de 'SpeakeT" voor'

ti kunnen knJgen?-Het mag "at hcbt er op
_rpeu, moar wat de "ez<mliJke verklaring,
zooaJ. die bil"!' staat, betreft, ben ik zeker nu
ruet bereid om ~WIJ' te lel'ereo

Zoudt giJ bereId ZIJU beWIJS voort te bren,
gen, na bet artikel gelezen te hebben P - Ik
,. oot ulet of bet artikel miJ veel beWIJS zal
levereD

Hebt giJ eerug beWIJS tot bekr&cht.igill£ vali
de verklanug .dnt de Bood zood ..ruge gelde-
ItJke onder.teuDlng kreeg ° - Slechts de ge-
\\onc "elbekende diDgen Ik heb geen bil'
zonder OO"IJS, Ulets persooulijk, IIla&l' slechts
wat ID de atmospbeer, waann wij oos gedu,
rende de lua!.;te paar Jaren beweegden, was

Badt gIJ eCDlg be" IJS dat, IDdlen de Bond
\erhoor ondergmg giJ kODdet levereD voor
eenlg lets dat giJ geschreven had '-NIet nU

Of toen giJ het ar!tkd scht'eef ?-Ik zou er
1I.IU r moeten r.oekeo

(;~ badt geen be" IJS VUll dIen ..ar<! (-Ze-
kerwk ruet

1nIt giJ waar giJ cenl~ bew~s van dien aard
kondet bekomeu '-Ik ben DlOt zeer goed be-
keud mct Boods-pE'rsoneD, m IJduokt Ik zou
het van zoodalUge personen DnoeteD lrnJgen

[mhen waar '-IndleD waar.
)(ua.r giJ zelf waart DIet JU staat te be .. ~J'

7.eU dut d..t bet gc,.1 1'1'3_ ?-Itlet nu
~faar toen giJ bet ..rtlll;el h.hrcef' - Ik

'prak van helgeen be.cbouwd "erd ab l'en
,.!gemeen bekeud .. Mak

~hJa naaI! komt blerop Det r dat giJ g~l'1l
beWIJS budt om aan te looneq dnt bet waar
"as ?-ZekerhJlc lllet

Oe Vuorzltter ~ Oeloofdel1 gIJ d..t zulks
.. erkeltJk het ge,.tl "a-?-Ja Eu IOdlcn Ik
''<''0 opiUle mag UIteD, Ik geloei' bet vandaag
uog pvcn vut al.. OOit

Oe h....r S.luer -Waarop Jl:l'Ooot gil uw g~
loof '- WlLUueer Ik weet ...at \'1lll 'L gebt"lOle
dlelL,t gi'ld der Transvaal p;6W'Orden IS, zal Ik
beter ID .taat zlJa t-o 7.e~)lart

:\Iaar giJ weet DleL?_""'J11
OIJ kuut zelf geen Jota Vdn be ...l.... leveren 0

-"f'C'n ZekerhJk Ulel
\och nu noch toen gil dat arlikel ""hreefl'

-Ik denk Ulet da I, ik zuLlts doeD kau..
Do heer J C Molteno -Waart giJ _mgelI

tiJd geled"u op f!eD politieke mLiSle Ill< EDge-
laud P-Ik was

Om den toestand van zaken IU ZUId-Afrika
aaD bpt Brlt'che volk op te lIeldereo? - Ja

VoorDamehjk met bfotrekkueg tot den Bond?
.-Neen Ik denk DIet ID bf~t blJzoDder met
betrekklllg tot deu Bond

~foar er "erd veel !!;8Z"@'dAangaande de
ongerechtltrheden nn den B d '-Ik denk
DIet zoo Ik ~prl'ek slechts van geheugen,
maar zoovor Ik miJ berlun.ren kao, hield ik
al dien tiJd toen Ik ID Engeland 11'88 staande.
da t de toeD beslaande: oorlog een oorlog 11'8.8
".arlll WIJ geCoree Td werden door den ge-
h""len loop deT ZUI<J.Afrlkaallsche gebeurt....
I11ssen, en door de bandel1V1JzeI vlln een r;ekerc
partIj III de TransvoaT Er WI!f811 bIJZOndere
redeD' waarom de Bnt..cehe kIezers de toen-
maltge regeenng ID Engeland .0udeD steuDen
bil verlriE'ZlngeD destIJds, .. ani het was eeu
kwestIe die voornameh)k de wltureileD gold
Ik hennner miJ nlet zeer veel T8n den Bond
gozegd te bebbeD, waDt ik da.oht ruet dat de
h..wegtng 10 de KaapkoloDlo deutiJds een
stlge zaak WaB

In den bflef dien gtJ aan de "Speaker"
scbref'ft, verklaardct gil dat de Bond door
pen >1JandehJke en ..ennog9llde maoht bruten
onze grenzen onderstenn,d wen I, maar giJ
bebt geen be .. IJ' daarvau ?-Ik beb dit reeds
!!e7A!j1;d

OIJ tnJl.ikt {'en b<'6CbrlJVlDg zot¥ler 't DllD-

-te heWIJ ?-Bebnlv' 10 zoovt>rre als giJ aan,
DE't"mt dal dl' algemeene atmosp~eer, bet al-
gemeen !!"vo"len dl¥'tlJds, ID oauanerkiDg ge-
nomell moett'n worden Er .. as ",·n sterk ge-
voelen door g.u-;ch ZUId-Afrika dat zulks het
IlPVal wu
De Voorqtter -Hebt giJ OOlt ..... eeu ver,

klanDg Jl:pboord, die naar men bew.terde door
den beeT Kroger gemaakt weTd. • lat Trans'
vaalsch gel~ op TerkienngeD In de ,~apkolo-
Dle ge<!paDdeerd werd '-N let ID be t. biJzon-
der I

Hebt giJ OOIt vernolDea dat zoo iets aan
hem toe!!escbreven werd '-ok beb e en alge-
meene verk:lanng geb?Ord dat TraIL \vaalllClt
geld ID de foloUle g....pandeerd was

I

lIt1r('u "r "er, ID welke alle dl' elbOh werd
tol'~{"I"zcn Onder rille H!> waM 1110 '1':111

Bishop n (' l HawKln (uóvokaat BenjamiD,
.tno :!.s tid, \\ ege'us gekochle nandoolen) ,
onder rule 1'l9<:1 w,l,ren die van Sa ...age eD
Zonen 's \ J~rdar (advok..at Ru_U,£l00
4~ lOd ..oor gekochte goedereu), SkLDner vs
Weslllluister ,erlichllllgll DlB&t8ChapplJ (advo-
kllat Buchanlllt £75 voor vemcbt werk), eo
De '-lUiers vs Myburgh (advokaat 1),0 Waal
jjiO. ontvangen en Diet mtbetaald geld)

REYIBIE
",,,rd gevn<a~ to de 7.aak " ..n Hex VI! "all
Vuur",! ZIJUde t..oo Van Vuurens door den
maglslr~at .d~ namens deu kOllll1laudaDt haD,
deleod tet £50 of drie maan<lcn veroordeeld
,,1<->getlS """ door hen ontkend ..enwm om do
.IIID.. eztgheld van den vijand LOde buurt bun'
ner plaat aan de militaire overhCld bekend
te maken Advokaat Bucbanan trnd voor de"IlO ,"uurens, advokaat Nildttmgale voor den
prokureur'generaal op \'"olgE'll8 dezen 1l'U

"]egens eeu ...erschil ID den ...orm de zaak van
"hderen aard dan de vroeger wtgemaakte van
croz<)lfde !IOOrl, maar ook bier W1I8 het dw-

Ë
Jk dat de magistraat o;unem den kom-

ndaut ha,d gehandeld, en bet hof W811 dllS
oordeel dat de Ult..pmak, alt! elle yroe-

III waar dit het geva.l "as, moest vernietigd
'worden

J
ALGEltEE.'E ~fOTIES

\' all deze zaken was dne vaa Lenu vs
r~un een aanzoek om een verbod 8&D rea-

QOudomt om kl .. eu zand weg te balen van

~

e plaats Mount Prospect, aan Dui..el.sberg
eVlD had dle plllAte voor £4.500 jtek;ocht, en
weder verkooht aan gebroeders "Walsh ..oor

10,500 Re poDdent bad ecbter de huur der
aats tU dier' ...oege dat hIJ recht had er bak-

s ""nell te maken, hout te kAppen en andere
\'1111 de plaat- te balen Het. buur,

ntrakt hield verdiJr III dat, werd de plaats
v rkocbt het kODtrakt kan l'ernietigd .. or-
en, ma:,.r dan iiOU respondent de b 1ft der
IDst krijgen. en wel ten ~e 'I'llIl DIet
IDder dan £750 Advokaat sir Danry J ula,
C, trad \ oor apalikant, advokaat Scbrei-

I~r. K (' , voor re<ipOndent op Volgens ap-

~

>\ik"nt h.ld 8rRun bil den ""rkoop er op ge-
ezeu dnt hpt \oor hem DI06lltJk"""" de plaat.ë

t t<;t{)nd te outnllmen <"Il was hem Vler maan'
d n tOE'~A8taa.n om dit ut doeII, maar had. hiJ
bft"nan gebnuk gemaakt om veel lIle<'r klt'1
eU ZIlnd dau gewoooliJk weg te voeren Res-

Dt nntkende "IJn verplichting tot onl-
r g cJ<.T plaal-, heb~ hiJ ZlOb bIJ
, Ing hterloe ven;laan Het hof .. ees het

nzoek nn de hand, daar het DJ..t bleek dat
r ndput hetzl~ onder bet bunl'-kontrakt of
o er dl' ",Iukkinlt tnt ontruuruog beperkt

IL< wat hpt w~oeren van kl I enJl be-
f
ID d" 7.aak V!IJI een boedel van Vau der
'e;;thuU',on werd op aanzoek 'I'llIl sir Henry.Trta, KC, de beer G W Steytler tot cura-

t~r ad litem ten behoeve van 10 de uak he-
t rokken mmderjangeo aaogeeteld In dIe van
Greeru;lade v's boedel McGrath .. erd op voor-
<tel VlID advokaat BenJalDlD een 00III1DiaIJan5
te Oost Londen, en dat wel de retrident m.v-
IDstraat aldaar, tot verboor van zekere getui-
gen a~teld, leU waar adTok:aAt Sohreiner,
li C. tegen opIrwam Bl. zullende bet tegen
elm gemaakte afspraak bet proces ..ertmgen;
~ op ZIJD. voorwtel wu bet verhoor ten
gimatI n.D b.lo. PartijItI peobieden. la die

EEN FOr'f -lu "u'" v(\fIge uItgaHI! WBrd
Il n {ODt gem.n!..t ,hur OU~ Ct'rf'QllpoDdent '"
bet ....re!aa ....n de :'M;;ade·1u. van den beer P
S. Cllhere. De regeeTlDg cah4lliit VBO p.-lI:a
afdeeliog £11,000 en Dlet .£1,100.

IKiez~rsvan Col sberg
TEMT VOOR

GROIIBIIHT - SCHREIIE ·
St....... DIn.da.. 2&N ¥.

nu Wentzel V8, Woot&cl, over ~ geld-
kwest~es met de scheiding der Pa.rtij8Il van
tafel en bed UIt te lIIJIkeo, WM - rapport
opgem8Akt dat door advokaat A1eDnder ter
bekrachtiging werd lugedl.oo, maar bet J;IOf
,.elgerde deze, op ~nd dat _ der partlJElll
met re~woordigd .. a, In die van deo
meester ft Wilson werd op voorstel van sd-
vokAat Ho ..'el-Jonee _ order ~- om
de rekening LO den insolTenten boedel n.n J
C QarbaTUll 10 te dienen; 10 die vlUl Rowo-
stem vs Roze,ostelD werd (advokut. BeIlJ'"
mm) de tijd voor de dagvaarding tot 1 Mill
verlengd In die VlUl den boedel van GardiDOl'
"" tadsraad \" n Port Eli.r.abeth werd door
drie pel'8Onen lUlllZOek gedaan om als mede-
verweerden op te tredeo. sijnde RJ, &00 als
advokaat Sea.rle, K.O, asntooede, III de zaak
betrokken als 8lgena&rS van belendend vast'
goed Het bof r.r;aI blert.o.> rerlof, met dien
verstande dat de behandeling d r zaak er geen
UItstel door mocht lijden.

De rest der moti811 betrof petities. Twee er
'Van, die V:lll Umvovo en anderen, en ,aD Em-
ma H Jooes en een ander (advokaat B
in beide] leidden tot bet abeoluut verklaren
VJUl eeu rule msi onder de wet op verlaten
landerijea: DIe van 0 H W. Stroebel (~-
vokaat Gardiner) had verlof voor petitJOMnS
ten gerolge om een verband YaIl £260 op
mgendom van ~Jll minderj&nfZ'8l1 r;oon w leg-
geu, die van W A. D cberrington (adYObat
Buchanan), die bil een prolrureur III de 1_
gaan maar een vroeger bij een ander ~
braGbten leertijd hierbij t lien wilde, IlOO ,!,,8
Ills die van A W B use voor een ...erbetering
ID een akte "an averdraobt (adVokaat Btaet),
werd toeg_ezen Naar aanleiding no die
von De Jond. Zonen en Oo., ,"uu'V'an advo-
Da t Searle, K. 0, b t 1.ik;ridatie rapport in-
diende, rd de gewone order gegeven, die
van Huoortba F. Rademey .. (adTObat Bn-
cbana.o) tot de aan ~ling TlUl een CUl'1Ltor
boms LO de zaak van J. T Rademeyerl W'Ï6IIJI
sptl.r;ucbt aan IIIJn verstand deed tW'ljfelea,
werd gelast een oproeptng W d08ll aan ben
die !.e£en de verlda.rinl!:· waren dat hil niet bij
rulllen .. u Emdelijk ham die'Vllll ea! Indi-
robe vrouw ..oor (ad~okaat Alennder) di. op
sla8JD.!l()ba m&oier m I, Abdullab Hamet g..
trouwd 11'88 en, daar haar man insolvent ge-
"orden en Eonder ggrehabilitoord w ajn lIA&r
Bomb8&l ...ertrokkeo was, n.n __ bij den
m-wr berustende goederen een aaudeei wil-
de ..oor ~t onderhoud van haar en haar !rin-
deren, die echter, zoo als de advob.at op-
merkte, 10 de KolOl11. Dlet als wettig 1!Olden.
Een rule lll8I werd verordend om Abdullah
Hamet op w roepen tot bet 1_ n.D bo&-
wijs W1L&l'Omaan het ~1II'Z08k met !>ou .. 01-
daan worden

IN APPEL
.. erden ner zaken geboord. In die van Rex
vs Jansen trad advokut &.rie., K.O., ~oor
appE'lIant, adv~t Howel-Joaea TOOl' de
kroon op J8llS611 waa door den reondent ma-
gistraat ...an Kenbardt veroordeeld tot zes
maanden als 10 onwettig bezit van een paard
da t 8&D l\f1lIIIlI1, een agent van de remOIlte,
toebehoorde., maar dat bIj zelf eerst beweerde
van MU7.a5l zelf, daarna van zekeren GI'08Il9-
walt gekocbt te bebben Na nrnomeu te
bebben wat er tU de zaak door getuif!ien ..81'-
kl81ud w ,V'ermetigde bet bol de 'Ultepruk,
op grond dat de verlrSSlOS door Ja.naen ge-
maakt verklaarbaar eo de getnigm.ta va.a
GroeDewalt en anderen dat hij het J)Ul'd
werkelijk van de~ gekocbt had afdoeaCl g&-
noeg wall om tot. een on lag n.n be8cbuldigde
te lel<llOn

De y.aak van Rel: v's SDUth (advokaat W.
F. R. de Villiers) was een dergelijk appel nn
PE'Il wt praAk ...an dell dent ~ V&D
Aberdeeu als dat van lll1 Ella fe Bou; te
Wellington en bet .. erd d.. w eer door bet
hof toegew~ daar tegen IMBlhnldigde Diets
anders Viel 10 te brengen dan dat hij een
rooden band om ZlJn boed droe,z, en dat de
jeden ..an MaJan's kommando ook sulk am
baId droegen. De beide ~ zaken, Rex
vs Weber en Rex n, Joplin. 'It'lUII' adTobat
Schremer ...oor ap~ten m optnd, wuen
appels vaD eeD ruUipraak ~an den reeidIlIlt
magtStrnat vn.o Queenst.awn, die t-obnl~
beboet bad w~ het schenken VSA een
kelkje brandeWIJD aan eeu n&turel. Die
naturel wu door de politie ger.oM811. om de
twee ID den nl te loltken, en bad bUll buiten-
dIeD verteld dat hij als ki_ niet onder de
Oleu .. e .. et Vlel, en bo~endien bleek bet dat
de hcentie &an appellanten l'8rstrekt n.n de
verplicbtingen oader die wet wet gewaagde.

UitspraaK wtgeBteld en hol verdaagd

laSTllllCHTIl1 TE STtlLEI
Aan deD Ediwur.

?t!iJnheer,-Het bericht door u uit Stellea-
bosch ODtYaJJgCll. dat d. "college rud het
hUlS van mevr. de weduwe Kannemeyer heelt
gekocht," IS met volkomen JWst De aOIleP
mad heeft er nIets mee w doen. Eene oom-
lD13Sle, bestaande UIt da. NeethliJig, de pro-
feso;ora Mara"" en Muller, dr. Viljoen en den
heer Bergh, bebbllll bet gebouw gekocht \'OOI'
eene koetinnchting, Daar bet aantal J.eerl.in-
P;e11qedung .tIJgt en pet DI1weDllObelijk 18,
dat ZIJ overal 10 het dorp wonen WIldlII' be,
hoorhJk toezIcht, beeft boft~ oom-
ml ~ hesloten VOOI"I:ICOIugbumD te maken
Het "Tehul " VIIJl prof De Vos kan niet aD.
Jongehngel1 bevatten, die zich u.nme1d8l1. 1IlOO-

dat de oomml&Sle m T'Olle ~
met prof De Vos tot dezen 8t&p ia _erg&-
/o,'Uall Aau het boofd van de mea.... kMt-
IIlnchtmg ml staan de bes' W. Hofro_,.,.,
Il \ . de OlOUw gekO',;en hoofd-ondenriJ'.er "'Ul
"'"A1 school.,dl tevenb al& oecret...ri8 der "om-
ml""le ml ~ Ouden! en voogden. ge-
Jje..ell blerop W 1 tteo Het" T,ehwa" .... tI
prof De VOB staat onder t.oeziobt 't'UI. den
heer J 0 Krige, een der oodennJItef5, bet
IS _Ibekend over Zwd-Mrib. en behoeft vau
tuil geene aaube~eI.ing. Het nien_ .. Te-
buIS," dat "Concordia" beaten zal, is met
hetzelfde doel, doch onder a&ooderlijk bo&-
stuur, _gesttcht, ou zal 10 volkomene hann&-
rue met bet andere "TehtUII" wOrdeD behar,
tt.gd., WIJ beYeIen do ruenwe mriohti.ng teD
ZOOl'IIte _.

De uwe,
PROFESSOR MARAIS

UIT Natal vindt men ID een Tra.oavaa1ach
blad een bericht nn 18 d_ dat op een door
twee - en - twintig lt"deD blJgewOOllde ~
nog V8lI het rechtegenoo hap een prot:eoot
JUl.a de reg~ ~emaakt en Jr8IIODdeo I
tegen de bevordering Y'lIJ1 PElI"IIOIleIl zonder
moor reoh~eerd, opleiding dan voor de
magt.st.ratunr geT'Orderd wordt, tot leden n.n
bet hooggerechtshof, met den rud er bij om
de traktetnenten der rechten W~=
als men ...oor de tegenwoordige g_ .

• pertIOnoo Iron bekamen De regeenng bad .cb
echter ,wet verwaardigd om biérvan 1reonia te
npmelt

~------
Afdeelingsraad 'an Worcester •

KENNI geschIedt hIermede ID termen
\¥l Sectie 152 van. Akte No 40 van 1889,
dat de AfdeehngR1l3d van Worcester voor~
nemens 19 om bij zijn Excellentie, den
Gouwrneur aanzoek te doen, om per
proclamatie verklaard te hebben, da.t de
hoofdweg van boven op BalllS Pu tot bil
en aan de andere ZlJde van deD doorgang
m de Bréeden Vler, bij de Daclmg ...rug
uItspannmg, In deze afdeeling, D'et langer
~D hoofdweg u.l z'Ju, en daarna. een Af,
d~ltn~weg zal zijn.

Leuigeen, die bezwaren heeft. tegen
bovengemelde ven.ndenng va.n den hoofd,
weg tU een afd~lt.ngsweg, moet ZlJ1l be-
zwaren schriftelijk Ituiienen bij den raad
na. den datum ve pubbca.t.ie dezes. '

op Last,
F LINDENBERG ~

ACdeel.ingllrud ~aDtoor, ~s.
Worcester,
a November, 1902,
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rckoninz "an den, '1 Wellington,
WIJen Benjamin S. 14 November, 1903.

DOODBERICHTEN.
ZACHT ont lapen in den Heer. op Z~-

dag, den 16den November, 1!JQ2, mIJn
dierbare echtgenoot, WOrTPK ,DE WET
HI',O in den onderdom van 67 Jare~ 11
maanden en Iii 'da.gen, na een I ngdul'ige
ziekte, d ie bij met chri telijk voorbeeld
heeft iietlrag.m, Ve b droefde wednwe.

~, M, HUGD,
'I(t!boren de. Wet)

b :-;',)('kCIl>II',)m St rna t ,

\\'''I'!'e,t,'I', I- ;\',,~elllber', I £lO:.!,

I)" T:-; ,.\I'I-:;\, III .I. li Heer "I' \VOl'lIM."d~, d~n 1:lden ;\")\"'llIl,,'r, I!)(I:! ill haur-
vur > Il tac ht ur-t e ja,ar l'lI!~I,"TIi L"l"hA

-'I.'RII, el'htj.!\,tlo(lte vu n wijlen ~en heer
Adrtll,an J",·o',u. Louw, van de Puarl, en
doc-hter van -v ijlen Il~ Tobias Herold.

C il naam d"l'kiudenm,
TOny ,J. 1.0L'W,

1'1\.<11'1, I!I X, rveruber, I !IO:!,

A-\:'\ 1-'.0111.11-: & \'!{IE:\'J)EX. Op
1.1. Zond,ILC H,VPll(l lj dez er, toen Ilij Daar
kerk .:iu!l, overk wnrn den he.',' B, J,
\'I."r .. \~ e-en ollll"luk nu-t een }'aa,,!. waar-
".1I I. ij "p ~["n.1 tl"L:, 11) dezer, ovr-rleed in
den «u.Ier! ru ,':1:1 :lt; jaren, :! muandeu en
:2'- tLl~ell.

I)" IlVeriedl'Ut' \\iL" afklllL\.."tl\l van \rul·
1111:1"11, K Kl'" "IL' In d.'n I!l.ltl~ldn tij j

",'1'-1" kier .. I"J "~I' firma ;\'uudl' ,\: Bot ha ,
"'Vlr ZIJII \·t'I-IIt.· ... lnjn., uu h er .. tf·lha,ar ix ,
'j ),,1.. tl'Il I",iz., v.rn clell oncl ..r':,'leekellll..!,
waar hij dt·laat. ..td JfU'PII van kommer eu
t l len.!e u·...don·l1d(· d eu t)CU·lth' do .rhrac-ht
"" r.It ,l,e ,la!! diP!, ge""cld~dll"ll' bij ziel:,
d~ :lC'~ltifill t·rt liefde van k le in t'U groot
\\ l~t te vt-rw r-rve n.

(iud ll"lJ"M liJ Ill' ll'ldp!, ...l'll bt'tJ'ckkiD~en

(' \\. "Il II ,J ~l.-\LHERIIE,
F mt er ne n , llabJ Pr etorra.

C1LE]O~ j1USICIPALITEIT.
r.:"l,t.:"l(~,itl!{ \'1111 het aan~a:l11eener

I-c-nin s,
K. n n r-, ~t·'" hH·dt. h n-rnu-dc ID ter m e n

v.i n :-;"(,tlt',, 111,11\ li'; en 117 van
.\kt(, 4', v.in 1'.';.~, dat ek -'tUil ci pa le raad
voorn. nl" H "t Il It"'BIIl!_{ aan tt' gaan
'0"1' d" "1111 'dil [:!,I)II'I (Drr, dunend
pond, ....tt·r!1I1L"I OTlI lt-'n al~l'lIllL'De Schema
u t.. tt' \ ,)t-:', lt t li le' vo lt oorc u OTn water
I"JI','n .i a n I,' 1,·I(~.'n UMr alle pr ivnt e
\\4,f1ln":"11 III Lt t 1)0'1>, o\'L'rE.·tjnkollJst.'{
dt' pl.i n n. II l'U }}ot rt kt·nIJl:,.:t Jl \'3.0 des raads
III..' II "ll!', w, lk» pl.uuu-n. [>f'I'\·kt'Olngl'll

III. l ....'"-Tlli('(llll·S. voor n l le bclust ruz be-
t.i]. I~ v'l" In7.:1~t·zIJn aan hrt, Kantoor van
d- II r.s,ul . In d.u. l','ulg LWIIl"g belasting'
b"t-rl,'" ltd r.-ch t zu l lr-n hebbeu. binnen
"ll 1II;\..ln<l v.i n I December, 190:l'ge-
r,'k"lld, •• '11 ,,'hrlrt.~'lrJk vorz ock bij den
HilI'>': III' .,1. rui d, Il k lerk UPS ra.a.ch in d,·
u . n('11 t r-n dT, k u- '[,IL dl' vraaz of zulke
11" 1l1rt~ 7.~tI a;lll~t·::.t.\n wordt n of niel zal
l» ..Ihl Wll;((t.1I t.!t;\)r dl' klt·z.lrl~ \ n dr be-
I.I-t,n,: h"I,d,'r, Tot ui ru-h t, v.m de be-
!,I'tlll': I".taln, kan I I.x_kcnd g'l,5tcld
\\"nll n d.u, bon llJ:t'I1(){_'lllCl If'\ ning van
..:..,~.I)UII hc n~wh~d h bove-n dt~ som v.i n
!,'I -11111, 11,\· nu 1).... \ h ik ha a r I:; voor deu
r Il i ti n ' Il lt' d. II \\ llt·l'\'()urr,la.(l der stud

(' ,11)1,:[. KI~lGE,

~I ~I I' 1'11, ,h,l.1JtOt"1 n.
('.d,'dptl. ~~ ()t.v/bt r, 1~)11~.

BELANGRIJKE YERIOOPIKG
\,\:-1 ~~r:R~rE 1\1..\8

LEVENDE HAVE,
_~lUrSRA AD, enz., enz.

1)(' (lnd.'r~l't,'('ke-,d(', h-hoor-lijk
, «l.ist. li i r]" zal per publi-ko v..i-
lio~ vcrkoop-u te " Klipgat," op

Donderdag, 4: Dec., 190~.
'l'en 10 ure des voormiJdags,

IH; ,OLf;r!:\'DE

Levende Ha ve, enz., enz: _
J. Voor n'kenin~ van den hoedel

van wijl-n IL S, -Htlr~"r, SI'. :-
1711 ~rl'I'1!IO Schapen (Ooien en

Hurncls ), fil ~ll'ri!lo Ol)i'n mr-t
Lammers, :31 Afr-ikaa-ider Schapen
(Ooi...n t n Hamels), ~~) Afr-ikaander
Ooie-i, ~:l Afrikaander Lammers,
lï~ An ror« Rokken, :10 An~ora
Bokooi-n met Bokj.«, ,~I Hoer Bok-
hn,2 Koeien met Kalvers, 1 Spider,
1 ~t(·lkar· Tuge-i

Het gewone assertement Huis-
raad bt,,~taa':d,· uit Ta fe!::!, Stoelen,
Waschtafel,;, ledekanten, Glas- en
Aardewerk, en bet gewone Keuken-
gereedschep.

IL Voor
boedel van
Fouché.

2.j() Mi'riuo ~'ehap('JI, insluitende
Haru-Is Ooien C'l Lummr-rs, Ooze
is "en zt"t'r voortr-fl-tijke partij en
d...uandnclu \;111 bo-r-n on specu-
lat-urs wel wunr.lig.

:31)Boerbok kvn (!(emengd),
IJl. Voor rekening "an H .• 1.

Burvcr, Jr,: - ;);.,() eerste klas
Ml·rino Schap-n ir.s.uitcnde Ooien
Hame;,; en Lammers. '
I V, Voor reken ing van verschei-

dene personen: tjou gOt_'t!geu-clde
'M"l'i.,o Schapen. Ooien, Hamel" en
Lammers Ilet ve.' is in goede
condiue, ('D Il" termen zullen zeer
libe-aal zijn. Ver~f't't ni-t (lat de
verkrufJillg zal !!'l'holttkn worden
lt' "K lil'-'aL" (ollltn't.t 1~ mijlelI
van l\lllrlay":'lIrg)~ op J)P:\'OJt.RIlAt1,
.~Dpec ;,ber, I!lO~, om (l llur, v.m

ALEX. IN~ES. Afsll:lger,
);n WEI. : DI' ~ f,;latJ'e- 7.<\1 lOet

pl. i it'l" 1'('11 i~ ha, e naa~' dt:'zP \', r-
Állol'il'g !!p!'r;w!tt Yl'rkoop('II, doch
1111'11 Jill et 7(H) ~ol'd Welt'n lt 'm bij-
tijds .'rvan kt'nllis t" gev(ln.

GEBROEDERS OliVIER~
Bus 371, Johannesburg-Markt Agenten.

Eenige Vruchten of Produkten &an
0_8 toevertrou wd zu)Jen onze beate
attentie ontv&ngen.

~ ADELIJK ~ AFREKENING.

Kostbaar Vast ILEII DRAIEISTEl •
Publieke VerkoopingIN j,

Oranje, Rivier Ko~
· ;'~~,

, ..
. i~

DE ondergeteekende gelast door de ExecuteureQ,
van wijlen Gerrit Johanll(~s Be !lj

zal per publieke veiling verkoopeo, \'001' zijn, ~,I'lIil
J 8 co bsd al, O.R.K., op , ~, I

DONDERDAG, 4den' DeO.;
ten Il urs. voormiddags, dat Kostbaar Blo k Pla __,,,,...~...,
uit ruim 6·jOO morgen gronds, gelegen in het distrio;t'
te weten :- j,

I. Brandvallei, No 22, groot 3007 morge~!
Il. Brulfontein, No. 17, groot 2980 morge~

III. Leeuwpan No. 72 (overblijvend doeI), grmI~
Brand vallei, Sedert de vroeg" dagen van N~.w'

span, later geworden Kimberley en Beaconsfield j-t
Groenten en ander Land ,producten '
beroemd gewet st op de markten aldaar. Brand
de oorspronkelijke plaats), bevat ongoveer 8
ommuurd, dat besproeid wordt, uit een sterke s
Daarbij zijn pr verscheidene stukken gronds die l1t1',nr~.

twee wind- dammen, en er hestaat prachtige geleil'11'
ting. Wijnst(\kken 1-'0 allerlei soorten van vru l'\l'Ir,,~(,n

weeiderig ; gatui!{e daarvan du tegt'n woordig»
1500 wingerd sto '<ken, :300 vruchtbocmen en ZOO,
0D Kweepeer lanen. na de geuoodzaak te ver-waar-loobi Ó
dri 1 jaren., Braauw-T'aai en Vaal oosch hout i~
Voort id Brandvallei] een uitstekende vee-plaats,
als"klein vee en paard-ti en, morgen \'001' mUI'It,tlQ,'
zeker eon der Kostbaarste plaatsen, indien niet de
in dit district, maar van het gelieelo W,)st~lijke d 1

Kolonie,
. Brulfontein (gren seud« aan Hr.in IVdll..:i);: hneft hierto

meestendeels gediend als vee-plaats, maar de gt-llegeb en VOOI'land
bouw zijn uitstekend, daar er overvloedig zeer vlá[( ón -rdscb wat-r
is, zooals dadelijk te zien is in d« groote st.mdho kuilen water,
gemakkelijk bereikbaar ter drenking door gro'Jt en k' _vee.

I:;eeuwpan (grenzende aan Brandvallei en .'BruHon'tein), deze i
tien veepla sts, bijs mder geschikt voor gr00t ve '. ~'

VAN

Vaatwerk, Boerderijgereed-
schap, Aanteel vee, Huis-,
raad. Aandeeien enz., ter
plaatse "Nederburg," Klein
Drakenstein, Afdeeling
Paarl.

,ief des Boedel,:
Oostnutzen
1', Korkple in 40, Burgstriat, KA APST

Invoerders van Landbouwgereedschap en Ifachin
P.K. BUS 96.

DE Ondergeteekende, zijne
plaats "NEDERBORG," uit

de hand verkocht hebbende, zal
publiek doen verkoopen, op
DONDERDAG,27 November, e.k

ten 10 ure 's morgens,
de volgende

Lloyds'
U Aermotor"

Windmolen
LloJd~'
" Aermotor" Losse Goederen:

18 DI

(joedkoopste en meest Economi-
sobe Kracht voor het Ophij-
i!lchen van Groote of Kleine
hoeveelheden

VAATWERK enz.
6 Stukvaten, ~ Kajaten houten

Kuipen. Pijpen, Hop' heads, Half-
amen, Ankers, Vlootjes, Trechters,
Kranen, Manden, Emmers, 1 Pers
Machine, 1 Brandewijnsketel, 1
Rozijnen Ketel, 1 Wijn Pomp, met
Leiders, enz.
Boerderij Gereedschap:
1 Kap Kar op veeren, 3 Open

Karren op veeren, 1 American
'I'rap, 1 lichte open Wagen op
veeren, 1 Buggy, 2 Enkele Tuigen,
1 Howard Eg, 2 Oultivators, Lad-
ders, Graven, Schoffels, Mestvor-
ken, Pikken, 1 Last Mest.

Levende Ha ve :
29 Melk Koeien en Vaarzen, van
goed ras, meestal in melk, 1 Extra
Buggy en Rijpaard, 1 Ezel, een
aantal Hoenders en Ganzen, enz.

Huisraad:
Het gewone assortiment Ze~,

Eet en Slaap Kamer Meubelen,
Porcelein. Ulas en Aardewerk,
Keuhngereedschap,Bolinder Stove,
Kaja.tenhouten Watervat in Kom-
buis, enz.

Windmolens.
WATERvun ongeveer

Graoaat- Vijtr-
v.in de laatste
,o/Hvloedig,
wel VOOI'groot
omei, is d-ze
este, niet enkei
Ur .nje I{ivi"r

VOOR DE

Hnlahond1ng of den Toio,
Het Drenten Ian Vee,

or 8eaproel·lngsdoelelnden,

OE LICHTST LOOPEND~ RN

KRA.CHTIGSTE I
WINDMOLEN

AtDEELIKGSRUD VAl PIQOKTBKRG.

UIT

RIVIEREN, PUTTEN or• BOORGATE

IN DE MAR.KT.

EENVOUDIG,
S'fERK,

VERTROUWBAAR.

Lloyds' zenden hun eigen erva-
en Opzetters naar alle deelen der
Kolenie om "Aermotor It Wind-
molons op te richten.

. ------------- "'II"'C:" .: J.

Kom, Zie .cn overtutg U zelven, zoo worden w~ verzekerd van
uwe tegenwoordtg-heid op den dag der verkooping, IJ

t
N,B.-De Kans op een diamant mijn (heel tri6g.elijk wegens de

legging) is NIET uitgesloten, ~~ ;
Jacobsdal. 1. W. B. de Vli.'L'Il~:RS,

1 Nov., 1902. : -, j: Afslager.,

"Olive.r" Plo~gen, "Planet JR" CuJti vators, Eggen.
"Deering" Binders, Bmjmachine-, Maaiers on Harken.
Lloyds' houden in Voorraad alle soorten van Gerde,jschappen benoodigd voor

Boerderij, \ .
SCHRIJF OM PHIJS LI fSTEN.

de Aandeelen.:
40 Westelij~e Wijn, Brandewijn

en Bpiritu Maatsohappij Aandeelen,
en wat nog verder zal worden aan-
geboden.

P. J, HAUPTFLEISCH.
D. F. MAKAIS D. Zn.,

Vend u Afslager.

P AAHL- 'V E LLI NalloN.
, . ~

~~

Belangrijke Verkooping

Vaste en Los~e Goe4ereul'
. ~-> .~
1 TP; -;0,' ~

EEN On.:lerwijr.er of Onderwij-
zeres voor een pri vate school te
Zand Vlei, distrikt Carnat!von.
Onderwijs te worden gegeven aan
6 kinderen in 't Hollandsch, IEn-
gelach, en Handwerk en Mdziek
aan twee kinderen,

De Applicant moet in staat zijn
kinderen op te werken tot het
School Hooger Examen.

Salaris £40 per jaar en vrije
logies,

Applicaties sullen door den on-
dergeteekende ontvangen worden
tot 10 December, 1902.

Werkza.amhede~ te beginnen qa
de Kerst vaeantie. Billijke reis-
kosten van V ictoria West naar
Carnarvon zullen vergoed WOMen.

J. J. STOFFBERG.
P.K. Carnarvon.
. - .. r- --

BENOODIG~

ZW4'IIIL 'ZI WI~EL BENOODIGD
\rI .• . ;II •.E ·~,}~~::ocee~~~eno;d.:?~
I het ~fJlteno distr-ik t voor, zeg' tot

j 6 kinder-en. Applioantcn mooten

Alexandra Room Af eh ·der 'g"'ce:-t,ificl'l rd« Kopien \'Wl a~hun, ,,- s el' SJ C -rt.if 'aLl-rJ vn {]l)~Ili,!t\(;h, it't,t.HIIvan
I)~z,( -u.Icre lJI:k wunui heid, zoowel
als van goed gwlrag en Lidmaat-
schap toezenden, en melden of zij
aan de Ned. Geref. Kerk behooren,
Underwijs W worden gegeven in
Hol~dsch, Engelsch, en Muziek.
~alal'l~ £50 per jaar met vrije
1Owomng. Applicaties niet !later
dan den lOden December, 1902, toe
te zenden. School te beginneh 'in
Januari, 1903.

MEJUFVROUW de Weduwe JAN
BE Tnll!:R, die van woning gaat ver-
anderen, heeft den ondergeteeken-
de gelast om per publieke veiling
te verkoopen, op
Dinsdag, 23 December, 1902
Hw klltwr Erf I•. t!l, II' I. ~It
.Istl II Itl IU ~It , nlttw
der, H8PEFIELD.

Het Erf is behoorlijk bebouwd met
een welingericht WOONHUIS, be-
vattende 4 Slaapkamers, 2 Buiten.
kamers (slaapkamers), Zitkamer
groote Eet1.éamer, bediendes Kamer,
ruime Keuken, Dispens ;

ST ALLEN, (2) voor 16 Paarden j

WAG ENHUls en Provisie Ka-
mer;

Een ruim vertrek, dat als Tim-
mermanswinkel gtlbruikt wordt.
De gebouwen zijn sterk en van het
beste materiaal gebouwd.

Mej. Best~ier heeft jaren lang
een zeer winstgevende Bakkerij
gedre~en! de alombekende ligging
van dit eigendom 18 zeer geschikt
voor eenig handel die men mag
wenschen te drijven.

Alsook zal verkocht worden het
geheele assortement Meubelen,
Karren en Levende Have, ~t later
zal worden nader omschreven.

Het vastgoed. is intusschen uit
de hand te koop.

Voor bijzonderheden vervoege
men zich bij

J. W. STIGLING, Afsla.ger.
Vendu Kantoor,

Hopefield,
13 November, 1902.

Een Zeldzame lans.
I

CECILIA STRAAT, aOvENt PAARL.
\' \

" t' ~

In 'den boedel van wijlen den hoer A. A,. ;BRqlJNS,---------------:' :
DE oodorgeteokende, daartoe gc'ast, zal p,~~lie~ vcrkoepen ter

plaatst>,op ~2 i I

DONDERDAG, 27 NOVE:M:aER, a.s.,
, te :1.0 ure V.'ID. ' :,,'~ ,

VASTE GOEDEREN: ';, t

Zeker erf en stuk grond gelegen aan .de Cecilia slp~at, Bu ven Paarl,
met een zeer gerieflijk woonhuis daarop, alsmede wagenhuis, stal, en
andere buitenge-bouwun, een wingerd plantatie {~ieu~), tuin beplant
met vruchtboomen. Deze plaats is zeer stil en zeer 'aa a" euaarn gele_g-en
en uabij het Hoven-Paarl spoorweg station.

LOSSE GOEDEREN.,'

Steekdraad - -
EN

Standaards!
TEGEN Dr; LAAGSTE PRIJZEN.
- -

S. A. CLOETE,
Haasjesfonte~n,

Mol~no.l-t M. :ROSS & CO.,
Btrandstraat, ~,

XA.APSTAD_

BENOODIGD1

,a
Ilet gewone a-sortement huismeubolen, zooals ~ ~Tafel.~. Stoelen,

Ledikanten; ~childerijen, Kleederkast, lIang en 8ta~nql Lampen, Zit-
kamer <uite (bijna meuw ), Cupboard, Wasch· en Klee§taftllt!, ALtd~i!'a-
en Zeilstoelen. Hoederakken. Barometers, Naaimlrchirtl, lIuisklokken,
Breek-, Glas, en 'I'inwaren, Potten, Pannen, enz , Gt\'\v , , Vorken, enz.,
Paraffin en Gewone stoof, een 'zet tim n'3rmansgál'~e . clHppen,' Har-
monium, Bal~es, Ladders, Zinkplaten, Slijpsteeu eh,:8~hroef, Mandjes,
Tuindraad, Melkkarn. Stoepbanken, anz., enz ,en wá.~?011verder ter v~r-
kooping zal aangeboden worden, te veel om tt) mold~; iVergeet dUBDIet
Donderdag, 27 November, den dag van de verkoop,i~,.g.r· ,

DE WED.~~t:'nRUt.J lfS
• ot. . ,'J. '

\T, K. SCHP~,V ~R8,

J. S. MARAIS, &,Cb.T Afslagers.
· :~ "

Dama ROGgeSchool, Worcester. I-BENOO
BENOODIGD

EEN Onderwijzer.. ongehuwd,
voor een' private boeren

school tIJ Wondt'rheu vel, district
Carnarvon,

Salaris £36 per jaar, vrije logies
en inwoning.

Kennis van Hollandseli en En-
gelsch vereischt.

Applicaties zullen ingewacht
worden door den ondergeteekende
tot 30 November, 1Y02.

J, J. 8TOFFBEltG,
P.K. Carnarvon,

VOOR
een gecertificeerde
voor de Matricnlatie
een salaris van £100 p
en logies vrij.

Alsook een Assistent
ten Onderwijzeres
van £4:4 p.a. met
vrij.

Applicaties,
tuigschriften, te
op of v66r 8 December,

Werkzaamheden te
de Kerstfeest vacantie,

J. W. H, ME RING,

van ge-
gezondenKaa psche Gouvernemen ts Spoprwegen

,; BENOOnlGD
In.gen.ieur. hENE Assistente in de N. G.

Zending Sohool, Clanwilliam,
na de Kerstfeest Vacantie. Salar;s'
£40 per jaar met kost en inwoning.
Applicaties met copieën van alle
Certificaten en Getuigschriften,
(ook lidmaatschap van Godsdienstige
denominatie), zullen ontvangen
worden door den ondergeteekende
tot 9 December, e.k. Kennis van
Tonic Solfa zal een aanbeveling
zijn. Verdere bijzonderheden bij
den oudergeteekende.

C. T. GROVE,
N: G, Zendeling.

'1'B:N()Eas worden gevraagd voor het maken weg en toe.
gangen onder het spoor bij Kruisweg (crossing) No. ijnberg.

Volle bijzonderheden kunnen verkregen worden t kantoor van
den ondergeteekende, alwaar plannen en specifikaties"(l111r..Ar7.('f'htkunnen
worden. -, "

"'I'cnders zullen ontvangen worden aan het'
Auditeur Generaal, Parlemcntstraat, Kaapstad, tot '4f)'''~~

December, 1902.
De laagste of·eenige tender niet noodzakelijk te'w;Q:r®ln

Worcester,
1~ Nov, 1902. EEN Heer o.f Dame als Bpek-

houder, 10. een dorp nabij
Kaapstw.-ee~ ~le zal helpen bij
den toonbank indien noodig.

Salaria £7 lOs. per maand of £3
en vrij logies. Diensten dadelijk te
worden begonnen.

Doe aanzoek B., IC Ons Land"
Kantoor tot den 2isten.

TENDERS, gemerkt "Tenders
voor Tol" , zullen door den

onderge~kende ontvangen worden
tot den 19den December, 1902,
voor de huur van de tollen in de
afdee~~, di. "Greys Pas," "Groote
BergrlVler Bug" en "Zuurfontein"
voor het jaar eindigende 31 De~
_cember, 1903.

Elk tender moet vergezeld gaan
van een certificaat g:~teekend door
t~ee, verantwoordelijke personen,
die ZIch zullen verbinden als bor-
gen voor den persoon die den ten-
der indient, en voor de betaling
van de Tol' gelck>n en kontrakt
zegels.

De raad verbindt zich niet de
hoogste of eenige tender aan te
nemen, en tenzij bevredigende tenr
ders ontvangt'n worden, UI de
huur van één of al de genoemde
tollen per publieke veiling verkocht
worden, vóór de publieke Kantoren,
om 10 uur v.m., op Zaterdag,20
December, 1902.

NICO. J. VLOK,
Secretaris

Afdeelingsraad Kantoor _ .
Piquetberg, 14 NOYe~ber, 1902.

Simondium PU"~"DA'"
Groot Drakenstein-Principaal ... A. E.

, (Vroeger Principaal
Klas Publieke School

LEERLI GEN wor
bereid voor "

"School Higner"
tion" "Examens,"
vereischt voor \_;I~.J,~~,;_~_"

Cievelen Dienst I!ix:alIleDS,
Grondig onderwijs

en Hollandsch grwa&
Kostleerlingen zullen

lferstfeest Vaoantio
worden.

Voor termen, enz.,
bij den Prinoipaal.

-- ------------

aanioek

BENOODIGD
Gecerti.6.ceerde Onderwijzen! IVoor
de Private Boeren School Oat-
lands (nabij Kaapstad), 0:0 aan
zes ~mderen o';derwijs td geven.ImlJlbug:HudelsN'tKbUppU. Specialo verei.schten :-HoUandach
Muzie~ en Naaiwerk. '

EEN Vergaderin--:, 'van de
Stichters van de Murrays- Salaria £50 per jaar met kos en

burg" Handelsmaatschappij" zal in lo~es ~rij. Applicaties met ge-
de Stadzaal, tA Murraysburg, ge- tUlgschriften zullen ontnn.gen Wor-
houden worden op Zaterdag den tot 31 December, 1902. Wtk-
den 6den December, aan st: zaamheden ~ beginnen na de K t-
Alle aanzoeken voor aandeeien Jeest vacantIe. Voorkeur zal ge-
moeten dan ingezonden worden. ge7en wo~den aan een bejaardeo I' persoon, mstaa.t kinderen op te

p ast, werken tot bij School Higher
A. J. DE VILLIERS, .

Secretaris. ' R. STARKE.
I

Kantoor van dtln Hoofd Ingenit>ur,
Kaapstad, 3 Novembor, 1902.

en Clanwilliam,
6 Novf'mber, 1902.Derde Klas "Publieke ~chool"-

Citspallherg, "Diiltrict
PI ieska:'

BENOODIGD, voor ;bovenge-
melde GOllvernements School, een
Onderwijzer, bekwaam om onder-
wijs te geven in Engelseh, Hol-
landsch, Muziek, en ook Godsdienst.

Salaris £GO, per jaar, en vrij
Logies,

Plichten te worden aanvaard met
het Janurai-Maart, 1903, kwar-
taal.

D. J. VAN NIEKERK,
Secretaris.

---------- ----------------

-r-WEE ervaren win
I I één voor het
partement en één voor
buiten-deur bezigheid.

Doe aanzoek bij
ROOD, PENBERT ! Murraysbmg,

14 Nov., 1902.
Prieska,
12 November, 1902.

Ootlands,
P.K. Dur~vilIe.

•

, ,
I


	gray00648.pdf
	gray00647.pdf
	gray00646.pdf
	gray00645.pdf
	gray00644.pdf
	gray00643.pdf
	gray00642.pdf
	gray00641.pdf
	gray00640.pdf
	gray00639.pdf
	gray00638.pdf
	gray00637.pdf

