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BIEBEEISI1STEEL,
op

.... VE~GE
DONDERDAG," den . 'MEI,

N. DROOMBR.

IMMELMAN .Co., Afslagers •.
Vendu Kantoor,
:Malmesbury.

De Pasr lsche

.Erven,

Hier nu is waarlijk een in bereik van .Hel'DWlU8

VBRG8BT NIET:

Zaterdag, den 18 Mei aan.t.

J. 8. MA.RAIS & 00.,
HOFMEYR, Secretaris.

du-afslagers ..

BELANGRIJKE a. D :rIOK.'. .
~UTHRIE &_ THERON, ~~

óaiedea, 97 April. 1903.

-\

,KOSTBAAR Hut ~AAD, ENZ.,
AAN DE AARL. DEWAA.L. & Ca.

"I ,'IJZERHANDELAAR8. J
.

Het. gewone assortiment Hn1·I"""~1J
VOORKA.M8R.-Gewone Suite, 1 ....._ .. "'•.

Orgel, Muziek Stand en Stoelen, 1 'olialmae
Tafels, Schilderijen, ens.

EETKAM.BR :-1 Groote Teleeooop StoeIea,. Sideboard,
Dumbwaiter, 1Vergulde Spiegel, 1 n.UI·.llHl1If~_ ens.

SLAAPK.ut:RRS.-Ee~..eklaa Bedroom Kasten, I1seren Ledi.
kanten. Kommen, Bekers, ens,

DISPENS :-Dinner Servies, Trommels, Kannen eDL

KEUKEN :-Het Gewone ~elllbngelree-*I~». 1 Stove, Pottenbank,
Taft'l, eDL ,

ALSOO Ir 1 uroot Bad, Ladders, .DOE'C'8,pel~ LeuniDg8Welen, Bloem.
ballen, Madeira Btoelen, Hall Stoepbanken en
wat DOg meer.aal worden aaDgeOIlX1ell.l

"';. .
. in --iele PnlleD ~ op DfKOOPPIUJa.

vaD hUDDen geheelen
voorraad vanV:.a_x:aa_

DANKBETUIGIl\

A. B, DE
'red. H. H. WICHT.

.......8 .. CO.,
AFSLA.GERS.
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REN.
den heer
"oopen ten

:IN,

1903,

.ntein, af.
roeden en

HUll'.
lit aie mij nrplicht u dese rqk.l"lijnen
te .. nden om u te cUak"" voor AM uit·

'f&U' Cardui Wij.a en Il Black
" lIijD Trouw had voor de

-'rijf jr.rtn MD _ .,...ujke iJad •
geleden, en ..u.. gepro~ w.t

nito.abn.cllt werd 'f'Om' de apecial. ~g I

du. 'YI'MMli~b siekte. Naélat mj I'
maal lIW mediciju gelnuikt had wu
ataat hau-' "OedMI te "erieMn i "OOr
tijd WU lij 'dafr-lijka na he eten

Haar 'leYell ....... hw tot laat,
a1nda l'tII'I.eden Z.te~ (het is IIU

"__'l"""'_'J ia aij ee. DinW menech, hetwellt
~t mediofJn te dankelI is. lit

mIJ genoodsaakt u dit te achrijV8JI,
de een of andere &rml lijder m.t.

h.lI1'IIteld._ ge.OJIdheid tJJ Toorbeeld
"oordeel mee doe.
Uw. dÏMl dieu.,

CHAB. WAGNER,
Beetl1111dAir Kihg'. Hotel,
Rivendále, a April, 1908. • B. HOPMBYR,

. 8earetaris.

.Kx:eOtlt.el11'rt'eetamentair.

C.-K t I ol.... ~.
..... <

B. Jk' u.. PMd. rt a . .. ...,.at. ......1-~.
• • •.:....._ .... " ... ! P. ~vs.

A. A. 1T,.&t E. ,Jl: (bp' ",' 1 t =r ...... - -10 .&nIL; __ . .-

niIIII"W\lltAn die pi.cben heb-
-"U11&U1U'1C rijn asn den

bo1re~~IDOCj,m(ten Boedel wordeD
-.ordermpn io te

II1A!UlI,r" ~ betalen ·ten
de Paulaohe' Am·

Tr118t Maateobappij,
lSe·pe~t.kt, U4UUC'" ... weken van af

Onderwijzer- G~vraagd

icht op de
.apkamers

C' ~~~r.b,hnl'''_
Hawston,
,'1'OOt 300
r hebben
ge Erven

Ier twee

• Ledi-
werk,

.ets te
-3 aan.
aal en
. n den
al de
erder

).

'E.

IJ

en

,

e

k.unu dat bij mij op de plaat.
.... oI7eL!,vallei·:-Eeu donk.r.voa Merrie

met een kol TOOI' deu kop. De
.1~teUa.&r kan het terug kri.igen mite de

betalende.
S. H. LOMBARD,

Vogel ....all.i,
PorierTiU. &.d.

GEBOORTEBERIOHT.

DOODBERIGHTEN.

THOJlS()N.-T. Dv-un, Silwood &ed'
Boodeboech, ep d8D lid II duer, Roll.&l'
K.EU..Um TJrOJDOM, oad 18 ~.&ZeIl.
De JijUioet aal bedell (' ) telS nar

bet aterfh1Óll 1'VlaieII, naar odeboacb
__ l'S>b.lnnn_ eD YUdaat yerder _ de begraat.

MaitlaDd. Vriead8D nit Kaapa¥.,
lr:nnIIeD ,..rtrekk8D lDet deD trelll, di,

le 3.30 lI&ID. ftJI Kaapeiad Da&J' Maitlmd pat.

OVERLEDEN te s.. Point Villa op deD
5denMei, ODD pJiefde Hoeder AxlU CJ.TBJ.·
IlN" BlrOTS, geboreD De Villiera, .iII ,haar .s.le
jaar.

JA.CQUES 8MU1'8..

OP _HemeUchen bodem overgeplant op
ZondAfl', 3 M.i, 1903, aan het Gymnasium,
Pu.rl, ODH teed~rgeliefde zoon, PEDUS
JOJUnIS, in den ouderdom ..-an loSjaar 8JI
.. maanden, na een lijdo nu ~ weken.

Hij droeg zijn lijd81l met geduld, en ont-
Bliep in lijnen Heiland, m.t de woorden:
" Kom, J elll1ll, ja kom, kom haaatig, Heer! "
Hiermede wenachen wij onsen innigen

dank toe te bren$ren -..an den heer.n mu.
G. J. Jonbert, lfuiaTader 811 Huiamoeder
der Iurichting, dl. h.m m.t de grootate
wrg en teederheid hadden "erpleead. ala
ook aan Ds. Joubert, Dr. en Mu. Weber
Mev. &adem.y.r en de vele vriend.n, "oor
hunne belangstelling en t.rou:we hulp.

" Ala wij de dooda't'&lIef batreel!J
lAat ont elk aant.che vrieDd weeD:
Maar Hij, de !leIte Vr:ieDdin nood,
VeruU ODS ofllr ,m en dood.

Kom, treen _jj daD ,émoedi4rd yoort,
In '!'Ut nrUonW8D op Zijn Woord i
Hoe moeilijk 0118de _. ook IChjjll,
Het eind aal ubr UHg lijn.

Pa. ss, VI.I0.
De bedroefde ouders,

P. J. DB JAGER,
ISABEr.r ..~ ,Dl! JAGER.

and white OX,· right ear
I.JO'JIH·UU, halI·D1oon in froJit,

on left hip.

,-J~ W. GOUS,
Poundmaater.

Spioen Kop,
Ermelo,

TranaVML

LOUW.-Zacht in d8JI Heer ontalapen
te WelHl!Igton, op den llde1l dezer,
ELlUBITH B08Afl1J.J1, geboren Le BonI, de
~ergelieide EohtgenOote nn LA.BUT
Louw.

DANKBETUIGING.

DAAB bet onl onmogeJijk i-, &I de Trienden
per brief te bedanken Toor hnnne hartelijke
deelDeming eli bun medepYoel iD.dit 001

eD onherstelbaar flII'liea ftJI OJlH
Docbter ILurK H, 100 wenIClben wjj_--.n.",~.middel nn dit Bt.d allen te bedanbn

1'OOr hunne hartelijk.. deelnemiD(, en Toor de
woorden nu yerlrooeiiog' ODS to$Iresoooe,.
De Heere ge..e lu,pn op de trooehoUe ,!!oorden
lD OORD bi~tereu kelk. Nogmull barteJUk dank .•

De bedroefde Ouden.

H. G. 3BEEFF.
C. J. J. GREEFF,

,eb. LJ.BBE1L

._.u....Os, ~plat-kop, wit-pens,
achterpooten, 1ritt9

1)111...,' .. 104 jaren oud.
os, wit·pena, witte
linkerblad, kol, witte

awaluwstaart,
witte achter

-

Breek MnDr,
Did. Hopefield,
II Mei, 1903.

VOOR de a.an mij bewesen hllip gedu.
rende de ziekte nn wijleu miju Echtgenoot
door familie en menden in deze plaat .n
ook aan de verafwon'Dde familie.n men-
den voor de vel. brieven .n telegn.mmen
nn deelneming mij toegeaonde1l met het
uateoen.

Blijf ik steeds dankbaar,
De Wed. J. J. HAUPT. H

Van RhijDJJdorp,
6 Mei, 1903.

Roode HeU~
9 Mei, 1908.
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NEGTA

D 'Ó8ULI ;-c;:-.A.JIW8 .... ·
IO~:-T""",,"''''''''
1JOQLIIlA •• 00.. .uBW.ClDlf .

• .... al.illbb .......... _ ._. .....
..... I' .'
It JW-aw.-t W-. ..... _ ........

NL .

w' P OBB88Y.~G" .:
10 Kei Biab--. ...... ~ ........... ~.

rAUB&, TAK K~. 00.. Al'B!.AGBBI
19MIl-PurI, .........
GIDBON P TAK ZIJL, .uau.GBB.

20 Kei-Koa .... ,.. eD •
• )(ei-l.eatItririer, _ft _ ...,_._. '.-

PJ PJUIlAJ8, UBu.GD.
26 )(f'i -Talbailt, ~llk.Icoed_.,
28 )(ei-Talbep. erna .a ~.--... .

G. I. O. BEl(, .usUGBL
IS 1I.i-PkiIippo&o, pluta .. __
DEIIPEB8, KOOBB .I ~GB, AI'8U•

. GDS.
12 llei-Caledoa, _la. .'
11 Jlei-Zoethil, afd. ~, ...,..__

J 8 IIABu8." 00. ~GB:as..
1.Kei-Gordool Bui, ..........

1 .. 1BE:a1lUNN, A.J'8LAGBB8.
" j.roade Terkoopbamt, Pl.iMu..l, ...... ble-,.•.

P. 8. O. 8KO&, AF8L!.GU .•
"10 Kei-L.",,10D"1I1. cliImb ~OD

... - ..... pedereD ..
J:vr B DITTII4B, AF8L!'QU.

IS Kei -lWIaan., plulMD.
o T P .ABlE, AJ'SLj.GBB.

ta KIi-LDGkbo.l (0.8:.1[), ..... KiMd.... J
ea an..cJ. baft. .

8'DE 1[,00][, AJ'8LAGB&. .
15 Kei ~ Ba~f, afdeeliDJ PriDM

Albert, natcoed.
GOTIIBIE .. THUOS, U'8LAG &Bs.

'[rinkt

NEeTA.
Drinkt wu .. rapport ~

....cMflrlD« U.""",_.1- pIaoad.n door u
De ed. Il...

..... woordlc·
belllolrrllb toeepruk. J;>-

Ileer R4BI., lil.
...... Uaaoi ..oor

·)Uap'tóla'oi. Wal: of d.
lal word.n elooi

11 Kei - HeraaDDspie"nfoDw, ... .;.
....... rea. Y. ea PO'D, mVn·lDfCD&t.o. of

.. D. nLLIBB8 ol: 00., AFSLAGW. de blU-T.nde be.ol.
.19 JIei:.-PMrI, lONeroed.,...· ,..teD eD wU:ur·
lOKei-P .... J, bó 'D tuiD. ftD welk. Dut·
J. J DB I[OOKol 00., A.FSLAG.B:a8. ..,.., pda·
2J Ir.i-)(OD"" YU" roedereD. ala sUD tt.an
30 Mei-KoDUp, roereoo, .. ()IIJ'o.....u bij de

'1oed_D ea ll ... 'ii. baYI. aoltuod. .DJ h-.r 1. A.
1 lf 1I00BBS&8, Jr .. 00, AF8Lj.GBu G.u,l'!' h'lrrlnnerdel atn gekoor .. n a-
13 Kei-~bQ'7, )Inad. ha..... jooJ.te radliWiblltl.lr.be, en laD he$ uri-
n Kei-GrootYa1Jei, .fdeeliDt KaJ.IIb.", deel dat IlISnoo'Uepj!de heer RABI•• O)e~,baft.· ,
16llei-T. KaJ._lIl1lllYlDeI• b.. ,. . hQ (Ga.t.ll'!') geDomsn !laideD' in de
21 Kei-lIaJ...bD", pDODWID. _prelda,.o, wu.rdoor . d. Woroeeter

. j •

P J BOSlUN • ZOON, U8LAGBBS. kleld ..... nog oD.er~~!d drie ledMl ID d.
16 lI.i - Eikealaof, diatrikt S'-U.. bcMu~ W.trY.Dde Yerpd~ 1rNer, in plaata

leY,oo, b,.... '- nu dat TIlIba«h w~id áfpInedln met
Ol' IIABUS, O.ZN., AJ!3LA.G1!lB. Un lill. . Wer;)' dit n~e~ g~<iaao,' dao waa

r 13 }[ei - Fair View, Acb"r Pearl, er g.... r, dat ééo ofl bade .. loftla_no
rUed·rea ID I.....d. ba... WorceetM ill d. handm der ~opartt

O. W. LOOn; .A.F8LAGEB konden atn geya11Ih.: ·O.t chonl kV
6 JDJlI-j.berdeeD, )eYIDdehaft. . .• terk UIl op dIJ.-nooJ"klll!Jkheid nD eeD
BIOE Ir DE VILLIEBS, j.J'8LAGEB8. oomm~1 nn onder~oak naar de (rieYeD

d!~li-Beeufor~ Weet, yute ID lo.e roe- onder de kriJg,we$ gItleden. .

DU PLESSI8 ol WILOóO)[8, "F8~.j.GER8. !J'.Dr. BacK pleitte ~nlwel.prekende be-
6 Joai_u Ach&ertaac," afdeeliDr OoJ.berl, woorJlng teceD de Te~eeU~J ftD 011M

nat&oed. politieke partijen YfI,dllt ru. N~
.. lde hV, het il ni-leen lnr..~l'nn ru,BENOODIGD; mar eeD kw.tl. Y&'1'de' blUyeDda be-
laDilD.. nn laet .lan~: :~oo ..er de h•.b--
moht nu roobogela,I'dle Il~t laDd .komen
uitputten om noh dm met 'huu eohatteD
naar elJen te begeYep~; W.~ hij omtrent
redllirib~ti. lelde "'r1i"ot DauwkeuriI
geleien e!1Il!ll'dacht te ]WordeD. In leeD
laud ter wereld WGrdt.,ihet ,.,tal kleNn
alleen iD unm9rklog;p.oomeu bij d.
urJeeUDI Y~n klelle~l. Da out.,. di,e
yoor de ,r.oote -.den ~"nrehalld word~o
Yenll(l~1l l)1J den Ifag. H,t beniea..-t
0111 holfYdl" kid~", Jle ~ha3:1 op Il, ~p
ltadlO •• lij. JUn, our ;12 maanden DOl
hier I1Ill!lD -VD.. I .
D, heer IIsaauu:s l.yerde eeo wal·

doordachte toeIIpriak.1 Ol hoo~dpUDteD
datl10 ~~reD. de. financi_ll toeMfDd
nn ·Zaid·Afr~1U eo hoJt oni~rwUI der

I .
jeu~ Bij tooode aln dat eeD. Iaudt·
IOhald no .£65,000,oób op de TtaJunal

-Ó, I
wal ,el",.! londer de te.~mmlor der
bey.lkiDi. Dolafnnj "a, £30,000,000.oor oorlop1[oeteo, d.~.I. niet wlDlt,e·
nDd. Eo lelt, nn d. oyerile £31'1,000,000,
werd een unuenLUk deelgebruit.t om het

DE ZUID .. A~RIKA.:J.N door den oori!), yerwoMte kapitaal In h,t
lsnd terIlI te brelD~en. In .erband met
des. l~ningell moet ni~ uit 't oog .erlo.
·ren worden dat bUDI al hat geld buItel)
Zuid· Afrika geleenl wotJi. 8~QI.l de
renten, dle daarop beul.la wordeD, pan
4118 het laud uit. al lt l.EagelaUti what
tegenoyergeetelde het geYal. Niet alloten
wooen de eobuldei80hel'l •• n Eagelaai
grooteod_la in Engeiud, maar E'lgeland
heeft oot gelrl ge1een1 !P'0 d! meeete
andere landen. . '

Aaogunde o'lderwU_ pleitte de heer
HSRRIIiAN yoor deoentl'ldiaUe, d...t wil
leg~dn pInta ilglt. bsh l61' am in met
plutl.,l~ke bij JraJ8D. V~t b eeo groot
onierwclrp en b;,h.oort naltwkenrlg uitge-
wertt te .word ~D. II 'n! il t~ f8neird om
naar het IOIlYernem'int te gUD om geld h
Yragen, .ergetende dat ~en claarcloor OD·
willeCenrig oentl"lll.uUe ·in de hand
werkt. Wij gel03Y8D leonter Diet dat
dese saak in de. Yolgen~e _le groDdt,
behaDdeld zal worJea, .Sit Go.oos
SI'RIGG heeft vall .ekere YOOrmlleD op
oDderwUI gebied geaproun. Wat lij U di.
yool'lteUen? za . et pJbUek Diet TOOraf
de gelleg.:nhJld _If 'gelil I J te bMpreken ?

#

NECT!
Drinkt

NECTA
Drinkt

NECT!
Drinkt He

NECTAR
EEN Gecertificeerde OnderwiJRlI'DI om

oDderwijl te geyen in Eogel.ch aan ner
nnd.eren, M.usiek en Handwerk aan twee.
Salarill £36 per jaar m.t noij logiee;
werksaam heden te beginnen soo lpoedig
1Il0000lijk. A_pplioatiee te sende aalA den
ondergeteeken.dl. I .

P. P. J, COETSER, J.I.,
f Kemp Farm,

Plo . .Alice, C.C.

Drinkt He

NECTAR
ILl~TAO.

..,.ow.· .... ,.

~'ppela
r"m...,080
Pa....
4ardap.,e"'''."Ui,."
Narij.

Il llei, 1""
! • d' ! I cl
o • \) 0"
n 2 7 0 12 10
o S 0 0 6 10
090 -eU8
o 10 0 0 10 10
o 6 2 010 5o 3 1 ·1 a 6
o • 2 0 ••'ZIJ IS D[ BES E. J 1..".

ON S LAND.I'eveelt ze aan

NEGTAR I DINSDAG, 12 HEI. 1903.

De naderende Sessie.

WInt zij is de Thee
DE RIJK~N,
DE ARHEN,

DE ~TERKE

VE ZWAKKE

BI1fSB.s een mand. op den 5den Juni,
yergadert het Kaapeohe parlement yoor
de laatate maal yóór de algemeeDe Ter·
kiedor nn aeide aalsen. Hoewel Sir
GoSDOJJ SPRIGG heeft angekondJgd,
dat de regeerlng nn plan ie ,een
tieke wetllontw8rJ)en nn betwieteu u.rd
voor te .tellen, toch il hIJt duld.liJk dat
de.. ee.ie geellIliJlI Yan belang ontbloot
nl lijn. Wel il' waar lal eeD groot d.. l
no den tiJd opgenomen worden door de
belpreking Yan de beelaUln te Bloemfen-
tein op de coof"nintiee genomea-bl'8Iul·
teD dJe meeetal ió YerbaDd Itaan met de
mUn·indn,tril· en weiuij te doen hebben
Dl~ de oDtwikkeling yan de landbouw
halpbronnen no hst laod. ODgllaltld J
werden deze Cl')n[erenti ... met ,"lIloteD
denren ,ehouden. De notulen lijn Dor
Diet gepcbliceerd. Men heeft n0i' Dietl
meer dan MD poW' algemeene beahliteD AL LJElRLJElL
omtreDt de "heidJkweetie (.11 rakeDde . _____,
de mijn.IDdDltrie) en onbepalde gernoh. De , .
teD omtrent een Dleuw toheroond en een AI de reviele hovell ui verba.ild meb do
.oorkeur.tarief yoor Brit80he lmpo.rtatiee. regiatratie, zijn nog niet afgeloopen, In
Men weet 'echter DOg Diot in welk nr. vel'llChillende distriJct.eol moet het. hof
b d d weder zitten OOI. uitgestelde za,ken af te
an it .oorkenf·taripf/lltaat tot het aan- handelen. Wij twijfelen b- echter Diet. &a..Jl,

beyoletl tolverbond, Het la dill ODmo- dat de uiteprake» der recht n in de
gelijk YOr het publiek de .. diogen Ji.aar zaken DAal' ben qpgezondeD die reeds ge'
behooren te bespreken en *e OyerWeteD. publicoord zijn, veel ertoe z.ullen bijdra-

Eo toch ill hetgoed dat de pul.meatl. gen om het werk to ~gell: Zooalll
leden hoo kleun y66r de aeuie ontmoe wij reeds' hebben aa;ngeloond gingen de

rechters uit. vain hel;. beginsel, d<!otde li'{,{,
tellj en zaken ftJI. algemeeD belaDg me liever ten gunste dan t:egen den k:ies.er
hen bespreken. D~ hee ... n WOLJ'ÁA.BDT uitgelegd en toegepaat.moi,t worden. Meer·
en JOUB.RT, de leden der Wetgel'eDde derjarige sonen, die bij -hun ouden in-
Vergaderinr yoor SwelleDdam, IUD tIlana wonen, maar die een dl.Ollderlijk recht
op reil door hnn ki8l8.fdeelior. De leden op een deel VAIl de plaat- Ii~ betlij
..an Cl&ll'don, de heeren B.r.as en DB•.. een graascecht. of laruibo~Wl'echt, ,kunnen
PIllU!, IUn reedJ eeDige webn-rellden geregiatreerd worden mi, natuurlijk hun
teru-keerd van een l1l~ioUe' -ka deel van het bewoonde ilibottw lIlDen met..... - ..... het d 1 V811 de pI_u ;na:rop~j recht
nn l'ergaderiogaD, e!llllmirn waarnn hebben £75 wa&rde heeft,
ook door Dr. VILJOU, L.W.R. w.den In de Paarl moeten v~lICn,~u"Wl"
toegeeprokeD. In een adYertenUI kondi. nog dienen, meestal
reD de leden no MalllleeburY in beide heer Nicholson,
h . d t" W straat., h~ft getoond.
111Mn aan, • lIJ op· oena1ag, 27 en in hem gesteld alII nn' .... rtiioili ....

deMr, een rergadlrior nD hun ·lriesen te .waardig is.' Toen de del~a_t.le
Kalml'lIbury lUllen oDtmoHen, terWUI op lington eenige _ken
den .OlgendeD dar eeD conferentie te wacllting" bij deu Dl'I)êure~_'ell'_aI
1J(oort'(If!8burggehond'm al *Orden, 'meer maakte. naar &a.llJeldullr
lpeoiaIl om de printe 'ltetilontwerp8ll,dil
bU d.n klerk no de Wetcneoi. Verg ..
derinc i, iD&ed1-.dt handelende

J>E
HER~TELL~NOE~

-I:N-'

DE ZIEKEN.

N EGTAR
THEE

J8 een Heerlijke Drank
alle Mensehen en te

allen tijde.
I

Verkrijgbaar bij alle
Dien en Algemeene Winkels
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EeD saak, r vroeger be preken, over de
huur nn gebouwen aan Zeepunt. .-\dvokaat
Benjamin voor eiNhar, een IIChoe:nlllllker ;
Advokaat Close voor verweerder, ~toratie-
bouder. De eiNh WY vernietiging der huur
en t.rugbetali.ng nil £36 ala buur vooruit b&-
tuld, beu.vena IChadevergoeding. H.t huur-
kontrakt. ....... in het begin de jean gloten,
eet b verbuurde gebouw nog klaar was; en
...e1dra kreeg eischer een aa.nachrijving van
het gemeentebestuur, dat hij weg moest, daar
hij ~een buis mocht bewonen waar een getuig-
~ nn bewoonbaarheid van w 8 voorge-
ltogid. Eischer bad daarop met verweerder on-
derhandeld over de manter om toch naar het
hu rkontrakt te hand 1 u, en deze IOh n niet
o~e!l~d hiertoe, doch ....ilde niet weten van
lICIladetergoeding, onder anderen op grond dat
eUocher geweigerd had het huur kontrakt te
teek nen. Van d n kant van verweerder werd,
op nagen van den Hoofdrechter, onte d dat
de gemeenteraad eiaeher uit het huis bad ge-
I16t~ Die raad was daartoe onbevoegd, en
oUcher bad een .anmerking van een inspecteur
.-erk rdeUjk ab zoo ieh opgent. Voorts had
Y fW'eerd l' een tegeneisch wegens het niet na-
komen Tan bet bourkontrakt waartoe men zich
nntaan had. -

Voor den eiNh trad eiseher zelf ala tuige
!Ill' Hij had zich tot de huur veritaan ICboon
hij wist dat het huia nog niet was afgebouwd.
e hij had opgemerkt dat er weinig haut met
den bolJ'N "as gemaakt; en over dit punt was
MD h len tijdonderhandeld, .....nt had eiachcr
de huur drie maanden vooruit betaald, dan
JDoeit hij er toch veordeel nil hebben. Ver-
wee.der. uide dat er geen tijd WI. bepaald
"-.O,P het gebouw klaar moest zijn. Men
" .. emdelije 1:00 ver dat eiseher de plek kon
betrekken, maar daar kwam de inspeet r om
te nrtellen dat hij geen recht had dit te doen,
en dat bad hij aan verweerder meegedeeld, son-
der bier ieta bij te winnen. Hij had te zee-
punt ab ICboenmaker ten minste £25 per
maand kunnen verdiellen. en dit ....as de grond-
.Iag aijner berekening der achad.evergOOding.
In oontra.-verhoor gevraagd zi~nde naar een be-
weerde belofte dat de bou" binnen drie ....eken
klaar sou zijn, r.eide hij dat bij niet lezen kon,
en dat toen later siF. boekhoud r hem vertelde
dat ex nieta van tiJd in h~t stuk verm.e1d ...a.,
had hem di groote verwondering gebaard.
.Wat den inspecteur betrof, ala die verklaarde,
dat bij hem niet had aangezegd dat hij bet
gebouw moeat verlaten, dan was dit een on-
W'Ufheid.

Na een getuigenis qn eisehers YTOllW, vol-
- gena wie haar man ....as uitgezet maar den vol-
gendeD dag een bomel< van Terweerder had
gebad om de zaak uit de ...er Id te helpen, gaf
de inspecteur, W. C. Droenk, tuigenia dat
bij aan eiseher niets and ra gezegd had dan
dat T rweerder nog geen getuig8cbrift had van
d voltooiing V1Ul het gebouw, hebbende hij
geeu recht om h m... te jagen; maar op bet
v memen 1'UI .. at hij zeide bad eisch r ter-
~<)nd den ....w.e1 verlaten en IS_loten. Wei-
nige dagen later was het getlugachrift uitge-
maakt, maar OOt'IIt meer dan een maand later
aan verwMroer gezonden, want dit uitstel .......
gemeelId ~ er ...ellicbt. nog een kleinigheid aan
de voltoollng van een gebouw ontbrak. Onri-

ontkend hij niet dat bij wellicht zoo ge-
•prok D had dat eUch~....m . r achter zijn woor-
den gezocht had dan BlJinhlclden.

Voor de verdediging trad vet'W'8l!rder op, die
ontkende dat eiscb r had aangedrongên om et
n~tate1leu van t'f'1I bepaald n dag. mul' nr-
klaarde dat eillCb r :ge"eiger'd had bet buur-
kontrakt 'fOOrYijt jaren te t keneD waar men
bet OTer eens w.. geworden. Voort dat bij
UIl klein bedrag aan IChadevergooding bad
aangeboden, en Terder he een en ander dat
ter .ta:elicbting d r voril'ie nrklaringen diende.
W81.Dlg da n nadat eilCber d n .. inkeI T -

lateD bad walles klaar; ......t er nog ontbra.k
wa een Jout re kleinigheid, di ftÏlIcber niet
~u geschaad heb n al hij s; bl ~ n 'II'as. ~
Tan Terweerden winkelbedi nd n, die een ge-
'Prek ..tDa1K:hena twee partijen over d bu r
bad biJgewoond.gal n ge uigeoi met dien van
verweerder rjjmende.
Daarmede " .. hgt' nt'erboor afgeloo- .... tf

pen, •n daar h net tijd .. as 0:0 lunch te ~e- . 8teld
bnriken .,i4e de Hoofdrecbter dat ei her d ,In,
tijd k&ll buigen om sijn verklaring der I;on
ill diM ~ te wijai en dat sijn zaak duid&- I val n
lijker werd en die ~~. verw ,N@l' er ni bij; ..it. had
leed. F.en paal' ~ elI werden" kelijk
gemaakt eeu vu dien aard dat Advokaat In a Z arlk vn' T --d
cloee de vra ..... op-rde of lIlJ"nkliënt hierm 'laatsoihaipdi] r w ope a el ......ka -ot.-- I ." , aer) wero eeo

. l:I genoegen II~; doch de Boofdrech I I.QlIOIOU~ verklaard ever ui:ere wij.
... _ er op dat, ala m II' Jott op den doelr VeJ'- akte van~.op::!.c._butingt''.~_~_~~)
w~" r.genn ... rltla.ring der &aak, hij er nn J:.JI.aa~oel!1 ""d."... It BUUUI~
me b", lijden kan. Daarop volgde d pleit-' "'erd ~ et aangaiul Tall een
redet:t •• 0 CMed de HoofdHChter uitaprUk in :' onder Terbad Tan 't ....

(Voor.Loo Ho->flrecM r eoRecbter :Maaedorp

WOENSDAG, 6 ¥EI, 1900.

EEN PETITIE •
YU J. L. Jordaan ....erd be proken door Adt'o-
bat De Waal. De man was insolvent en
wiJde ajn rehabilitatie, en .....at hij wilde was
nu om zijn ..erzoek, d ..t bij ongeluk voor
dien daa .....as ~esteld, en dus op een waarop
II1Ilke .."ken DIet behandeld werden. op d n
Yolgenden zou voorkomen. Wi t de curator
"an de veranderingP vroe~ d Hoofdrechter.

. Die is de grootste schuldeiseh r w.. b t ant-
woord. Toegestaan.

. LEVY .... ROZE.
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.VBBG vEN

JOB~="
I

aan G. Clyne (Advokaat Bucha~
(Advokaat Buchanan), EIleu

(Ad ..olcaat .Al9k&Dder, die berieh-
dat alle. schulden waren afgedaan en

e n r tant wa ). J. C. H. Grasscw (Ad-
Alesander), H. Brodie (Ad ..okaat Cloee)
eedaan (Advokaat De Waal), J. J. A.
(Advokaat J. E. R. de ViDieN).

ORGELIST.
. '-·1'

BENOODIGD, fen kóappe Orge-
Iist (lf Orgeliste voor d~ Ned. Gel'.
Kel'k: te' V it: toria West Een. van
de b ste org lR ter were d zal tegen
] J uli bier opgericht lii,_ Daar i•
veel te male-enmet- het ~ven van
musiek lees n, leider te~ijn van de
br388~ bende, "DI. 8ala VOOJ'e8l'1t
£40 per jaar en werk beginnen
tt'gen 181e:1 Juli. Doe aanlOek
met g tuigsohrif~n bij fl en oader-
geteekand-, voor of op . en 8 laten
dezer. .

, G':A. MA~D8tl,\V.D.M.
Victoria West,

1 Mei, '~03_ \'

ALGF~fEE1~ MOTIE

. Ht"'VELLTKSZAKEN

BENOOI?IG

b
·

EEN' f!£ certificeerde [lde.rwij-
• 1Jf>Te8 op een Boo "Dplaat~

twaalf mijlen van Dordre bt, twet'
mijlen V~U de Umhll\[lga] SiQiog,
Onderw(s te geven in Bngelsch en
Hollandach .tot EleJIien~J asn
drie Kinderen o-k M'l17.iek\en Zin-
~eIi.. Salaris £40 per j~J vii
Logtes Werluaamheden ldadelijk
te hf'gj~ne~. . j

App1lcatles met ~tUÏS¥hrifteD
Tan good gedrag en Lil·dm~i80tJa'P
eener Protesteneche
door den ondergeteelrende
gen worden. .

P. R.

A pril, 1908.
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H_ 0_ DE WET.
AleX&lldria, 4 Mei, 19'J3.

Noord Onder Roggeveld.
PUBL.IEKE VERGADERING,

gebooden ten huise ..a.o. den beer D. W. ~.
Ao,booilllen te Vaalfonteio, op deo 3den Apnl,
190:1.

Ala VooruUer werd gekasen de beer P. A. Z.
Burger, "KieUie," en ala Sec:ret&ris da beer E.
L. Maraia, Vlaldootein.

Nietleaent'-ande er maar .Iechl.l een paar
dagelI. te ..oren k DOis pgnen werd ..a.o dese
nrgadering, ".. er ~ een I r aoede op
kOID8'.oe Voonitter leide, dat bii het ala D groot
"08~bt beecbo wie, om met lulk een groot
getal bii eaa.oder te liin eD "OOnU om OD'
geacbt PvlemeD~id, d.'D beer F.....d, M..rwe,
L.W.V. in 0 midden te bebben, wien bIJ "<'aD
ganecber hArte welkom beette.

Oe beer V. d. Herwe apm toen dlYnrgade-
rinl( toe, na liiue uel1lde te keilDen te hebben
gegeull in hu.r.~dden te lUDI en leid~, dl~ er
drie redenen lIJD, wUPOm <lelO "8rtadenng
bel~d werd:
(1) Om de. pel"8O~eD, wier name~ geacbrapt

IUD op de Kiezenlijst, U'l te moedigen, om te
doen .. .at Iii kooDen, om bonne ,temmeD terDg
te kriiaen wur &D1b mogelijk was, en beloofde
liiDe bartelijbte ond teonwg.

(~) Om. d .... rgad rinJ te t..ODeD de ~en·
IICbefpkbeid, om .. e r een Dondstak op te rich-
ten 10 dese wilk, en seide, dat ""le andere
dj.trikte Dna Ilr.ed ..ooruil _ijn gegun en
da~ hji I; nd dat bet ook "oor on tijd ....
til begtnDen, dur de Bond Un "<'aD de midd len
is "in lijn oog", wurdoor"ii ..eel kunoen doen
tot .. ebOD en ..ooruitgaDl( nD land en ..olk.
3) O~~ de .. piering te bcorea, of ~ll

bur toeetemmlng wilde p"eD, dat bii ala Bud ..
lid nD dese wijk bedankte teD gullste I'a.o den
beer Ko<IB ... d. Merwe nD TODtelboachkolk,
die .Ia :Raadslid k ndid.d ul ,taan &II bij
bedankte:'

O .. r dese dri punten ..olgdeD toen lommige
zeer warme dilCn.ui ...

Onder landere aaide de beer Willem dn Toit
'flin Noordhoek, dat bij het weD.cbeljjk be-
l!Cboawde,' dat wij "IOdaag de &aak o"'r bet
opnehten na eea Dondatak beepreken, dur
he~ tijd, en meer da.o tijd wu yoor Dna, te be-
giaDen dur and re diatrikieD one "ruet I'OOr01t
'iin" door stil te Kitte!! mur .. el door te wer·
ken. Hij w_ er op, clat er m r bel'Di pateld
lDoeet wordeD in onse tildeliike &aken n dat er
behoorlijk kennil gege,en moet word D 'fa.o
publieke nrgaderiDgw, aoocht alle bela.og kl
lendee se kUDnen bil-D n.

De beer V. d. Merwe sprak .DOweer e .. eea
de nrgaderiDK op de noodaakell.ikheid, dat Iii,
die ouden ZiiD, tocb buooe kinderen uur 1Ch<l?1
moeteD unden, dur Ijj d.oor hun geleerd heid
beter 0J' de boogte nn lak.en knoueD komen
DPpolitiek gebied.

Oe beer E. Marais seide, dat bij meende, dat
bet ..oornaamate werk nn d a Afr~und r op
bet oogenb1ii: moet ZUD, -0. kind ren D r
school te zenden. Het kwam hem berbuRle
maleo ..oor oogeD gedarende den afg.100peD
oorl<>t{,dat HollaDdschspr_elteDde peJ'llOn n en-
acboldig iD de g~"a.ogenLl g plaatst w . den,
omdat 'ii onbek"um .. aren, Iichlel~eD 10 bet
Eogelacb oit te drukken .of te nrdedJgeD en er
Die' Iltiid de gelegen beid 11''' om een tolk te
kqjgen. Ook beeft meer da.o een !li.et de k~
om ..ooruitgang t. mak D op politiek ,.bied
eeufoodig om ajjD oDgeleerdheid. Hij meende,
dat het aa.o .na te danken of te wijten aal we-
sen, w.t onse kinderen lolleD zijn W&1lDeerlIij
maDDeD geworden lIiin. Of sy mllDD 11 nn
positie laUen lIjjn, DWlD D ..a.o lOY]oed op poli-
Ii~k of maat.chappeljjk gebied, of PWO~! ~e
dag"erken, die oDbekwaam lulleD IIIJD leb
goed. 'fOOn te brengen.

De Voorlitter nOli toen, wat bet geYOeI der
nrgadering wu om(rent de bedlDltiog "a.o deo
beer V. d. Merwe ala Raadslid; docb de ..cl-
.!.rekte meerderheid meende, dat hei nie'lIori
wu ODIoude Bull lid, die 100 ..eel goeda "oor
OOI geduo beeft, te bedanken, ..oordat meD
zeker.beid bad ..a.o eeD Kneden op ..olger.
De 'fergaderiDg besloot na. een oor later .. eer

bU elkaar te komelI, ~D einde een Bondstak op
til richtea eo werd g.. loten.

E. L. MARAI8,
8~Cletaril. ,

De Turken in Ks.cedonie.
Aan deD Edit.ar. ,
MUDheer,-M.t diepe ontroering Ju ik iD

ia .•Oos Land" een exb"act nit "Onse 000-
r&Ilt •• oyer de "er ...oeeliDg en gruweldad n ia
lW:edooie. 1. bet iJ iDd.rdaad be_melter-
gend te deokeD dat om Politie'" doeleiDden de
groote mogeDdhed'lI nieta doen om bUDDe&flleo
ring te kennen til genD en lolke gruwelOJl te
keeren. En tocb moei ik "".,eD, ba et
groote, be' macbtige, bet christelijke EaJ.land
OTeldit alles de Tarken beatr&«eD? Wat wordt
bier fermeId? KerkeD· ",Di Jd I een kerk ala
een .t.aI gebruikt I andere tol d n rond klo
af~eb"nd, onderwil .. n in dOll trOD gestopt.
(XOf! geeD predikanteD), dorpeD ..erbra.nd
>"roDwen,oit neee g... lucht, sicb iD rotaklonn
ver rzende, en-mar genoeg. ZOUh t IOnder
eeD bIOl!"~ .. bumte de Turken kn.DDen ..er·
oordeelen ? Lut bet geweko antwoord ...

J. ft.

áBd
A'f

iJ alleeJl . éoht.in venegelde pa~_
I' .

" .... ~ .... ~ ... '.' e~ op.

1-

OHVEB.WACHT, Diltr10t
J'aurlalll.Wa. O.a.o.

Haft al... ,. OIl baad an kiDda
of L.&.1I.GEead SMALL 8TOC~

De me-ponds. blikken ,zijn aar ipOhQo!l ftrsierd IDJD
nutti« op ·,.ele JDatlierell te gehruiJteD, waDDeer se !eeg ~jn.

Mi
Gouvernements Gazette.

~m
Groot en Klein Vea

AANBTiLLINGEN. NIEUWS VAN HIER; ONV6WAOHT, ·D1Itrlot
.l'aurl8mlth. Q~

Hebben 'aItooe ~ an.
lt'OI'teD Tall 'GBOOT .eD KL IIN
YD..

de "GueUe" a.ug"koodigd.
ALS O.C. EN R.M.:

B. nil Riinenld, O.O. eQ R.M. "<'aD
Weat, te ziiD ~laat ... e"a.ol{eDde O.O.
in de Mjrusteneel. Ifdeeling "<'aD deD
Generul.

O. A. Welsh, O. O. en B. H ..... n Her·
zijn 0.1). en R.M. nn Victoria West
D. Le.1i , A.B.M ... a.o Qoeenatown en

Ste,diAtr04)m. to zun C.C. en R.M.. nn Her·

BEL,UiGBLJK VOOR .~ IN
1UAPSTAD.

W&DUWlt!f.

0;) Zo1ttkr bnuuftg:
Trans. 880 ..oh, ... nea 2428 kindereo
O.R,K. 655 " 1912"

1635 4340

O.O. en ·R.M. nn Middelborg,
UolCMIunjpliOlpecteor iD de Gliaiaterieele

Itdlee!lUi no Procnreur-Generul.
E(HolAGISTBATEN ONDER OR·

DONNANTIE No.' VAN 1846.

b) Met bWlting:
Traos. 387 y"I" ... enen 114 1iDdcreo
O.R.Jr. lI28 " 7u8"--- _....

615 18W
WEUE.N. \

0;) Zonder buiJtiftO: b) Met bui ing:
Tnw8 ... ... 500 123
O.lUC... 330 128

'De-~"""
bie-mtlde UIl het. ~ P'lb~
bekend te etel\,.n, dat bij alawet. VINOU il'3LAGSR ill

"erTOlg ag.~ al, "er-
kvu1t'8llde ~ bopeDde op de
WDeIlftrlriDg eD lDédewerking
lijDer.

_.
830 251

No. 2
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Dames Oost Indische Ka.toenen
Toor I/U. 2/11.3/11, elk.

Dames Oost Indische Katoenen .D.t!I.pUtl'D, volledig opgeschikt, voor 1/3,
1/6, 1/11,2/6.2/11. S/ 11.

Dames Oost Iadische Katoenen volledig opgeschikt, voor 1/3,
liP, 2/-, 2/6, 2/11 tot 5/1 L

Dames Oost Indische Katoenen volledig opgeschik.t, voor
2/11, 8/9, 4/6, 5/11 tot BIll.

Flanelletten wnaeJ·x1"'..........,...
Groote vel'l!oheidenheid hierin, WSUU'f\l',nAI'
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SECRETARIS.
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PICK.STONE'S
Gesondheid iJ het !oor.-
ding in deze oude Wereld,
die te behouden, 'moet gij
middelen gebruiken en er

geen betere, dan die door BEO.
C. F. JURJTZ I Co.
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Fruit Trees.
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