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Kerste "'1f1ll'
ValUI ,..1":,,,.. _;;'<1.
en Kegeadlckte
'utels. Rouiid .. PIa1_.
KleareD. oot ena. • Stfrt.

P. F1C 'I(: '.
. ;'.ParI .......... KAAPSTAD.

(Nabij Jf. GeNt' Kerk). :.

TENDERS
YOOB

WAAROE~8SllL.. GA
TEEDERS worden mits desen .

gevraagd voor het. opmaken Tall d~
VijfjaarliJksche Waardee~l
van elle belastbare eigendommen,
ondt'rhevig &all heffing Ya'D beJaa..
ting voor Afdeelingsraada blein.
den, gelegen in de Afdeeling
Malmesbnry. in termen van wet
40 ven 1889.

pe A fdeeling te worden verdeeld
in twee wijken :-

No. 1. Te bevatten de belasbare
e4cendommen in de Veldkornet-
schappen Zout Rivier. waarbij is
inbegrepen het dorp Hopefield.
Saldanha Baai j St. Helena Baai,
waarbij zijn inbegrepen de dorpen

~ Vreden burg en Hootjes Baai;
Schrijvershook.

No. 2. Te bevatten, de overblij.
vende Veldkornetschappt'n welke
be.vatten, de stad Malmeebury_
Middel Zwart1aild j voor Riebeek
Kasteel; voer Zwartlandj Paarden-
berg; MOBBelBank Ri vier; Achter
Riebeek 'Xasteel, hetwelk bevat de
dorpen Biebeek Kaateel en Riebeek
West; Honingberg ; Groenkloof SOHRIJF _
Oost, hetwelk: het: dorp Darling
bevat; Groenkloof ·West.. Zwart;.
water; Achter Zwartland, hetwelk
berat het dorp Moorreesburg.
Te.ders kunren wordea inge-

leverd voor beide wijk eo, doch
moeten afzonderlijk: voor elke wijk
worden voorgelegd, en de hand.
teekening dragen van twee borgen
met die van den tenderaar, die een
contract zal moeten teekenen (Rf.
sch-ift waarvan ter inzage ligt op
het kantoor van den oudergeteek-
ende), indien de tender wordt ge.
aecepteerd. De rol moot bevatten
de juiste volledige namen van elken
eigenaar in alphabetiscJte orde, als-
ook het getal en de letter van elke
lot en den naam der plaats of van
het eigendom, als per akte van
orerdrscht, toekenning of pacht
daarvu, voor elb Veldkornetsohap,
afzonderlijk.

De succesvolle tenderaar of ten.
deraars moeten elk eigendom in
deze afdeeling bezoeken, en zullen
moeten bell'ijzen ter voldoening van
den raad, dat zij op elken be:llitter
van land eigendom een kennisge-
ving hebben gediend, inhoudende
de waardeering ep het eigendom of
de eigendommen aan hem toebe •
hoorenris, gepl.aat!!t.

Verschillende eigendommen, be.
hoorende aan ce.zelfden ~enaar,
moeten afzonderlijk wopWen ~e-
waardeerd.

De tegen wcordige waardeeringa-
rol zal niet mogen worden gebruikt
door den succesvollen tenderaar,
die de nieuwe zal moeten opmaken
zonder referentie daarnaar.

De valuatierol moet voltooid en
afgeleverd zijn (in duplo), niet later
dan I.') October, 1903.

Tenders g€:merkt (" Valuation
-Roll "] op de enveloppe, moeten

-~ aan den ondergeteekende worden
gezonden op of voor den 6en
Augustus, 1903, te 3 uur n.m.
, De laagste of eenige teeder hE>.
hoeft niet noodzakelijt te worden
geaccepteerd.

A. L. BRODZIAK,
Secretaris.

Kantoor van den Afdeelingsraad,
¥almesbury, 13 Juli, 1903.

. A1a wij niet!hebben wat gij.~ hebt .ullen
. m4en ea -dese met den pril aan u Y~~ri'CI~
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Stoet ala. 1111 teekeniog bCH_UIF ,.
ill EikeD- ¥ N'o~IiAOQt I
kl81lr. Biet.!1l littmg 6/6. ! Vooa

• CA.TALOGUS. Bij~~r:~.A.rm- ~ CA~ALOGU8.

Prijslijst in· HOLLA~D~H en EliGmlsOH.

Garlict's leUbëfl,aZIJI, p+;~l~~Ao.
~ I J

R. WILSON,! ZOON &. Co~,
ST. GEORGE,'$ STRAAT 119

: , .
.l\.LGEMEEN E iHANDELAARS

• 'I --'- ., _- _,. ...... lf' ~I • .,.. , _.

IMPORTEURS VAN'· :'

vooa

\ "

I
I

Engel8ohe, Oontinentale, Am~eJ. Ohiueeacdi., A.~tral1Ioh8.
J(aUJ1tiua en Zu1d-.Amer1kaauohe produk&an. .

I . -, ~

• • Hut.. MaoblD.~ .aD .lDtcl•• ooL·. •
~

Eenige .Áp~n voor de: _.-".

Faust-8j~=n ka':!~~~ds::~~c:::,13:::!b~~~1rQ~:t~~et1~LacllferOakdalemuavln., en d. "Clyde"motorkarren ..
ODAMS Superphoaphates. .
ODAJ(S Oomplete Bevruohten.
ODAJ(S Wijnstok BaVJ'Dohters.

De SAMSON

IS een Gegahaniaeetd~n Wind
molen met een D~bbeJ en Aohter

Kardeel; zeer sterk ~n alttid,evell 8'8Tot1ig.
Het is Obgetw:ijfeld de ~st Windmolen
voor besproeiingsdoole~den;, daar het
kardeel achter is kan hij lin dell aaohtsten
wind werken, terw:ijl &la de· Wmd~t
sterk ÏlI de veer-bestierder h'et 'wie) atQ
het slechts vrijlatende Ida de: s~ J

daart. Schrijf om een speoiael oa.talogns. Wij hsbbea ,.eeD grooten
voorraad van pompen van allerlei 1OOrt, pijpen en toebehoore,q, en wij
zullen verplicht zi~n door ge\oi'8&gdte worden om BPA !begrooting TOOr
den besDroeungs·wtruating Yan eenigen aard of groote. ;

Een geheel nieuw instrument in Boer-
derijgereedschap is onze 11....,.1_.u"
Rond» P1089, die, wegeas zijn hoedanigheid
van grond te kunnen doorbreken die te hard
is voor een rijsterbord.ploeg, van onwaar-
deerbare waarde is voor de boeren, van dit Ir'..,_ ...

land, waar droogten zoo dikwijls' komen.
Volle bijzonderheden op applikatie.

----- ----------------
Gelurborgde Genaiag Ian Scbultl

onder Purden.
GElUCHT, 1870.

EEN gen.eeamiddel, dat IChurft r--t
zelfs ID. zijn ergsten ,raad. VeruderiDi
ten GOEDE binnen 3 dagen Ilichtbaa.r.

Hst geneesrciddel wordt versonden op
aanvra.ge 1;0 OOtalillg van lóa. .Als geen
iienezr ng P la&ta vi.o.d t, I&! het. pld terug-
~l;geV9ll worden.

R. NIPPA,

:I..aac*-t 'J,
.K.aapNd.

Belangrijke
1'GOl" lW..... eD .lip ....

i~ ..... -'lIijll te ~ op;"'~
~&oo."",,,,,."''''W~T &

Bu.. 488. P~rJ ...,
DH OUDSTB JU.RKT én ooMM18SIB AG

To.R IA, sijn. nu weder gereed om i' 1'I8Ilcl!nPa
GROENTEN, PRODUKT BN, KlJ GBN en
van allerlei soo-rt-enter verkoop op de ','Markt of uit
vangen. 'PBRSOONLIJK TOBZlOHT en d.
PRIJZBN, WORDEN GBWAARBÓR6D:

, , i t

A. DE

I Aan Contracteurs. ~'~GQ.,: !..·1.1.TENDERS zullen door den on-
dergeteekende worden ontvangen
tot op den 17 Augustus, e.k, voor
het optrekken van nieuwe school
gebouwen van de Berste-klaase
Publieke School te Swellendam.

Plannen en Speoi.6oa.tiën zijn te
aien in het kantoor van de heeren
Milne & Staddin~ 100, St. Georges- .De. .
straat, Kaapstad, en aan de" 2Mid .A~ :Y8l'88II1BM
woning .an den ondergeteebn de .!«enten 'YOOl' DB.
te Swellendam. JougeIiede., dat:

De laa,tste of eenige tend.r niet VILLIIU AI CO., H.mulrr.
noodzakelijk te worden aangeno. ~bur:
!Den.

Ahekeninc s-hiedt DMl' keue; tan· seoclera.

R~.1I'kt • ..,. ....
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'·LA.NGS DE OOSTK
V.n lIomb_ DUr Ad'eD 'moeeteJl. w..j

11't'e1' 'rijf laDge dageu op de groote ... terell
dÓorbrengeD dOCh duar er g>!durende deze
week .th~e spelen "lk<"D JDOrgeil ea u-
middle UD deu gaag warea, eD er twee avon·
d_ oonoerteD ",boliden werden. vl","11 d.
~ pijlallel daArbenen. Twee evoud"l1 ha~
III.., dau.'lpllrtij'>n. doch US8nn<"<1e h"bI",n ':'lj
•m ...ttdij .... 800 .. 1'$ pR...agl""" "lW ut OUJ'liJI<
.W~ ulgeb.tQn. Kaap GII1lI ..faftu-bet m('6~t
(Jo.t.a,k ¥.,.}eolta ,,,"u ..Unita .toomdeu WIJ
ba 8('11 sple&"li:adde _ roorblj, \'an hier
~ dil bitt... ooi: roar OWl. dl"~:;' de
7.,I!<i.Afrik.aaWlOh .. wn geharrl ZIJD, bijna on-
d'ntgeliJI< te WON.,;;, ..u t ....n 'nJ in den naobt
van 27 ~"" Ad.,o ~llrt"n, dachten !OIDG>I-
lien vl'rt, ... rdelijk, da~ zij ,*a.nJkeo wuden.
Dit " .. beurde ",.hl<'r Dl .. t , ,"t<'I("lldeel heeft
dl' tritte .... I.. n onzer VIUl ,,<,n o""rlas( nil vet
.. n "tui _eet' vt'l'k>;t, Aden IS feit.eliJl een
;rtadJP. uit, ...,u rot.. I(ohouw('o, Er ZIJn .t,,·pe
"tunnels' uit J~ rats ~(4bou wen voor TlJt'UI-
gpn-d.. ....n I~ :illO y<k ~,n!o\ "0 d~ andere
150" Het and-ro merl<waanhl(e r nu Aden
is, dat e I' ij""DJke wat"rbaJrkpn "abou.«1 ZIJn.
om rf'1.!f'n ...at.·r up tt, vangen van tit' hellin-
lI;"n d.... b",m,l s , d .. t, nn-n ' Ja .. r m"".-tal ..an
"'..moukt z_w~t~'r leeft., en dat zeer groote
1.. """,!karu.Tlul<'n nh"! allorlei warPll "Il pro-
tlukt("n rraar Adf>1l lt~r mar-kt komen .

V' an ."-th'R voort uanr <I.. Roode Z(_"(lI In
,,'dk(_' ;)kerl~t) I'll !-'(_,h.11k\1n-kkp.nd4~ t;lr('rpel{~n
Tan ~~.hrO't.~lt·lid" "Jit h' .>D ht>ftige stormen
",("nlt'll voor ons upc:t"hatnw.'11 door lh'den die
t'r wf'l 'f't"l--1 run .~t'hoord, rhx-h l e llfl)! nwt
1'Rln'n OlHlt",,',ouden h.uldeu ' Epu koel w~rtJf'
bt>j.:un~h~ae OUi d..n g.w.t-.dwn ''''g, sl"•.'hl,
d{..~ avonds l~} de kajuiten WU.. de warn:1e \nlt

drukkend. .
Toen WIJ SU,~Z llatlenlt'l1, "'l'r~1 h ..-t SJll:U-

g~~ on .. a~,n"::t-'<toond l)e ~t""ilncht(lon vio-
~'-"'l on ..r dt' oouwon h-en t.l~ru)!: naar ~
),1O'T"lisclw lJI.· ..·t~l.....I Il.!. en WIJ nt"'p' ....11 Ol~i"'.t

,roudt'll k.l.ln·f'\·11 ou-, voor tku ~et,-..t ,11 zIJn
~.. !!Offdpolijktl TINl \\\)(,)1'1"11 01\... OUUit-
".-«:"hhH a r Ill' ht·t j!t"\'t'lIJ!(,l\ ~(~drllh.t Sta er
o t""~' a.l.. ,Pil ht'\~ tj v vau dt' k urte , k~rtl.
JUll'tl~t', allt'~ olnvattt'nJf> w ....t~·\,n)..!: G()(~...
tot ;lla~t",,·happ .. lijk. Lrt)ll ....In-u ...tl~ t'n l'CUWIf!.

wt'ILIJn der mousc-hheid I

:\ahlJ :-'llf"", wor,l! deu N.·vi~t'r f"t"n )JHt aan
~\."'~t'Z"Il. \107.('''' "-f'l p..h. ,'tf'n -doeb Wilt

'1().J,~ pr nlld.· I.· JOt.'1l lI,HI. vraue ml:!! todl
11"'''''f n-v-t \ In .t'·11 ,\rlhwr ~n~7 \ .. rvikr , a.I-
w -c-r d~· l'.,~! - Ik 1",do1..'1 rI.· pc ...tdvkt.'r \[1
tIn . llln"!\III':''' lilt ti ...... 1~0l1... t·'·PHa}'" .v-u
htlf'of' /.1111 ;,,' lilt d,' kr!'l.d t . lt. w"rll"11
"nqrtL...'11. dAt W1J n.m r Port R.~lJd m{Jó'",h'll
lh-WJfrf'I/"Jl 1'1) ",d I ...rua iha , onz...· hp.,tl·I1IHlHl_i

'-1)( rhij lf, t l!:pbdlt' k.lll.l,11 koude-u WIj du ...
1~"'\-.,rl'11. 1.anl£z .nm. ,t,ttfi.! ~'U z:.u,bt)f>"i ~!('-
_tt'Jl "~II or dOOl" hf~n~,n, "OUl .'?;£"t.')l Z,10il, \-;.11.:

d ... zlJ'tl""u te htti'lI inlh,arTf'l,'n" of "mk~H'~'~
door (jp :;.~I\. bPro.·rlll~ d.or 'WTlt.l:'r,"Il. \\ lj

brn.tilt(.u 1:00 W.lt t~ uur d.]1 r III tiC' IJ(_),-artn~
van 7t~ mIJIf'IL 8ch('~n h.,·t.'\J ...tl Zt,pr h/)()\;:_t-'
t-oll("ltl"o DC' ·'H.'rtzo!l;" t. v meP'! onr
d., dupp.nd pt)ut1('n hptal, Il, om rr t'I'O" door
h.-n.on tf> komf'l). ,\1 d.:1t w:('·ld w:~.I: uatuHl~
lirk 1):"I.r tl~ Jnft.A.tlO.l·hapPIJ. tOn h.·' kan,a.'t
z••h-" hl: )ft ~ll ('l"nn.lldi~ lut lit' 7,IIFI ~l~-

~rMf'n ..,:rootf'. br"f'df" ~lont ~Id III lwt Ill~lil
41:,' l·r ..:;"m~akt U"ordt, k,)1l lu-t k.1I11.d l;.tll'
r,,~-q pf1\t"h'tl1! Vt'T'JlToot ,"n lutllt.m ...tPoó..,ld jl,l'
W"'I.~r zIJn iloeh tb! ]. li d,\ lIrll\ï 1,'lH.f..," \ (-fr.,
minet.'rl'n pn d.. aandt·t'llJl'Hd~r... . dl' plt·p
op h"t Il)f hr,·n'(!'pll

Tp Pnrt ~ald ....tapt'·11 ,!,"IJ op }oi!'ypfJ~('h ~~.
hl''1'! "11dat m.'H onz,· ".I;.:,.I~(' tH'\)f)(,rl! Jk on,
dpï/.o(-ht. c:pdt'-"Jll(( ch'l·1'\.I. I'Jl ml·t t \~Oor ,·lk
pj f..;OO!l h.t·l.l ...l h u1, moohtt'l1 WlJ '\TIJ f'n rll"'-

t:~ h. r onthiJt !!,t'nif.tf"n. I'll daarna Ian,!...; \wt
K 11l~," t,·rn~. tof 1'1) I-m.llil.1 pfr _p.,ortrfiolTl
'.In'n 1)1' w{'·.! n."lr (')tlr\)

'OOf ~It','ht ... JH ,Imtn'nt Lan:.... ..... tt" ()" ...t-
~u~t"-' Zonal"" JW:·n ,",·t·t. ~;\(lt h.~t ~u"'_"z.Kll-
"~Ial rioHr d .... HitterW-:lt,'r )fpt·ren HiM' p~f'U ..
1l11)o .... t l ...r,w\ ,luor dl' Hpod ..· ï., e .z;f"\;r.u1n zq~!
1 lt "~Il mOl' ....!' 11 ...1'.:' Il" 00 tl'r hrat:'L.. '·roult ..

C't., Hr,'1l Zijll "11 dl' ! ){'t'tk1!'-! I .. 3('htt-'T rll'l1

fil-=- ,II, ZO\) d,· t! ~I Il.pt O:lt i~r,,\·kt 'ol~t pr
I."" n\.'r E:....':·pt'.. It.t!lI"l, Z\Ot .....t·~rb.lld. pnv..
dpl'!1 IIJl .."'-\(·I!I.,1t IIW!"', "Int WIJ ruodt'll iI.fWr

,. ,-,j III ...I,·,·ltt- \" r l1l:tO\n·kn 111,1 :1f,101'11
W PF. YO'; I)~: W~:T

\\ ,lt lt. r k,'rk~·hJk I Il d_ln...tl·11Jk ~\'rk t..,
{'.lIro ,1.tH:l,!.,tar. h,·h Ik f' ,·d ... h~·t ('t-ll ('II .lndt I

IUlll 'Pt' h, rkl)1'MJt>' ,u,·1P"_-l,d,·\·IJ. Ih.\rovf'r
fll'~ 1)0" ....1 '~';I" dd 7\\'IJ \\ .tr,'f!!Il E_ryptl'
p::1.lukLl; Uif d·· 'nod, .. Ol/! of SI'il'"'4.:m·'.

~lITht", ,I;·.. \\)11', r"', ,Ij~ hl.,t lallJ \\ ....m~·ll
\ ...11 t~1Lr('lWl'~('hll ell .\IIJ! nk.\,lll"",'he b.'~O(>-
k~.r... wo~J,'n t'r tlOJl Pr 't-by1t rl t1]' Il, "toS

1.-yaui'll I'n \1l\!';:l(',IU,:!l '(Jor d·> 1)(,·l;opkt'r ...
d1f'lI~t ~t"'ll.lrlll, O"l\rl;.!t·lh ....''lh\11 dlf' prt"llkall-
tt Il iJ'Ok op l,~/'o(·k tilt f Il 'ti,. kd'k"tl 71Jn r>~
"Iou'u. Jh! \1;1 ...1.'1\ \\IJ 111"( 'Il tO\ll "-IJ (I· ...

Zon-l.Il!'" till' Kf>rk.t'll IIp~IW~d,'ll, \ l'rlllllll'Ll WIJ

OYI'r:lI, C}tllrf·h ftrJl",h" \?11 dt> (tl'ph,>f'r~

Z"f\,llII": :trL'_'1I1 wordt t r ~t,dlln.!; "'·I'rwht.
do(:h »:lt- .11 11"1 .\r.d'l",,( h "\1 111<",111"11 I,{'!t-

t,.r d .. D\lIt ...(th-EnlfJ~ .. II~'h.· kl'rk ht;':t'...Of.keu.
"'aa.r pr lil b··t Fr"lh0h "Jnr ol" \, I,' Z\\)''''('r-
"<.~ht'u. ft· ('inr" \\Ul,n wb· ...!. dl' Il .. t ~1~laHfI

,,~nr,lt .
Ik TA "I. .};ll "~IJ !!"lukklj! IU! ,I" ull)'th:. "rt

rt" l\.!II1 .IHd, r~ I~ h,·t ~t·dtdll"::' d,'r bt'r..o,"·-
k, r~ !.1\-~'r~,,1tI> \'r~ f\fl d,,_ p·rlJ'....n \TII(Jr ~,llfh,

1(' ont",,)ttf'11'! hooi!
Ilt1 Llal 1"",l1t rA."''''pt ..., I~ bijna III l ...lIJih'llJ

..\f:-r.l1 ...(~h, I JTll'l bit dn 1,(,,"olkllh! nH, .. ~tal Ar~-
bl ...eh I .... dl"" ,,(.,harnnHoda~nl...(,h PU pr wellll-

~f>1l ,kr I·H!.t'II!IJk.e F4Z.yptpu.,r,'n. ~.(:,·uuJ4!n
wnrol'J1 J).. Kh,·,jiYI~ nr ,.( JnJprkmJlllg I~ (Jok
'.t" .\n.lll ..ulw afkom",'. HIJ I... ·'()ud,·rknnmp;_".
omdat, KOIlIIl4!; 1o:<11111nl \~ll ",111 "~n:it~bIHl ,II>
pv,;;t'llhJk,' kOnlllg; 1" ~pTt·k"Ii...tI'!IId ("'tl ~p-
)t(tr,!., Jo~",,""p,'_'n:l8r ,n-"r ,II' .l,il1",'zb:1Hld \'.1I1

1.onl ('roH!(\r I'n \',·1,> FU_":"'l'hp ..,(llcl.,t('u 111

1-A!Tptt>, ,.,." IUJ, d,nl ""I, h.·t ,-"Ik, lo .. \, "ll>(on·
ilJk uipt \\l'1.0, l\ l.lr'JlI1 d.> .. ,,!.!.ttt-lil I'~ Z!Ju

Z .• l llfOt ,-"Ik \'.Hl EJ.!."pt\, ontll'1!·h·, nl '\\-.nr~

dpu.~ En ,1'AJIII) wf\.l, \v-at ,...11 Il.... olitnuch~rlD:g
b"l'<'lI' PP t,~1 ".I "" I,,.,r ..n,

\'" n l'ortSnd·- Io"l """rol.':i Jk ei lid" VtUl

hf't Su.';; Kan,lal-tot hij I:"lUla.Il1.l <J1]ltn>nt,
TII"'t. 1l1'~11 (Ioor (l~ \\"fW'>S1:111l. Pil toch sobijnt
(j.. ,,"O!..,hJn In 1-::cyptf' d.· pl.lwt.. In tt> Oil-
DU'II \~.\n un, Karoo ~"'11 Gauph in Zu:id ..Afnb,
om41.tt. hflt ml"f"",t~l ('n l:K-~t~ ,"'t't' naa.r p;ntrold
pn gPt''lH...u W"OnJt~-k("m.·lp11. ~.ohapi'n, dou-
k,~ ,'Il paaI'<IHII-W,wr cl.· W'llld vruohtbaar
l' ,'11 ~>d b..-"houwd womt, 1.H'n de mpe..te
dwrt·n, w)ornl trt'k- I'll la~tdil'r,'n. er crbar-
m,.I!Ji< UIt. Do t ..jot.""">o ...hlI" ~tt'UJlar
!"('1nJll't \\t."Ju4c ~f'1H«11' ,'oor ZIJllH cfi('rpll te
tIP.ho·,r. ,""n hmail", :If naar ('airo .nelt d,
tn.'tll ,Ioor pra('lht1~ l.lldt'r1JI·n. dnrtH.ln flU
1.,".'" >rT",I .. kall:dp", ,Ilo " la ",I dOOl"lcruiS<'n
I'\n Ult d·p :\ Ijl l1lt).!P.d.IUld 7.1)1l l_.,l",~rveel wOl"dt
(·r mpt fiJt· kH.rral~'1\ Zf'ollraa t, l ti cnj Jachten.
"'anu~,,,r /.UUNl wij m("t\r ill ZmJ- ..\frika dOl"n
mM OI11.t' r;\'j."rpl1 ~

r;., ;.::rolldl>Jgl'II,tarOl Hl 1-4..rypt(. ZiPl mN'~ia.l
Arah:.'r"ll. dfWh ook t"lIk,·I.· Grwkf'n-~z:ij p:u.m-
tt'lt dell grolltl lilt .I,.n {lf'1l 'Pptt:lhNn n.f Ara-
blS("I1H'n l)oJ('r"oar1""°ltkr, diP t,Lkl~n duun jl:rond..,
lllf~,,~'r)it. I'n nw('t h"w"rkt:'ll om dl'n rijkt.°n
P.,s.h,~ tt' rol..Jo."u rn h·(,fhh·ht \'nur ,..idlS,~1f
tt' \ lrl'Clt'lI n..../(, j!rond ......" >'rkt·r.., zIJn l.(_"'tlr

""'·r~7 ...n.11f1 Ilv('·1i dt' dorp- pl1 .. tad"i~lt""-on.f',"",.
'-.111. \\ 11' .. r tl1Plt.·1111~·1I 0r .....·I1~reh( ...t)pt ZIJ~' in
1.\"'~1 t·II:'::I· ~ t rat .·n ,--'11 .Iki' r'~f', "'1}l1'1'l...!1' hlllY-l'U,

"dit II nwl ... au,lt'r ... d')4·n. ,huI han,l,·' (1'r1,-
\I'~l PU In·,lt·lt'n B,.,ld~"H"~' () f{)(·t, la'to i..
nUl I'r 7,h·k \ .lll tf' ·...~onjf ..n 1\ r,·u~Jt'I1. Vl'r-

IlrJU.h.."ttOU, hlllldf'lI. lx·ru-.'Y't'·,l...·ht<bl;£lIl. lx~tor-
nU'n tlt'n \-"('(_",ud"hn~ ill «'fkf' wt'lHhn~ y,an
(f...'1l ~ 'v. f'lI g-aa.t IDt"U cH1J.(:'·D1l'rkt \"UOrbij PO
ZIPt J III pm. daIl mo,ot Ukll Ilint. vrrw011d,'rd
F.JJII. (h·tt I.rt'1I1~'I., h(·r ...h,ld, ,l"Jl 'ff"nlllnkt"

L:Nlt_·1_f.1..U pn .11'11 hJUl-lI., d"ud,1 If' 7.1t'n ZIJt ~J
',til d., l .. ",I.. IaMf'" n~rt.oo.t Jan l,,·~torOlf"'n dp
't·rk.ool)lf·r .. 11 \':111 all,· kalltf"l1 •• 111 ('t"11 gla ...
lt"atpr lUt I'i-fl \"1ul J~"'r('n 7.Ak tof D4..t fijntit-e
"'Hll.] ,"! ~'l)rdt U aaug'\·bod.'II. koopt i!,IJ iut~
'·~tll ,"('tl -W('\\l U dau--"1l,'~n rH~t. VtSóroat gij
"'p hnl ;"''luII, pn aHu IWI: wll"n .tc' joul(eos <>Il
nl"hJt..'S ('II (}lok krellpt~h'n. U \''Ol~f'n "tl f'pr-
n.df'tUl D.lt: ..t ·'.\almOt:"1ll! ,\ahu-o.:"S~" !Baks-
.........hl. '''>01'wlllir ~,j ... n, ti", hunnp ult'n...ten
0,."r:.1 II nanpnjz"n, h.nd.'bull"', bed"I881'<1,
"<look"Y" hoy,·. k ..mdJonj!"llo• klr>ine 1;wart"
""..!rtt·hJk.· h(-7.o,·ln'r', dUN' hot.'I~ ({'(>t\ pond
pt~r dag: JWr PPNOOU l t'JI "e.ihhip.,,"--W Itt.
~ jCij. C-d.bbie. ook? Ja, ja. jil; dl' ~3"""b..
riJ cl "I' ll"nO<'ll.>dt'u nUIken h"t ~/ .... ,k aao
CaIrn N <maang ..naam.
··lf, r zi]t "ij diul ",,-t d.· Pvrllmjd.·o

\!R:tlJ .zlt.'ll it" Gt~ln~, de Pyram.KJ~n. t)~ 7..{'C1'

lDtprr r·~te IUII.pa. a.. prn"',~,' Hotaui.ocllO
_".!' _dj ..... :.~iDeIl, ....n paar .I".. lB(J(J ~foslteeën
IStatlt!dw I<erken), eenige l"'r ,'oornaamste
graftum1:Jt'D.. t'III:. "IU. doch bij.oonderbed,'n
cta_t ....nt wurden u IiH..r per:.oonlijk Ibed,,-
JIIIdeCW, waQJH",r wij ..-.!er eIIuuo.r ontmoeten.
Sieoiris dit nU-de ~vptoIOide, do ~n-
leer, de 1"I'OOg&no ..n latei'" I!;-mi.-de~ 'rl>n
lIltEr*. <lie Z\>O dor en I.... ome- ....rea iD.

(Uil de • Kerkbode" oYergeDomeo.)

HOZ.STBIDo,.IIGGING VA.lt! BlIT NUCtrWll KIlRJ[:
'.£BOUW TB JOBA..!'ilU8BUBG, - De 24aten JUDI
1.1. was een gewichtige dag voor de Ned. ~v.
of G,·rpf. Gemeente Johannesbnrg. Op dien
dl\g toch werd de hoeksteen gelegd van het
11IeUWe kerkgpbouw der g~meente; een ge-
bouw, dat een waardige plauts onder de bede-
iuuzen .. I innemen; ja, dat een sieraad van
':1' ~ourlstad belooft te worden. De steen-
h'Kl!ll1g werd "erri",ht door den Hoog-Eerw,
Proi Marais, vali St elleubosch, die de p!ech-
Ilgh.'id opende .met bet houden van een dienst
III de oude kerk te 2.30 n.tn, Zijn Eerw,
<prak OHr de woorden uit Nehemia 2 VII. 20:
" God van den hemel, die zal het ons doen ge-
lukkon , en ,... j, Zijne k!lecht<!n, zullen ons
opmaken en bouwen. Nadat het IwQr een
daukliod ge7.0ngPII bad, begaf de ~em~nte
zirh in proeessie uaar ut' plaats, ,,'aar t rueuwé
>(pbollw welhall.t zal vprrijz en. Nadat. ee11
hreede schare 'V8D leeraren, kerkeraadsleden
r-n gemef'lIteledell zich OlD den steen had~.en
np<\f'stdd, zoop: het koor 'op uitnemende WIJze
het lOde vers vun Psalm 1)8, Na het gebed,
dat door Ds A. :Murray, van Weenen (Natal)
wvrd IIltgt'.prokeu. 1.Ong de p;em('{'nte Ps, 113
vs, I LD., D. Therun. vun Fordsburg, Ins
~.'II!{ed.'t·lte uit dp H, Scbrift, Wll8rna In: P.
\.'1. vu n .lepptStOl\n. "P"" ,toespraak bifid,
wuar m hij ond"" meor zIJn bh.J<l~dlar uitsprak,
.Ia t een HII de vaderen onz .. r Kprk, de Hoog-
'''~''allr ],Iarai.<, deze pl""hti~heid zou leiden.
""lat het koor nndormanl p"n nummer ten
i":,'e !("gev.m had. L~s de heer Van Dam,
t oorz , der Bou1I'commissie, de docuroentt'~,
.lie in dell steen ~el"gr1 zouden worden, en die
"en korte ~_'hi('deni8 inhielden dezer .ge.
ITIPf'ute, IW:-Dt'\"pns een verslag van, e verTlCh ..
tln~,'" dM Bouwcommissie. Bij deze doeu·
""'lIt"l1 wHden gevo"U;d de rourantf'n van dien
,btlllll, namplijlc: ., DI' Volk8l!tem," .. Land en
\·olk" ..n ,lp" TmnsvaJN," bEonev..n8 mnnt-
. ttlkken 'nn d .. oude Republiek. De heer
){iunaar. Secr .. tari. der Douwcollllnissie,'\:_reeg
nil Iwl 11'oord di.. ppn woord van w"lkom ncbt-
te lot cl... all~We7.I~ .. n. voornamelijk tot den
HoOgleNnar. waarna hij deun den troffel
o\"erhRlldll>(de -ProL Marais I..gde daarop den
.J.'pn, w~arna Z.lI.Eerw, pen treffende toe-
,praak 1ll,,1,!. Hij !l..f uiting aan Z"n dan~·
hal'O ,·crraS8ing. dat de Hollalld.che Ke.rlr. 111
on< land in pluatR V.ID geknakt te "'Jn, n",u~e
IpYI,,,.krnrht vrrtoollt. terwijl de Kerken 111
n'","'liIlPllde dp~len van Zuid·AfrikA _zil'~ nll
m,... r pen met .. IkAnder ~evoeJen dan OOIt te
voren, Wij l",",illnlm nog st ... ds onze Ke~k
~'n on7.(\ taal, de taal onz()r vad('ren~ waan!'l
~'1J on< eer.t .. ~ebpd aan moeders !rme Opzel-
cl .. n Dp.!, nipu\I'c kerk, di" zooal. de afbeel·
,Iin~ Clp hpt pro~ramm" toont. met hore spitse
h"m ..lwaarts wij.t. ..ij one het symbool VBn
ht'h!",-n on7.(> hrk te vemchtpn heeft. In
J,.ze ~o",l"tad, wilur lIlelt Z" oegt OOI bet gOlld
dezer \I ereId, I.oone onze Kerk en ..Ik harer
1.('(1.>n dut er e~n bet .. r goed be.tant, naar
"elk: l>eZlt men .tr" ..", uamdiJk. het bur-
_;erschup vali het DIeu" e Jeruzalem. Dit zijn
~llkele (lUllt.,U Illt de boeiellde rede van den
'etiefden Hooglcerllar, die met de groot6te
~el&llg.tclhng gehoord werd. VervolgeDll
" erd !!og bet ,voord g~v')l'rd door Ds, Kriel,
\'an r,aoglaagt .. , die op zijn geestige wijze de
"emeente en dell leeraar gelukwen6C~te met
de "errichtingen ...an dezen dag. Nadat er
,..,n collecte op Jeu steen gehouden wae en
!.et koor rl{,h nogmaals had doen booren.z. sloot
1)0. Postlnon, van d" Geref, Gemt'6l1le .r·ord ...
hurg, Ill.t dllnkgobed, roor men uit elkan·
der glDg dankte de leeraar der gem""nte, Ds.
~1artlD., allen ,he door bun tt'genwoordigheid
"i door hnn merlem~rking hun belangstell;ing
hadden doell bhjken in deze plecMigbeid, dio
':"01' het ""hoon,te "eder l>ebrunstigd werd.-
I n deo avond werd cpn ","zellige IHjeelll<omst
",.boud ..n, wuar vele ~oede en hartelijke woor·
'1,'11 !,psp' okt·n werdelI. - ., Copic vau het
[lo<'lIl11pnl g"plaabt in den hoeksteen der
.'\ IP1!W ... 1\.(,1'k, Johal1l1<"sbul'g." - Hedeb, 2-:l
J ""'. 1<1(.13, ió gHI.'gcl de hoeksteL'" Van de
'""11" " kl-rk del' ~~d, Hen', of Gen'!. Gem.
,J.'haD1..."hllrjot.---DI'ze ~"D1oont., werd $...tacht
dDor ue l'OIiIlIl15bJC t1er A\lgellJ~l1o Kerk"'er-
~'lrlprl1l~ vali d~ ~l·d. Herv. of Gert'f. Kerk
IJl d .. Z,,\,H., "elke .1Ichtin~ werd be"estigd
"I' de vprg8d,'rill~ d,er CommLssio geboudon
nl' Dmsdag, I ~ov , 1887, te 12 ure, te Hei·
d"I" .. r,.. Or de¥" vergad .. ring waren ook te·
,;"m\,()()rd,jot de Candidaat tot deu Li, DieDlIt,
.Ie I"'rw. J, ;\, Martins, tijdelijk werkzaam
tI' .}ohannr.bllrg, en de beer 8, P. Boshoff,
OUrlerllD!( dier gemeente. De grenslijnen der
I;"m'~'nte werden op d.'ze vergadering va,t·
~.. ,t('lcI nl. volgt: Dt' I!;renslijn zal beginnoll
"li" Wi\kll'i;.(al "aar 'Vonrlerfontein's boven-
,t.· oog, ,hn naar Lllip"llTdovlei, lIaar de plaats
"an ,Inn l'rin.loo, ov.'r deu rand naar de plaats
,'an H"nJnk Strulwu, van daar met eeu rechte
Jijll nllar de gewezen plaats van Daantjc du
Pr...,z, Vlin daar naar ell met de Iler.rocla.
JI,,'('relc lijn "au .Johanncs1.>lll'g, -- nc '-"'raar
riel' gCllIeentp w~rd bNoepen op z3 Nov" 11\87,
en bevestij(d in zijn clienst"'''rk door Ds. Bo&--
mall, vlln Pretoria. De loorllAr, DB. Martins,
i. te ... ·n. dr cerNt .. VAn al de predikanten der
v.... chillendo gezindten, die op de Witl\'at.el'll-
rand p:olld .... lden gearbeid hebben. HIJ kwam
hier aan op 21 Mei, 1887, met In. Mllrray.
F.r wPrd P"O vergadering bijeen geroepen, en
!ls. Martins t'oor ze. maanden voorloopig aan·
.:1e.t .. ld, In den ~1'8t.en tijd werden de
,Iipnsten gehoudeo in eeo strooien gebouwtje.
dat na drie Zondagen werd verau.derd in e{'11
.tal. DRarna. werden omtrent zeil IIIJUUIdeD
lang de dien. ten gehoudeu in een of andér ge-
bou Il' dat juist ,·oltooid was; een groote vlag
W~e9 dan aan waar de diensten gehouden IIOU-
dpn worden. De predikant moest l(t!dnrende
dA eente acht dageD van :djn verblijf aIIUer
in een paosagiers wagen llapen: terwijl In
rli""~u"",,heDtijd ceJr kamu ~bouw-d werd
Villi 12 '!'oet in het vierkant. EindeHjk werd
(.."i kerkje ~et,ouwd van £300 op een stand-
pla.,ts nahij VOD Brandi.a Plein, benevellfl een
P~,tocie In llréestr.aat. op 4 April, 1890,
w~rd het lu>rkg"ebouw op Von Brandi.. Plein
tngewijd, "llArlia ook een nieuwe paatom ge-
oo,n,'u werd bij d"ze kerk.-Uit deze gemeen-
tp "erd g... licht: de gemeente Lanjllaagte op
17 c.cpt" lil!)'.!, daaroa de gem<'Onte Boksburg
Ol' 15 Juai, 181).&; de gemeente Fórdsburg,
"fg.'.nc<leu van Langlaagte op :.J.5 Nov" 1800;
ri" ::,'mecnt.· Oel"lul~ton Uit d .. gemeente Bob·
"url-; op :!H Fehr., 18911. Ala tweede leeraar
II. I d ber""p"n Ds. p, (l. Meiring, EintlpllJA
\I ,'r,len door Jell H.l!:erw. RiDg van Potchef·
,t'OO1I1 nog twei) llieU\H' gemeenten g ... ti,.bt,
1I:"1!ohjk, Jeppestown ell Johannesburg Oo.it.
p" tw,'()d" leeraar werd beroepen Baal' Johan-
"." flUrg Oost en DB. p, Nel naar Jepp""'towo,
IIIJ do stll'btmg van de laatste twee gemeen-
t")1 op 8 .Juli.1S9i, WCI'd bepuld, dat zij,zou.
d"11 deelcll in rle eigendommen der'Mooot'l'-
l.. .. I,l<'eDte. De Moodergemeente richtte toes
.'pU Iljdt'lijke kerkgebouw op albier, beDev_
.I" tegelllVoordllll' pastorie.-In Febr" 1'902,
wPI'tipn de k~rkl!i"onden op VOD. BmndÏfl Pleill
I"<'rk()('bt voor £100,000, en deEe koóJl801l1
11 prd verdeeld ollder de drie gemeenten, Yall
"dlip som de f1)ndsen gevonden werden tot
bet bouwen \'an delle nieuwe kerk, die £12,000
"al kosten.-l)e leden van dell eeraten Kerke-
r~at! u~rgemem to waren: DI. n, 8. Boaman.
Con,"l ..nt; B,B. OuderUngen S. P. Bo&hoff,
T, P Ferreim, D, F. du Toit; B.B. Diakenen:
W. M. tlu Toit, J. J. Jonbert, M. C. Both.,
n, .J, .I Lombaid.-De b!genwoordige ledell
d .... Kerl< .. raad& zijn: Ds, J. N. Martip; B.B.
()tlllN'lingl'n: J, WannenbllJ'g, P. J. Jacohe,
Il, f), TOl'rien; RB. Diakeoell: C, L. de
JUlI.gh. S . ..F. Marais, J. B. Joubert, E. J. lolJl
(;lL~••. 1. Cl. van StrIAten, J. '1"&11 Dijt, .J. P.
hl"ynbalUl, B. C. Coetzee.-De lede. YIUI de
ROIlW('oIllDliso.ie IlijD de' Broeder.: 0: M. J.
var! Dam. S. I. Minnaar, O. Oli-rier, L. 8chuJs..
dorf, B. Dreyet', O. Hagar en P. PUmur_
De architect. :Djn de heeren : Goodwin 8maIl
en C"lhhert~1>ei Bou~-un.sijn: Gebroe-
den Inn •. - n- hoebt.en ia gelegd door
den Hoog'lerw. heer hof_ J.lIaraU. Dj)- , .
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A.. J. ~. JOBJ)A,AN, Sr.

Ofilce·uren van 9 ;v m, tot 6 D.m.;
. tot IQ n.m,
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BREUKEN. IIII
Patcnte Breukbandea voor Hadioale

genezing van Brcuken.

Elntldll, S.,I I' .1.I.alll.
Ee. 1III,atd..... , II•• ~II. Juli, 1903

Het bevestig>n VIUI breuld>aoden on raad·
gc'I'Ïng an.u ~tieoten

BESLIST VRIJ VU K~TlN
door een 8pecialit~itl 'VIUI het

RAMOaNINO INsTltuUr.
!dderldy Stra\t 184,·(~toeger ~08).

Consultatie VRIJ van 10, uur V.m. lot.
& uur n.M.' 0.

_rlarkll
WOO,

;
P,S.-Zlj, die bijzonderh~n WtD!CbCD te

veruemill. tllotten Ichrii<f,n, aan DEN BE·
STIERDER, RA\WGNIN!i) IN8TIT_UUT,
Aiderley Straat IM, Kaap~tad. All. OOI'ft.·
pondeolle aal .Ie Htnkt oolilideptied behaodeld
eo iD gewone ~nYeloppo beaatwoord ",ordtn,
zooder ct Dige bétaliog.

RAMoaNINO) INS;TITUUT,
ADDKRLEY STB.AAT 184 (VB.oEOBR:I06)

P.K, BU8 1341.

KAAPSTAD, ZUID-AFRIKA.

MB RWF"
.BetheI,
Lower Paarl

....
(
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OtlOL,
~GewoonleJ

Ta • .LOU OVIJtWOJOI.lC .IT"'tnnJI~"'i
DE IUCRiSJ BEHAftDiUNG.

• VIL.JOBB, W~m.~
GouclW Ba<L
P.O. BaWBOnville.
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A,fslagers:~n. bnportenrs yan
Levende Haye,

...--...IEITS '£UOOPI18 'AI

UA LQ~JS_GHE
EZElH ENGSTEN.

- ------r:

WIJ hebben instructies ontvangen van het De-
partement van Landbo.uw, Kaapstad, Dm per

publieke Veiling te Verkoo.pen

Op onze 'er_Dop Plek, 30, Oarlinastrat,
Op Woensdag Morgen aanst,

6 AUGUSTUS,

BEGINNENDE ox 11 UUR,

22 Calaloalscbl (SpIIIseba)

EZELHEN GSTEN.
Deze Ezelhengsten, ontangs gelrnporteerd door

het Kaapsene Go.uvernement, werden speciaal uit-
gekozen door den Heer Bo.rthwick, M.R.e.V.S , in
de distrikten waari zij gero.kt waren. Zij zijn een
uitstekend en gelijkvo.rmig 10.t Zij zijn eenvoudig
de besten. die tegen eenigen prijs verkregen konden
worden.

Deze Ezelh6ngsten bezitten beide symmet rie en
kwaliteit, en zullen vurige Muilen verwekken, ge-
schikt voor alle soorten werk.

Dit is een Zeldzame Kans voor

Boeren en Vee Fokkers.

Wij hebben tuetrucues om deze Ezelhengaten ,ba..
..list aan den hoogsten Bie ier te verkoopen.

Alle informati"s kunnen verkregen worden van de
Afslag ra.

VERKOOP DAG:

Woensdag Morgen, 6 Augustus,
Beginnende om 11 uur.

H:ALL'S,
I

30. DARLING STB.AAT,
!

Afslagers eD Vee V

-
.~ .

_t~;;.,_· f _,... ~_

I

K~nniageribg P"~8JI'~
Debiteurtn !Il a- ~ ft1J
Wijlen :JOIlARU8 :&rlPllUO'i
To.LU VIABIIIOL ., '

LLB :die tord .A hebt::;n~. ~~
Doemden Boedel, wordeD bierbiJ op
geroepen dese in te d_ aande
Afrik:aan80he OaderImp Trut ef)

A l18urantie :llaattcbappij ,Beperk~
Malme8bu1")'l,binDeD,.ai wek_
datum der ppblicatie ••ftIl CJqC
KeDDÏagerióg; eD ~en, die. ....
aan ....rachul~ sijD, WOrC1eD ........
«lObt de ~ ~ hen wr-
80huldigd ~eD het _lfde ~jcI.
perk te ~ in gebreke .. .,.. 'lf:1l~.. .,d
van wettelijke - ~ geDOIi:8J
zullen word~ tot 't'ërkrijgiD, CJUr..
van. \i'

B. ". WABNIOIC,
(geb.loBD.wf).

:N. J. A. BUST, •
Executeuren ~Wr.

ik al dit ~
C.A ..... .....,

Z'llic~~te ~ yoor
lulrt.eUjike.,liffcr.. _ deeJ .... "'.I-bD:

lW tOt; ~_
.. loot.""lJIIlWc. tot. ~":.

o..bedJ~c:le broeder,
. J. T. JiASS()N.

Malmnbury. '
27 J ull, 1903.

Portenw..
21 Juli,,1toa.

KENNI&QEVING'
Op een Bond.t Ver~Jerin,

Swpllendam J!ehoudell, f .... rd t be-
810teu peo I ubli"k.. V:ergaderiD'"
Lebelegen op d-u Baten :A~U8jtIU.
ten einde ikaDdidatAtn' te Do.i-
oeerdD voor bet Lage. a.uie. .'

Robert!1oq. MOlltagu, ,Ba!'r1~1e
r u Heidt!lberl( .. o~n. driogead
uitgf'uoodrgti ti"ze I ij t6 wooeo.'

, J. M. VAN ZIJt.;.
e.D. (Noem '
E:F. .
G.B,
U.
K.L.

ZUddrift, Dito" S"el"ldam,
27 Juli, 19P3.

J[t~
~ v.i.tilb1l17, , .
! 28 Juli, 1903. .BE500DIGD

EEN Onderwijzer (ougehuW'd). voor, een
door het G®.veru,méllt. óodente~
School op de ~lutl ~eU_ia (of ·Irlid-
dendeel) van :den heer H. N. J. v. d.
Merwe, 2~ u~ VaA Bolhol, Jaap het
groote pad ~ BloemfODte~ ,
Salaris £120 per jaar voOr 26. of: 30

kinderen, met. :logi. tepa, een bIllij_
prij.. .'

Onderwijs ~ "OrdeD ner- in Hol-
la.ndsch en EugelJch, Applio.ti-. m~
geWiglChriftau, ,vu beJr;"umlteicl ea ,bed
gedrag, en ~Wija vu kerkelijk lidma&~
schap te worden iugesonden ,._ CIIlderge-
teekeude vóórden-·291tea AIlguItIll, il k.
Werk tA> bogi~en-zoo mogeJjJU in Sep-
tember, a.lI. . i ;

L. J, DU PL~, V.D.ML
f:dn.: Petruabptg, O.B.Kii

25 Juli, 1903. . :.

- - ~--....._-.....

Ge-ente Wijaatol,rokeD·
I '
I ..

ONDERoET~ENDE hij,ft. te .
Hermitage S~ ft Cariiraet.fJP .
Mabelli&. De] ""alitei~ "o~, Pflir.'a· ~tJt!iWijte ......~~iJIIfd~~
deerd .a1s «e1iilc/M·.cle met 4U!, te·Tobr
verkocht. i.·,:,.. ..

. i V~



Naar wij "eroemen zijn de parlementl-
leden behoorende tot de Zald· ... frilraan.
schfl P ..rtij, in bstde hIlizen ftll het

J E ZW! K I\.?P ~ parlement, ult den IlIidwe8t6llJkeO clrbl,
I'J.. bijeengekomen om de kW8Itie te beIPre.

ken, welke kandidaten zij lollen .. nb ••
""Ien bij de annstaande algemeene elektip
"oor hel hoogeebnla, Het spreekt vaq
zelf, dat dit 8lecht. een aanbeveling !ai
daar het voor .le kielie,., -el"8D "'om
hun kandidaten te benoemen, Daar d.
cirkel echter zoo ul'lrl!breld ill, en med
niet iu al de kiu.ddeelingen 'ran «iesen
oirk",l BondataltkflD hetlftl ia het nu
belang dese aanbeveling ~d in bet oog
t. houden, Siechtalanga dezen weg kan'
men de gbwenachte samenwerking en
eeneg!'zindheid verlrrijgen.

Na breelvoerlge bJaprtlking' en rijp be-
raai i. men tot het unaniem heeluit g••
komen om de volgende drie kandidaten
aan te bevelen :-D" heer H. J. MULDSa,
van Oadtshoorn, het tegeowoordige lid
voor het hoogArhllia, ala vertegenwoordi.
gende meer speelaal hst ooateilijll:e deel "f1IIl
den clrkel; de heer a.BMANUS C. VA.N
ZIJL, Ooedemoed, Bobertscn, ala "erte-
genwoordiglen.}e het midden ,.... den ""''_'I.
cirkel; en de heer H. J. DBMP.B'S, het

voor tegenwoordige lid voor Caledon in het !
lagerhuis, al. vertepnwoordigende het
w8!lt8ltJke deel Yall d~n cirkel. Dr.
VILJOllf, het nieuwe Ji~ voor den cirkel
al dan lamen me~ de, beer C. JOIL
KBWB, VSIl Caledon, tt¥D !Ill kandi~
l'OOl' de kiesafdaeli.Dg C~edOD ID het Ja.
gerhale. Dil railing t.hen d. ileelell
DDPUS en V)LJOBlI: werd geblaakt,
omd.' he$ p'fOeld weN. dat. het Il",

Zuid·Afrika In LOOdeD we~_eltlr lOU :.IUD ~ de b .....
t lb.. llb. ell 1 lb. ID DII~ns .. KJuuI ~tellalDe~te ·•.•IJl .....

~~~~:~~ DI.."LL .,.. .oor IMt I.,.~"Ii . .. ftII ~ ..., . . "a_ . ....rtt~~Oi'7.::~~~~~
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..., I ~ •

\0 '..> ~ - .....
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- -.:;. !t.,~,.
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EGTAR
Heerlijke

UTAR
Heerlijke

ECTAB
~"'1i erlijke

Heerlijke

. ..Kt Heerlijke

;~ECTARJ
Heerlijke

JiEGTAR
OOPT

NECTAR
ZIJ IS DE B[8TE

NEGTAR
W&llt zij is de thee

,DE RIJKEN,

voor

~_'_ .ARHN t..,

DE STERKEN,

IIDE r

-~. JlER~T}jLL~N IJ~":N
-B-

nE ZIEKEN,

NECTAR
THEE

Is- een Het rJijke . Dran&
aUe J(a8ebenen e

allen tijde.

V«krijgt.r bij aUe Kruid.,.
DÏe18 ea A.1pJneene W inkeJa dOQl'
éheel

'-,-C:-~' AUL4G1m
20 A"I.-84II18bJ, pJ.tt. ,

. J. P. 8111T .uBLAGU' ,
31 JQIi-Iad •• , .... ;;de bare. '
5~"-O,,~, la.~ baq 111 lOPe

P. J. P. Ju.:a.uS, AP8LAGEIL
51 Jeli-Pu, ... Kro• ..n.i, 4ia"'. Tu'WP,
Le_da ba••' eD IPIM ,eedema.
DBMPERS, MOORE i KlUG£, AFSL.

13 AD,.-Caledoo, .. t.ped. Ineacle tate, ....
K. L. SMITS .. 00, AFSLAGn!

4 Aag.- WeJliagtO!l. haiemeaheJo.
7 Allg.-Walliqtoo, hQ~.
J 8 MAllAIS eD CO;• .&F8LAGBIl8.

31 AIII.-PurI, .... , 111 loa goed ea 'leHGda
ba",.

. J. J. TB BRON AFSLAGER. •
4AQ~.-Ra_B'U", Wol'Cftter, "It ,oed. .
16 AlIg.-WorqeIIteJ', 16_ ea' ,ute goedere,
leweada ha,.e eo •• oo... leo.

21 AD' .....:.. Braadwileht,'" dl.tF. Woror.~er, I•
• ea4e ba .. ; lOSIe got<lmlD eD aalldetlt1l.
ZOUTENDIJK 4: C(), AFSLAGERS.

al JRli-8&elleoboecih, Ineade ha...
li HALL, AF8LAGER.

S AD".-K .. p$tad, 22 aseJheogetaa.

KARK.TPRtJZEN.-'KAAPSTAD .

UI DE SlIDT DE flUIDS , Cl.,
BEPE&KT.

Aan inteekenaren van de "Gosde Hoop"
.wor.It hiermede kennie gegeven, dat de
inteekengalden vooruit betaald moeten
wordeD, en dat aan hen, die niet vó >r
of op II> Augustus La. betaald hebben,
geen bladen meer zulten . toeiezondd
worden. - ,.

C. P. SCHULTZ,
Secretaria.

20 Juli, 1903.

Iuteekenaars zau ••One Land," "W8E'k·
bla I" en' .. Kerkbode " worden mita
dezen gewaarschuwd, dat hunne eouran-
tel. hun vanaf 15 AugllStll8, a.s., niet
laDger sullen wordeD toegezonden, mdlen
bun inteekeng ..lden .oor het loopende
jaar niet betaald zijn op of voor ;lien
datum.

C. P. ScHULTZ,
Secretaris.

8ouv " , ~,..
Het debat OVflr de motie u~dr. J~m&

IOn. dat het \goI1VerDf'm!!ot: 'V8rltoel)i:a.
men zal laten opriChten, wercllittermlll ..
dag hen at. De bSl'r LaiOl.Ude 'POOr'
lIWllen, dat de motie niet unpnoJDen lO.
WOrdtlD, docb d.: .peak.r ttlgelde de
motie uit de erde, daar het .lejht. noodig
.".. om teg,.n de' mQtie te iJf!&mmfln0111
het doel nn het allleodAmel.t n. bere1lr.tJ.
Daarop lItelde de ~8E'r LaiDg 'toor vall 46
aak af te .tappe~ welk aDl~bdt>men' 'hIJ
Ister introlr. Ret twal du dUidelIJk, dat
hU niet 'rOOr de moU" was. Dit Wal ooJr
"et geval met air,' L ,wis Miebell ell",
Gordon Sprlgg. Ii\st.t'''IlOt>1U1k wu er+cht ..r voor om de- moti&lD cj)mllé lt8IIe :
~l te laten komee, eft daó Uil de
toors'andt'r8 da g~IAllenh"ld te geven
~m wet een PrllktillCh plan '_:' indien:;e. een !.addeD, b.,tIl4-en, heel ODwaar
~ijl.lijlr wa. - voor den dag te fro,:
men. Dit 'lA". .'ole: Ahf't ge"oelen
-tan Ilen heer Banar, die 84!J) filnk. t()e
spraak leYerd , waarin bij .t,tOODda-dat:
.poch de prod uee- rut n noch 'de verbru.V
len joor .het b()l1weu d Ol! het GQD
.ent van ". rk06J.aqlera' ,"t ,
-'or,ten. I ....ni~ ~r~ 1~"!el'V('
ait.al trékken i8 d~"Rmg". die bl1rJ'Orall
,,1eeeob in"oelt. n, heer J.;T _Cl.JWIIl'fl
.1, dat bet een '
.oeren Vla
YOOr bet "Hule
we1)l}eel Yaa in
mm" te willen
out.h,nde echter
waa YaD het iu
Afrika. •.
Toen men tot .t.mIniDf o~ltIr1i1lA'.

de motie "erworpen met
Itemmen. De !Mer La1n«
MicheU &temden met de mlncll~rhlel:4.
hoewel 'lij ziClh b9lU.t
haciden verklaard.;WiJ , ,.,~
dat er meer dau t i 'fa0 ifed~ ,

het. Haia ~r Cl" lliotle ;1. - 15~::===t~~~motie die "OOr het 'Hult wMid nllJnilJtit
met geen ander ,doel.dan '
"it te w.leachen - .lsof .!palffeJOII:
IIOOlaDg die
trokbn la
om d';
te blinddoeken. De
100 zeer ",havdnd
"an het Ruie, da~ er

'ftD de "1(:b'I~I~n .. ··............ ~
jreg~~1p

20 Juli, 1903.

DE

OR S LARD.
DONDE&DAO, 30 JULI, 1903.

De Zuidwestelijke' Cirkel.
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STRAFZlTn •••

.\I.\.\:,\J)AG 27 JULI. 1900.

\ UWI l~n;IU:'\G OP GRoOT}; 8(..'HAAL
",t" lIt' n\l..:Uund VaD. C. J. Hogg, VUB beroep
kl.·-k . "m \"00 rlcwaan. Hi j WlllI in od.eMt ....a
hd oi{'hool"ow.t<I t" (~ry Road, eo had
.J .... 1' vwn l!.1OI-'OO de som nn £1,097, deelt
uu u het comit é, d ee ls aan het departemf.lllt
1,,·IHM)rl'nd~. zut".. !l:erankt. Daar bij tchuldtt!
('I."U., "'l}' de eenige t..ak van lriJn advocaa$
"'.. lf .1 uta. om een l...eo8'-:1hrljving TIUI
I"'m t e !C",..~n It'll ..mo.. ham in een gUJllltiger
I,..ht t o st"lIen dan het feit van lijn diefst.1
,"",I "un d,· Cn"'lt"n'bam aohool in En~laud
".1' tllJ me t ,....11 zeer good llt'tlliglK'hrlft i.n,
I".- I de mo..tdlloppiJ i"!l:et~ ..n, waar hIJ
••'r.t in Engel ..nd WL. hankklerk. latn in Z.
Unka in Je Standard bank w!'rkv.aom wa.
~,>,.....<ct en uitstek'lnd v<>kleed, maar tf'D
··Iott.. IU 1900 pel) stinf' drinker _I'd; en
"a... hom het b••hoer Jer g ..!dmid<k-len 'l'&n
hpt ""hooloomité was opgedl'ajl;en, had hij die
midtlplpp voor zijn drinlclust, 1.OO1fel ala bet
oud ..rl.otld van mju j!;f.'llJin in die mate aangoe-
wend <lat er tPO eIotte £1,500 .eg waren,
nu hij met moeite er in geslaagd ..."s althana
,,,,~e il.elden bijeen t"" krijgen om eeo deel
"an te mJivM'f'D. Het sêh_ ook, zeide ae ad-
vocaat , dat bet ICIhoolcoomité niet genoeg op
hl'm J(epo.<rt had, doob dit _N door ndvoeaat
H01,e) JOOel!l namf'lL' d", kroon tea ~ ...
....""roproken; het oomité bad ziob al'e mooit-e
'''nOl' mjn w ..rIt ~ ....en ..0 de 8ClbOOI in uit,
.t"kend .. orde gebracht, en het had in H~
•'en man meenen te ,.j .... dien twt vertrouwen
Iron. Hij I.. ram er af meot drie j...-en hardo
pad.

Y,'rduist('ri~, maar op ,_ bescheid ..n
,....h.... I, was ook <tt' mi.daad van een .andere
IlIank ... F. Rodgers. tf'n laste " ..Iegd , die door
.odroraat Wilkinson VPJOded'tgd werd. Hij 11011

~..Id haOden z<><!k j:(1'IttI3akt door eeuÏj(e klan.
! tl'll van den winkel waar Mj werkzaam "'8,-
chen van F. J. )Iill. te Kltlkboai,--hOOl mt-
be'tMld; iD tien genlI9Il WM die geaohied. en
d... j1;1'OOtst e vwnirl "Ne 80tIl ...,,,. nog geen
elo F",n aantal getuigen. deels klanten d..r
firma. d~ p;>n har .. r vennoot en, t.raden t.-
~..n Mm op; zijn verdedigiDil. ...... dat hij
mi't dien rr-nnoot in ond"r'h.n<le~ W'aa il.&'
Wf't'....t m~f·r~ ht~t o~t"rnpm~n der winkelzaa<.
pn h..t door hf"m niet uitbetaa.lde geld ten
l(prif""'~ d... firm,. had gebe7.igd. Na een half
uur lx>r.ad<l.lring kend .. <I~ jury hom sehul-
diu. on I ~ rnaand ..n .,." ...ijn lot.

~I()()RD
,...,,, d.· nl ,...Jaad van een geld ..urdP arbeider,
\1 R.'nUrwk •. nJOr tp l'f'Cht .rond. Hij hai
,.. 1l"pl''''1l'1 op <'en vrou ... waar hij mee leefde,
.. n liip door hanT IllOoopr in haar antwoord
.•an " man" nrdedilzer., a<lV'OCaa.t Gr!'er.
". ,k hard w ..... 1 nipt ... ..ttig m~t b"", gt!hord
t.· "In g" ....,....t F",n,ge and.-re kleurl'in;z"n di"
nl.:>! "ot"nI "i.llmpo woonden gal"PQ gptuigoDi8
.ht Illj m .. t hi'" .... ,. uit I'"w_t ronder dat
"I dT.>nken. dat mj np vrou ... geoII"!l:en bad
100lflflr naar h~D te IUlstPTPD en zoolIPT 'W
"'l II.·" ' ....;::.'n waarom; dllt ze dna rop NlU

....t" nd 't' m,·t h~""'m krf'lJ!pn en rlif'D nacht nif"t in
hd ~tll~ gt:>~bpt"n hac.ktf>n. WAar UPD \~olgou-
I.,,, JlWf:_!t'l1 <lf' ""fuU'" wl'rd Llf"lOd jleyondpn
nl' )lJ rT , ,rpn ma n 5lr.hllkfi~ I f'nDf~rtrle. henl
h"1ll la;, ti,· gp1I3de Val} hf"t hof aan, oat hem
.'<·h,.' r .01, mfH'm !!"pl.~~1 h.,ol",nd .. "'r Jood
\·pl'"{)ord" .. ld,,', pn (hnrna tot df'tl voJ~rendeD
di14! "t'nL.ll!dt\_ ...._.~--
AFRIKAANDER BOND.

",t! IIl.'n I'f>n,~r nl~trikt,~~h)ursvE:'rgn.-i('-
""~ l!,·hpud,." t.. Hano .."r, II Juli, 1!lO3.

II,· b ..N n. .I '~iljOMI 0p"nde d ...... rga.
d, 111l;! mN ,I"l.. J-x.~L

'\otul ..n dpr ,-orig .. v!'''!C'',I .. rin!! gel"""n "n
1!!)t'l(J~ekl·un:l.

T()('!l kwam df' ~)II\o(lankill)! ,",tH rif' ...('.Cr('tll-
r" TT .T rt. Villi ..... t .... <pT1lI:".
Il.. V<)()I7 ••t'I,·r m~rkt .. 1\AlI. d"t h,j "n de

I""'r '·dh ..", h'Jna ",,!tt Jar~n t .. 7-am"n nl,
n~'rZJtt.'r ',·n .~'>'('n:-tan.'I, van u('-t Oi..triktAbeo-
,1 Hur ~('-W"t·rkt h~bb(,ll. 8.1too .... nlt't li(·fd~ Nl
r:t:1dc:P'tïn\! .'n hl] tJof"trpurd.:ao lw-l. dat p ...n om-
-fd!uL:.dit·l,j ·ll'll h··.·r d" \'iIIJPr'I ~.wnoopt h.'pH,
'" I~~bnk"n, , ..If" ook d.. ilPt'r n.. Villiers
l,,"(r.'lll.,lf> bj~t: nW.ar mfllt ~Jn nm'ht· aL",
Hrand7:'I,kt •• In~flok1l"ur ll4 hf'lt he-m onmoo.!6-
l:)k. T"rd"T t€' 31!N"'TPn n~ ~rf't.,riq \-nn hpot
I' .i,,~t.I,·411I1r Op V'OO1'!.t.·10, 'ïljoen i,
f'J '1\ l ...·d.lnkmg ook ll:ln.gPlnom~.

T"r" ".·",1 JJn Vilj""n in ",n pluat. al.
....'(fp-fan" ~~n.

l\"'n ~'M'<tf>n ,Jf' DOt"I"n af;.("hand"ld.
·!"·I.'c.cr.,lI1 (' .1 .1<lO,tp gelf'1Rn. dat mj "'an~

il.'_:.-.. h.·t JfI1'l'-.'n d('T trp-in nlf:"t tf'1I'pnW'oordi~
h'Hl T.lJIl It::.lk ,an ZlJI f'n C. Schreiner ook
;1i\\.·7.1": i":OndPT k"nnl~oving-: mj aDt-n moe-
"f. 'W). \'·I".III·\.nHlrd"ll lip ,"p-or ...r,'I D. V'ïljo,'n
• ti Bnt!.

\".W-W'ilf' ho.-tft dIe ID<)~t t,..-'lt.nakl \\'o~n
,Il l,,·t p".;...tk.lntoor v'oor k€'nnu~e~pn 7nl
;l-iQl"t('nt "'-CT'ptarIQ ondt:>~k ~n.

J) r Jl lo.'n \!~ft f"{'n kort. vt·r ....lag vali
Pr",· !)(lr>..1Il1lT omt rent 0l17R beoschrijvings-
p1dU'·1l. all~11l r..l.}.n 8a-ngpnotnpn. ,'n het wa_~
'", ~pv() ...I'·n van d~ .....I')t ... Ierinit. dat "Ik lid
""' .1 •." Afrikaan,!.>r Rond. hAt formuli<>r mn
.j. 1'1 '-\fnkn....'lud,·r Rood rou ond~M~kpnen

\·"o,...t.·1 D VIIJo"n on "an RPerden, dnt
..Ik "onllt~ '·"Tant.woord<>lijk i. \"OOT ho>t tf'f>-
ko,,"'n ,an OC'hNtule .0\

De h''''T n. ,. d M",.,.." "raa~t. of de
. """plar.·n !>UI !ci"".e.... t.. oof"n .. n in h..t
·1.'",m"11 al ontl>Od.>n zijn .~Dt.woord· .Ta.
Jn1;lr nf)(..! IlIf"tR ;Hl~kom(\n

".",,,,,1,,1 D Vtljoan pn n. \" d :\I .. r,..~. om
\IJ,J,I,·II.II11I.«,hp Afriknandpr dool' d<'tl "'-'Creta·
rt - tP \r:1~n. ~t werk VOOT OWl te doen.

To('On wprtl <-Ipn ~'('1'f'tflm g~la.st. om aa.n
,ndor~ ,li'>triJ..-tsh.m'lT"n .-nn d[>7..(' lriEos.fd,'('-
I:nc: tp owhnJ\·.:n. huntl£' AAmtln ... €'rlcin~ t4'
\'"T'a:!f>T1. urn lnd'lpn m~9lilk, onz!' kjeze~
In"" d.· .·I·.<tip uit dl' 0 R.K tp knjllpn

.H" ('irk,,1 li,1 weN g"k07Rn W. Jlritz, ..~
""n,to ... D v ol ).r.·.........

r"rg;"J..nnc met I("bed ~Iot ..n door n
" d \(,.,.... ...

J. F VIT~TO~,
~ari".

OERES.

.\ 1""!Dl"'n .. TM'gaderiog. gohoud"n t.. ('''',...,.
'1' d"n :!"2,tf'n JIlli. IflO.1.
nc ,PTgrulprilliJ! ",,,rd ~nJ met gobOO

.t."", drn bf'f'r Z :\farM •.
'lotnleo der 1'O~ ve~l'iog gelezen.

éo<><igek..um en I:'Cteekeod
ne 'I'OOT'zitt"T ft8l ?('~ nn de ",prkmam-

l'...-).-n. +o>rrioht in bet Parl..moM gedurende
011'7'" zitting.

'>a vrij >mt di",,.._ie wpmt'n <le ."lgend ..
:,_)hltlPfl unanif"lllD aA~()fDfIq].
I, 'oorrt ..1 P d.. W"l't--F:. Marai.: DMJe

,.', \!;,,!I·ring prote!ft.eert tt'n !ft,.-r!azte t~en d"n
IIl\'(){>r nn A?iah·n in Zorid-.>\.frika. "n .....r-
mn~, rI" r.."...ring drtngend. allE' JIOIl:ÏDgI'Ift
'.111 h> w"IIfI"'n het bnden .....n ÁJáa.ten in
"'n,!!" kolon;"l~ Imvt'n te 'l"eriUndeJ'Ml.

'e, \. rw,r,tr·1T Th..ron~~-D.• 1otrhEort: l>e1!e
'·'t'\!:,,,J .. rill\( "'''Il''chte dr ~riog te dook ..n
'''',T d •• mat." va.n ~nad .. , reeo:l!o betoond a.a.n
pobr I,·k.> rni~l.uh~N. maar mPem. dat de
·"rl uu ."IlC'"h~n is. &rt de be.Ite ~ngen
,. ,n h<>t land eeD<' algem_ lUIIne&t~.. ver-
,...,,,,,bon "n ,.."t'?Oekt OD7.e ~ring, bet goe-
dn voorh_ld nn dr Nat&l!dt ... R~ to
,li..n opricht,. zonder TeI'Iluim te 'I"O!gea ..

'1\ '·."rotd G .T",m" Luvt-P. dr Wit:
n,.,..... ,pt'\!:ll<.l<onn!! lx>treurt h'.. t feit, dat het
YI.>rk'·l1rtarif>f onze Kolooie opge<lro~en IS
·Ioor de c"'uf..r,'n~ te BrÓ!'mfont",jd, e.n ver·
' .....>mrt dnt in dpn W~vNl(leo Raad .... n
~ fll()Oh t >!",voD<kon word ..n. om heot Tol-
,orb"",! 7AlO t<, amPD<lN'reon. dat de voork!'ur
rIRII<l1l.. ,<"f'W'ildf>1'<l worde. en meer '-tIher-
m 'l\£ voor kaimlI"!.. prnduIrlen verkr~n WOl'-

,Jp. ~n fI"t ,...ni;ze • ..den> hoIa.ngrijl". puolI'D
won .. .[~ vl....,.,.,I>e>lMtling. rakO'Dd onze 000-

<'''''tlOn.·.·I.· r,,,,bl ..n. It'f.'wiJ7.Iil.'1 word ..n.
4' Voorst"1 R Mohr-S. Cel1ien: Deze

\ "~g ht'Elft met Termrt1OPlUlJdig;D4l .-er-
'",,"pn uit de a.nt~ van dell Proen·
r"W'-Generna.l, da.t de ~ niet van plan
". lie ~ ,loofde Kri~ OlmmiMie V'Iln on-
.I.·~ aan t ... tenen en W'PnACht drinj(8lld
'~n t .. too....... dat ,,~ dAardOOr EOOTt'eI OD-
"",ht ,"OOTt12:,""ot 'IroI'dt. dat .... re verwxmiotp:
"n h~rt..uJk" _o,.,.r!cing O1lDM>gelijk ge-
'''.nl.t wordt

I>~ "~rinlt ..loot met Il."'W door deu
"''fOT n Jool",".

T .. t 1'EIIlRON'.
8e0ft0t..-ia.

~JllllUd
veChten. I
. Dtl dri~negeoti@: jarige
pgt hoog ernftig .ieë' QIl het
de lrutWt vab gen~en
moeten buig'ln \"OOr~e.n -.i)
h.~lfw _, s-t

l
. ie.de

IlIJ'll ~ 'I'O!a:(l(DftI
dl> hij. op zij" ~,'1'ftled. '&0
eenige I.awtijoiodhE' verizen. Zij """"'len'
~Vaeid . -cn dOE'Jde.n op
bf>flng~. '. ;

E.·n .....Hodig o .... raieht tt' I!(t'TeD' .nn ').'11
aard en .het verloop der mt'kte van den hoogeó
h>id.r ligt Di'et in _ iIedOetiaa:~ De P8UB
bt>elit "Ml ~aal; de 'Lart""Mng
vermin~1 W'aaJ'dooride meren in bun fno."tie
W'Ol'<loo' OOI_erd; CU toogen zijn Mog..
daan. :QoeweI do butl~t\IIlI. onr den toc.-.rt.and
Tall dell pwua ~, obns tnobten ge .
rust te stellCII, bliJ~ ..r duidelijk uit, dat de
oude levoosvlam langzaam maar gestadig ...eg-
.sterft, _ •
Leo DIl, die het 'nlOrredht had kort gele-

den zijb vi~~ jarig jnbileum als
'hoof'd der Btltdi_e ked: te m~
gpn vierett, hfoeft in die regeeringlrjaren aan
den .>\.pottto~n Stoel, die tijde" de laa.t-
<te jart'D _ Pina IX DU jJriSt niet aan lm...
ter bad g(>W'Onnen. nieuw o.anzien ~e""" .
Deor zijn bezadigde politJiek mOllbt hij er in
~lagMI de miulder Tri~ppelijke betrek-
kill~eo !DIe! Da:itsdhlaod 'te verbeteTen eo te
.....r~terlriln. &n goede verstaIKlho)Jiliing tu.
,00",n Vatilman en Quirinaa:l heHmat .. elis-
Waar n"ll: nirt; t.och " ..N de weg, die er toe
leid ..n ,!,ll dIOOr PauR Leo geëffend. M et. bet
on'rige Europa ..toat het V ..tiban op gee-
-Iou root. .

Leo XlII heeft nog g{\tra<lht hij te drlllg8n
tot de opJo&.ting van lit> -ru.Je Irwestie. die
..ich tija..n, zijn n>gee~ meer en meer op
" .. u v-hm1nd drong. 7..ijn encyolieë "R ..rum
"'ovnrtlm" heeft getoigenis aI'ge1egd 'van zijn
~n .. il en den ernst van zijn strev en.

~O!I: 'Iloor heot verscheiden van den Heiligen
Vaopr 1Jl'onlt reeds druk overwogen, wie
" Pausen I>p\"o'lj!:er .....1 zijn. D.. lmrdinalen
Ootti, d .. profE<"t der p""~nda. en Vann-
t "lli h"",ten het m-"e kans te hebben; ter-
... ijl d" lIAlUIl 'l'8n lau'(1i_1 RampoJla, den
,te~ onder den tegemroardigen
Pan". bijna,met· wordt ~noemd. Nie-b! oobtet'
j,.: onzeb,rdet' dun d.> kaJl9berekeningen. die
hetr<>ffeod.. "en op band<'IJ ll:ijndo pauskeuze
W'Orden ge_kt. Meennalen tJOOh ;. het YOOr-
""komen, h..t ('oudl"ve een kaNion ..l, Ban
wion door niemumJ "'as gedacht, tot pam be.
n<WlDll". Zooat. men weet, woNt de PalL~
door de lran:linal~n en k:raootel)~ gewoonUorec<ht
ook uit deozen verkov.en.

•••
D" :\Illl1tsjOf'rij,odte kWl'!;tte gaat b.-denkp-

kl·JiJke VOrDlm aann ..m.'n Er Ioopt>n geruoh-
ttOn O\'t.'r f'o£'n nh.\.ww Ru~isoh-Chinf'esch vpr~
dntg betreffendl' )faII taj""rijP. D.. Pelri"W'dh ..
w""",pondeut V'IUl Oe ":oor" .. -York H .. r ..ld"
n",lilll .. aan ."ijn bJa.J de lx>v",,-tij.,rinlt d07A!'r ge-
ru(·ht,,". HIJ oohreef, dat Rusland zie:. bij
d.t, nmrag v"roonden bad Mant..joeriJ" te
(Jutrum:~n, maat t-.. ,het rooM bad bedou-
Il"n ZlJU .•»OOrweg door de provineie door <'en
'lIlb~p""I,1 untal troepen te doen bewaken.
n~ ontruim.iuwoaveroen:kom..t. VM'uEIIlI. Mer-
door natuurlijk alle ...,...nJ.,. In ,Ja·pan hebben
.rpw J{PnJeht"n de stemmin~ tegen Ruliland
m('rlch"ar .t!'rkpr doen 1ro"I"n en. F~", de
"P,>tl'rhurl'(scll,. Swjt>t" en d~ .hp"nsche Ni.
kon. Shlmhall ,..p.ten te ,·ert .. lien, boobetl de
~"', ... ntm mn ~:nl':(>l"nd eli .Tapan tt' PekiDf(
.l"n d., (1hin" .....·he rll;reeriug een nota over.
Ir,,<]ij.,.-d.Waartn wordt t1itN'n~e~ hoe de hon.
,hng ran HlIsland geyuar op,""v"rt voor dpn
ned" In Oost-A",i" en rle tu>langMl .<lhuadt
,'an En!(eland en .Tapan., dio. ""llnnet'~ in den
t lH"'ittu cd g~(-n \"'lz.and€'rlll;;! k')'tut t J:lOO IlfL
""dunkt wud ..n 1.i,·n loaatrel'(.,lpn te Iwmpn
t"flcin,l" di~ belaull:en t .. be-;chennen. r,m""
fIIo.w..t d.\arom RusJHnd u.ttnoodi~en om on-
' .. r"".il<1 tot d., ontl'flimill,g van Ma.nu,joerije
","'r tI' )!.Il"U. Uocht het daaTna noodolakelijk
hl"k'>II. dat e<>n Vl'rclrag I'IOU ",orden gesloten
'"~,('h,>n Rusland <'n China O'Vt'r het, burger-
l'lk hestllt1r in tornnhjoerije, dan.llOU dit
kUlln .. n Il"""',ird,·u met toeatemmiDll van En-
c"laud en Japan. Voor dien tijd eOhter !run.
Ilf'n cI"z" l"n<1..n geen verdrag .,rltennen. De
\ menkaa.cb •• geEallt heet h.. t opt,redl'n von
Engeland t'II .Japetl te Ilull ..n ~t",uneo,

Do oorlogst;o.,bert-idROO>n door RlIIIIaod eo
.Japan ~"maakt, doen d .. ~8j1; rij_ of het
III Oo,I- ..\7.i'" werkelijk tot. h'n bot~inj!: ""I
ko01e11, RII-);md beeft in d., Ohin~ wat ....
n"n f'(\I1 r..;tprk.... oorl~loot saamgl\tr(}kkt~n;
'h'ur verlni<lt. Ii~e'n er 57 Ru""i"""e oorlog...
.... J"lIl~ ynn 1111"1'1", sla~ t.o> Port Arthur. n..
Ilroot,· P.um!""""t·h.Hu,..isCht' mnnOt'UVTes >:iJn
"fll('w~d ..n lW! )'Ierdcor uil!lespaarde g"td
..."ndlt Rusland aan, ()IJl la"""" den SibeciR"hen
·1J<lO,.....''g Ill'Ootn 'Verst"rkit>g'Pn .tInnr zijn ..\1;ia-
,i""h g"hi,..J te zeoden. Voorta h_ het, dat
"II ,. .Ju paD&dh" resef"V&.()ffjeieren, die. tba""
'" " ...ord-C'hioa vertoeven, zijn t81'l>.roe-
I",n .Ta.pan:oon de reoruten tot df'u oorlog
.}..f'·lI,·u "n ",ije bERObikkiogen treffen om op
hpt ju,.te tijdstip g~ te zijn .

Er "'Jn dUR redenf'n te over om met meer
dali """'OUe b01angstelling 'ht>t. v('rloop rlpr
,ra n', j.wrijsdte Inte.tie te rolJ!en.

• ••
Lord Robert~ hf'eft een opn"'ping ~E'dnnn

iU d,· P"" alln all"" <lip hlJf",I.;. uit de Z, .-\,
oorlog m .....J.·lJr.c-bt. in ,hun bezit hebben, te
wil.l..n ,..eO(],·n Ran zijn lIl'pIlrtem<,nt, omdat
<In". IxKoklln ","init! waarde hebben voor .. c
t.".(pncwooniij!e bezitters. doclt van zeer vool
"·""rdf'/.,.,r)n "'lOr de oo"'pronkelijke eigenaren.

1"'~I.. rt ta" "'n tijd echter i. d.. ~~"ty of
rrip , '-,iA: deze bijbels t..rnl!: te kr1j-
:.rP'l. '{.I'C, V'Oriu; En rop"".",. najaa!' giu;l'en
d.. h,~.~. W R F. AI!'IaDdt'r en L. Ri-
ellUnl""l1\ ,nllAr ZA. gn moldlden in .Januari
"UOll.,llr &t Z'J ontdekt hadden dat een
~rroot aantm f"milie bijbels buit gemaakt __
"'11 "n ruu,r Engeland W'IIJ'eD verdwenen. Zij
<I",,"!en <lel'Á orrtdekkiog aa.n Lord Robert..
ll~ed9 <'Il vandaar waarsohijnnjk diellll ~rO('-
PIng.
Tot d,_ i.~ ~ Y'I!~oiging r8M18 een

twi~1 bijbel>. CJP het spoor. Een js in
het ~ van den Bissobop \"Iln Thipml, di<>
""roid is h"t h ..ilige hoek aa.n den e.;g.naar
tp~ te zeodea. Hiet is de bijbel .. n ~
mal Pnn!floo. E.m tweede bijbel, beboof,.,ude
aa.n een uitlander te .JohannMbnrg mo+1; in
h.>! W....teo '\"!In E~"laDd zijn en oon <:Ierde
",n konunanliant Ha.ebroek i. eveneen, ge-
."ooen.

DI' boor Alexander hooft tWI'l<' bijbels. Een
i.....n pracbtujt~av!', nin 16l'J() en behoot1 IUIn
f't'U ,""""re fu.milie Van der Menv... Kapt.
W..rn...rord van 't 4;" OoorkJ.a's "ond het<!,o('k
in "" Dllobijheid T'Rn Enn",lo. F....o ander elol'ftl-
plaaT. niP! 2.00 oud, SO'hljRt nan oon E<tkere
familie Grall't ~ bohooreo.
Een offici .... tE! N'OWOR8tl~Tyne beeft een

hi.loo.! ~elrodhtt nD l'en zijner manse!Jappen.
0..,..... bijbel behoort, aan Yartintl!l EIS van
Sloot-krnal. Hotibron, O.V.S. Dese bijbel. ~
hij ""n ten deele ~ BoerenwonIng
grvooden. .

Ven!er ,.jjn er nog oon paar hijhola, .... ar-
".n tru·u nit dp beschlldigrlE' voorbIadel1 dp
Uólam d"r t'l/ol"naren tracht te vind ..n.

I~ VA.N'-

.Iosse 'U

i
BOE-l<AANKONDTGING.

".rdediget'!l eli verdrnkk~1'II der Afri~
knamler Vrijheid, door L Penning.
J. N. Voor'hoove, 's GraV\'nbll@;e.

.()j,t boekje geeft OW; in ·rijfti.,n. hoof ',;tqk-
ken de ka~raobetlleb ~an ee.nJP prollU-
nelJlt<l mannen, die In verbaad hebben ge-
staan met <le oorzaken en bet n>en.>o VD.D d....
jongst.;n 0IIJ'1og. De v~foend& pcl'lJOlleD wor-
don behamleild,; Pa.1II ~, Steyn Afrika-
I)'IIS, Sir Rledvers Duller, Piet Jcrabert, Oeeil
~'8, Piet ClJ'onjé, Lord Roberts Lo~l
M"tiruen, Donie Theron, ,k'ronoh, Ben Vil-
joen, IAml Kitabener, .K.- de J. .Her, ObI'Ïll·
tiaan de Weot eu Loui1\ Botha. Taal en .tiJI
7.lje boeiend ton vele ond-sthjdera zunen met
genoegen de lriIraJrtertr~n na.gaan der
mannen, WllBronder zij gestreden beb'-. Het
boekj<J bent 126 blz. en U op .tevig papier
klruRg gool"Ukt. De inAou<l ..-nrdit door 15 w .. l-
gelijk ..nde photogra.phiën fPgeluist.erd. De
prijs i;, g&bonden Za. !id. (IJl HoUaad.)

OPIIl*DlQllt DlMJoOW1ID sijQ Opgetrokkea YA klip~~~
-eier beIte .. eta_" ~k

I- ,
be»la~t met iardappelm. :

Dieuwe dorp. Hooiktat.ij en
1"

eeht .zijn in
,S Ibs. blik
~:MAZA.W

verzegelde,. ,.
, waarop

. "

TTEE," .eo
verkocht

ie alleen
kken
t

en
woord

door' Winke.."Allee Zitl reoh Dnul" 801wt.en uit
den ~trijd tu ..~en Boer en Brit,
donr P. J. Klappen;.-'. Graven-
hage, J. N. '·oorboove.

III een &wUrl..;gtalschetBen geeft de toahrij-
ver de indndt;ken weer, gedurende zijn :I-jarig
verblijf in Zuid-Afrika opgedaan, vooral met
h...t oog op de11 oorlog. Eenige tarereelen wor-
,j"u j,(.·.dllld\oor<l "il 11 het oorloll;, ...,ld, uit hl'!
leven' ID de oon",·rrtrati..Immpen, ew;, en de
karak:! """oheteen gegeV'eD VIUl enkel. leid6l'll.
Het boekje is netj"" nitgt'V'Ol'N en vemen!
met ..eDlg" keurige ilIustrutiën. Het be..a.t
166 blz. el) k~ g~boDdt>n 2é. W. (in Hol·
land).

aave.

PAS P VOOR DEN MAN"
u iets ervoo~ in de
verkoopen, ~ant ve

winkeliers trae
te verkoopen I

meer winst uit h

aats tracht 2 ..........,.,....._ '.
50 ~nteelbpkll~DI en Schapen, met' en lODder LaDIID8ren,
2 3 Bok Dammen,
t2 P!'acbtige arhu. 61 ~dere Varkens, in eerste~
40 Boender •.

niet n8u~·
,teu aodere

omdat zij GOBDB VOIRR.AVER.
Hu~... a.acI,

Bt'lta'.Ulde lerate KId .&.leederf Kut.eu, WMOb· en
Tafels, BeddeD Matrauen. liNieuwe Kamer ~8t, Stoelen en
1 Sideboard, l'ot~l1ban ... 1Zw~be Koek StoTe. eD.. l eDS I!

Gemeld juist 10 orde en noodig, om een. bell.O()ll'llJ:~ ...~
logie8buis mede

pjBter H.&et van ~(.""'iaod, door
flln'lO Schmin"r.-:-~ . .J. Vee. Am·
B~Nam.

Vun doze Hollandscbe vertaltng wn het
wolbek,'nde boek '''liIl onw Afri.kaao'R--ho
sohrijfster IH de derde dnlk on< toegewnd ..n.
Het IS I'('n boekJo YOIl 109 ~IT.., op 8k,...ig "".

pier met h<lld<>reletter gedrukt eu k08t I•.,
:Id. ongelJODd ..n (iu Holland.)

en.

De Wedwn of Ta/iereolen uit uen
~ (»riot;: 1S9!J--1902.
door DIJ. PJ. P"rold (Warren-
ton).-HollandRoh-Afr. Uitg. Mij,
.. .fb .. IMoq... ·S Du"j,,.:fu ol ('0.

D,· ",,,,ju .."e " L'<'U K(.oJmhtdeoOl'Ds. Perold,
dagtt'6kBlwIlde u.t· 7-'JU II;ev:lngen90hap te To.
kai 190I-loo:J. HN .is opge<lTngen aan zijne
ge}fefde tJohtgl"lI'OOte, "w'e!' liefdl' en trouw
zijne genn-g .. nis :IJOO draaglij.k maakten." In
ruim 50 blz. I.""hllodelt hij de ~"",·hie.d('ni,
vllll een gelukki~ ,hui"ll:..zin. dooh wt>lks geluk
donr den oorlog l1",h.",1 ,·erni<?t.igd ,,·erd. &r,t
besohr.ijft de "Wt-duw,,", die n .. .whriJHr tel
kens "Prd.eO(] I.lat optn'flcoll. in 't kort de ....r·
8Ohi1lende uanle.d,"~,." tot den oorlog, !.,

1u JX\t .·lIHI di' mallllPf1 \\t,rtkn opgeroepen,
ook haar JIIan Ilwt t\\PC 7.oon.... ('II hOt' moe.
dig 7,11 IH'I af:-)('+H~id doOrstOD.' ~ij n~rh~Hdt,
hnf' ZP \',Ill dl' n·r..l;hiHMlJl~ uYt'rwllln1n~f.'1l

d"r fio,·r ..n tword .. en ('ind,·1i Ik bereikte hf>t
hel'ieht haar, dat haar JOIl,\..~t.· zoon gPlólu'u-
l"r-hl W..H ()aarna wordt (lp on·rgav. nUl

Cronjé lx'-'(_!}lTP'-t'll, twt_ \-t'r""o~\'it('ndc fond-
IC(·kk..n d"r Eo:r"I""he 1fueJX'n door hl't land
t~n f'inJ"hJk wordt nok dp "'\\~uwp" door een
Afrikaander 'pIOn achterhaald; haar ,,'onill!l.
wordt vt'rbrnud en zij 'Zelve met haar kin-
r[,· ...'o n"Kr L'en ('()ncentrati'lbn,p gevO('rd.
Hartroor~nd wordt het lijden daar be,chr~·
"'''n ell ho.· zij nllod", ~ld.· m~ llwrer~.1. Ein-
delijk werd ook haa.r jonglJt.e kind .. i"k <'Il

.tierf "n ten laat8te haar aoast.e dochter. AI
dien tijcl hoorde !!ij niet.. V'11Jl haren !rulll en,
hoewel moo tlrachtte. hem bij haar te bela .....
!R ....". hlp<>f "ij I">m trauw. Ein.d.:llijk "'ord't .
lI.. t ,-r ....I,. NI kppr('n de hel<l,.n van hp! sIa!l;'
"~Id "n <I. kri.)g'lg(wall1l;enen van ""er ._
tl'n.j.( 1r..rt""I';ch''1JI'eo<l" t<.>oneeleu "'ordton
er ll;esch.ldpl'<l ''''u mann ..n ..n v.'Ou.. "n, di ..
bij flpt 'l·rz:i.<.n v..IPIl hunneT betrekkingen
nIOOtoo mi I1. Ook haar viel d...t treurig lot
tI' h"urt. l'U nit d,'n mono! vnn <'en vriend
mo"", ziJ !toor,·n. bO(' haar man ell oudst ..
ooon zij ..an zij met ellmnder gestt'ooen had-
dpn p,n g-f'ovalltm \'f'arl'n Pil ook, wtalke la.s.tMte
boo,i!o<'hap h.'lar man nog V'OI)r haar ~elaten
h.•u! .""n h"t eiud drukt zij haar hope uit
op een 7~'l~i!! woop".i .. n en, op 'hnar verwoe&-
t.. plaat., t..roggekMrd, WC""! zij nog ..en
""""rt) VBII troost fill bemoedi~ng tot TIndE'T't'
IijdeondPn t.. riMt<m. Het boekje is '.....r lesen,..
waardi~ "n wie het .wh lUIosehnft, 7-al "an
zijn 1•. 6d. geen herOIn .. hebbon. Het i. ,te-
~ (>n nt>tj9l!l gebonden en kOISt h. !'d. Fost~
vrij.

:C::... edl..e"Ci.
liden Augustusin den Rug

VAN NIERGIFTt JDAT
Illin'~I"1.I"\'l::t'" IN HET LIOB:A~M.

,
I i G. W. I:OTZB.ZIOH Málmesbury,

28 OTuli. 1903.

,T. W. M 'RREE~:, Jr. & Co.,1
I

~ijn, kunnen zij de verbruikte .toffen e,n het
het blOt:d verwijderen; lederen dag blijft er

MiMllChien neemt ht!t weken, voor df patient de tegen-
waarneemt maar ten laatste ~ntdekt hij bij het

den rug; do.!~gen schijnen niet i zoo helder als zij
opstaan'I morgens voelt hij nie~ zoo fri8Ch .. 111wel
een rusteloozen nacht gehad. E, dan ~t hij ~n
weinig werk wordt hem te vCfI; hIJ voel. ZIch

''''''.",·vuu·k. ' i
.iIl.MlICh,Ulifinll'tlD.der na.tuur, dat uiergiften ziJh ophoopen in het

ID gevaar is, urn Rrightsehe ziekte, wjaterzu.ebt, graveel,
1l1~'I1",.,,,.,,,U, Il'icnen:.e pijnen in den rllg, ontsteking, rh~umatielc, IItoon cu

111l.:IDCZUIll' te krijgen, !
te \~ordcn en te BLIJ VEN, is, ~en uiel:en juu,t .de

zij n~. he~ben io ~n'lI .Bac~e. ~ldn~r .Pdls
Nierpillen),. Zij zIJn een 81'1lClaaiDIeren ~edlclJn, . ~lJ ge-
en helpen heu het g'CfItcl te bevrijden van =+1de vergt £tIge cu

die ziekte veroorzaken. '

Malmesbury ecuteursk.amer en Voogdij
;Assurantie Maatschappij.

I

Zeer
i _._- --------

&langrij ke Verkooping:
vAN KOSTBARB

I

r
, I ~ I ..

De heer Nico'_' A. BlankêDherg. heeft den
last, om ~r publiekoiveiling te dOeD verkoopen ter plaatse

BUODElltlbT, 11II8dll'l
-Op-De beer Jolul

Di~priTÏ~r, IMII. 1

"Ik btD fO
Kaap6t&<Vcbe·
slDeerde~. De

pl', !tie",. Ge,.>!r,

Dinsdag, 'sten. September,
VOORiQ,DDAG8, :DB VOLGI.tmB; .....

[~.-~.oeël..
genaamdi SPBCU.,ATI&, groot 600

.tpleIlbtU·Y,. ~j.aoadeJ'''aobikt 1'001' Voe-
YClOrnitsjcht .aor ,... WijDpard ft

iD den tou.. ft ida. ... iéOIit.~.itl~

.._._..·..,_:n.4e .. )BI_.~'-~aI
I' , .

ltfrelOC,tr.e Trek OIJen, aoo .,. ba:.]Ie1~-
onkleu.t T,.. ~ lI'OOt ea2~~t$0~i-.~~Ko.

eD 3 janin oud. 6
I

q.o ..4ell~"",
JSOltv8l1ll8ll op v~ 1T"e.laIIiI 'Il,j' aptIlI't

.II.c(JoI'tIllOlr: .LoIgooiar1 ~Dij~., 1pur AOIlIerWlj~
eolBpleei~ eef'llte.lClaa, 70 Dieuwe ..v ........~'.

,
Q"""Y1I'c.,,,,,lnrJl1rf'" "<Cf ,I. w<e\ it"· dlgd

: Juli,IOr3'- ..••:li
•..,

;~ .
5 0...• ,

2081 474118
'JH 15809
819 li'."

..
1
----- -.~

SWELLENDAI(.

r"taaJ 212" .'09~'H' lo'as ~85t lill267
II!OS ... i~ll5 !tas 1881 lOOtSI 6;~ IlIS5i.

• ItH 128"4 1185 18117 '7H8 H' "Il'O
Dae cijlerf cija de totalen ,&Jl de booUIl.en

"'0 de nnehlUellde Ntlou, _du 'NrdeeJI1l@:
~ba de Itellew, eB WOIda ftraIIderd ua n I,t
1'ercleello, p'" beeft. Zij If'.t'IIIkrwurpn Uil
~I bij .-deellog ftIl de opbnoltllt tv.
IC_ de Kolon~ til '""emde I"n8l1t.IDlJI.teIl
ca _&leb.l'plje •.

OONST.IlUCTI& ,TAlUlU' INBlaUPIR AU!
BOVEN.

1"a. . 11101. Il1Ol. I

_q.DOe uit 3:) vrachten.

27 .Juli, lOOS. PilIa IJ worden in alle ApoUtleltE!,
VerllOCJll1j tegen 31. 3d. per doos (lf zee

cIf4IlDgeQalrl, F06~-McClellau Co., P.K. Bat

BA.CKACHE KIDNEY
Kedieijn.-VOLK11KT VIlLIG

M'U ,Iun Edit ""Ir .
lIfinjh""r,-W~.t is h"t. toch dozeD ~ter

!rond I Ik DO DH] Illet h,!"DO~, d.~.WlJi ~ .. t.
.1 lrouder g8bMI bebbfta ID miJD te..ftijd, :bier
in d".u ~treken ten 4lwste. De bergen """ren
dit jaar al vijf IIW1I met sOI'eDW be?ekt ell ik
....... mij ni ..t veMrOnde~, als 1<1] ~é11
..·!'ter ,,;t lIijn; want ,het is v<indaag bitter
lroud en de Iroude wolken ba.ogeo er crreri ell
nu en dan, 'I'Iolt \!.r eeu vlll.gje regen Wij ~."d-
den gezegeade reg_ in d~ IAat«teD tiJd.;
de boeren" hebben va.! gezaaid ea bet ~ ...
de is mooi. Ah daar geeft .... rden.> 80hade
komt, ..nHM zij dit jaar veel ";neen. In: den
la..tst ..n tijd ging het, niet ZOO al te YOO~
dig. op nie plaatBea w'ft8 de. ~ po
heel en &I ....ne mulukJring; '~, was ~~ til te
droog. op OIlS dorp ill ~ DU ~ bi~
..til, de ,...cant~e is yOOl"bil eet. de kiDderl!D 'IIIJUan..n_r teru¥t: _ cho ""ee, ~.
9t«Ieet.bo.ab, WeIlingtoII, purl eá W'~

W'Hlelijlt: ... '
Hlddellaztd.cl. ." S.IU
Ooettlijlt .. ~ ." __ ,.._

Rtl NU

i
I zullen verschaftI ,
!

J. W.



I

a
ISAAC HUIRSKJt

Prei.bel ID_NS Id_.
Alle COII1IDiuiea worden dadelijk

uitpYOerd.
i
I

I!
I'D1Ït.

162 nD
Wet 40 ftIl 1889, . de· Melee-
liDgaraad ftD flan i ~. de volpnde
W~ ale plote~ en yerlégd te
prokWDeeren :- .

1. 81uitiD, ftIl ,den Wer over de
plaata WiD*h~ loopende. van
een punt in d.1l Weg ,van Bland.-
~. No. L naar Blandsberg Nu.
IJ. en Winterhoek gt'8ua.
2. Sluiting ~ .den WeK over

Winterhoek, ,100pend.·"ftD Blanda-
berg No. I DUI' Vlugpan.

S. Verleuiug ftD den Mdeelings
Wer van S"trijdenburg ~ Kran-
kuil. ongeveer 4.00 yds. in l.ngte
van MIl punt, tot. waar dese de
grellBlijlc kruist op Klippit8pan, tot
waar deze den weg van Blandaberg
No. I naar Valsdam OQtm~ op de
plaata Winwrhoek,door een rechten
weg, loopende van gezegd punt
naar een p\mt voorbij het woon-
huis bijna evenwijdiD&{ aan den
tegen woordigen Af(leeliogBweg.

r ersonen, die weDsohen te ob-
jecteeren, moeten hunne objecties
schriftelijlc indienen bij den Raad,
binnen drie maanden na de eerste
publikatie hiervan.

P. A. WEGE, Secretaris.
Kantoor van den Md. Raad,
Hope Ton, 26 Juni, 1903.--__ \

Af'_' laad IU B_"L "wi~ Ploeg.

; :-

a..Inti t!a 'CT.. al uw __ .
....¥=Qt b ftlIij v ..
ViIiIn .. 00. ~ ba·
... , ",.'" JO ...

3. LEWIN'S. KAMEItS,
23. KAST&ELSTRAA. T.

KAAPSTAD. POST.US 1121. ; rI6DWOO&Dl&1 ,,,OiiLiii~;;in~rII~:I,,
pA'~.

'___- ~ •• ~ .Ó>.

Kan*«» •• D: B~.· lE' ~. ·~ .... l.~.JII'io
, W ~' ...·..
(lNGA~G WA"U'tIlAAT),

KAA\_PST A ..D_.

~

~ SPOLANOER & CO.
(JfCV1;:ST[(1[) 61 JAR.~,

i'br.1gnmater·, Htlr,,!o.?'fl· el' KloklllkPTI
VMro..... _~ , Soio» (m', U~/'Q"trffl

""'tIROt',"" "n~~it" Hovu" 411. 4.
(''''''9_1"'1(11 rijd,.

Ibmdeelhouders op betaald Kapitaal
.Reserve Fondsen . ,.

QoQdf'n ml Zilv.,l'fIIp. Hor~ in
'I'ftOn'&ad If"~uu r}" ••

E'ERT I. IIOEIIDIST,
Procureur en Notaris,

VENDU·AF8LAGFR, enz.,
COt.ESBERO.

W P6l'IIOIleo die begMer!tD de Kuoale1at1lblil.r tot!
cuteUreD, Hede Elt8Cl'tearen oC'.Ilderaa'na ... nteáellen, '
eterlen en nommseren eenv')lltllg ouder den tit61 9\\0" 8J:~"",I."r'~III."II'''
in Kaapet--.d

Aanzoeken voor; Leeniaeen, onder S.curttelt 'V.ni Yat •• (lleC1,
tegen de loopend. rato van rente, zullen dae.UJI" .edUdil
d.. bezhrheldl-u~n In'Wh.od.Ung word.n PllOlUen.
RRANDKA~T SEW ARING. - Jaarlijkache haur

loopende van één tot vijf guineas.
De KaIF'l' ÁdmilniRtee~ In80lTente Boedels door

Secretaris.
J. R. N. ROOS" .... 1&anI ... .

i
D ··-Di tI"e .., aDe .

I

HKT B~HO :D YAI OIS LUO.

WATER GEVONDEN.

IK, .ondergeteekende, certificeer
hiermede, dat de heer H. J.

S11!lBIRT, van Senekaal, O.R. K ,
t,hae8 aan het boren voor water te
Prins Albert, ol' miju grond door
. middel van zijn metalen in.trument
water heeft aangew6af'n, en dat ik
een voldoende hoeveelheid water
gevonden heb, zooals door ·.oJem
aangewezen

- ALTIJ~ .ol> DE VOORPUNT~ ..
i Vre4e ot Oorlog. 'J,

HENNE8SY'S ~
THREE STAl··

BlAay.
Zijn Zu:lverh.ld en Smaak zijn !

~ .,
de reden daarvoor.

,

I
I......__:o:-- .[

r

, I .

De "Fla:net Jr."
I

·Mo.8 I
I

Aard&.ppelploeg is o~mis-

baar in eten Wijll,.aa~.

SLUITING VAN W.RGBN.
tblin&.1Iarthinu. Laurentius,
re. rillem Adolph,
,yJ....

.1WI:f( .ag,. ma.n. Ifaraia.
De.Ill~ïk l8JlO1IIÏDeerd sijnde als
~~aen. voor. de twee betrek.

'Y8D raeda1ecJen Tall de
oUDIOijMW' teit ftil 8tellenboeoh, een

_~sal~u~

op ~Jg, IIBglstu, tl83•
i~ be~ Magistraat. 'Bof Stellen-
boaob,i tuuoh8ll de lII'8D van 9 v.m,
en i ~m.

Ve~ dat de 'fOlgende Reeren :
1. B~ 8tepllQua.
2. KI1ge, Jauiee Daniel,
behooJtlijk gejmn;neéni" sijDde ala
oanditWlm 'fOOr ,de .... ee betrek.
kinpIl ala audite11l'lt en aaage-
sien ~te ..twee auditeurs be-
noodigd •. SOG sijn gemelcle
heenm .Jai!ho:lik .... Ter-
k!.ardiale~

I· .

J. J. P. DU TOIT, _
8tenm.mbM.

.. -.- --_._-- I

IKENNISGEVING geschiedt
mits dezen in termen van Seotie
152 van Wet 40 van 1889; dat de
Afdeelings Raad van plan is om
den volgenden weg voor gesloten
te verklaren, n.l.:

Den Weg, loopende over de plaats
Zoetgat, van de plaats Middelplaats
naar een punt waar leze samenkomt
met den w~g van De Hoek.

Personen, die wensohen te ob-
jeoteeren, moeten hunne objecties
schriftelijk indienen bij den Raad,
binnen drie maanden na. de eerste
publicatie hiervan.

P. A.. WEGE, Beoreteris.
Kantoor van den Afd. Raad,

Hopetown, 26 Juni 1903.

n.e n.ttige; Idt'ÏDe, wal~kb9ID.reIllQe2M1!edil8ellIapJ_ WOIlI(fep
I

lijkt meer ~n meer POIPUli~.
ploepo III i aJgemeene
oDJOh¥be.re 'waarde te

J. C. FORSYTH.
prins AIbert,

7 Juli, 1903.

101een Pur Woorden:

I
UW Gesoudheid ia het voor-

naamste ding in deze oude Wereld,
en om di- te behouden, moet gij
de beate middelen gobruiken en or
2 ijn goon betere, dan die door

Dr. C. F. JURITZ &: Co.
gemaakt zijn. lfdteLJga Baad IU HOpetOll.

. .
NAUDE & BOT· .

Markt oe COIIIISII&I,.t•• el ',._Iktl .
- • ~OrIa en 1 .

KOOP EN en VERltOOPEN, ProdukteJl ell Le..r_lCl~~tl&'re
van welken IOOrt OQ&' ter- Billijke ~'UU:DJ.I~

ALLE ORDKRS WORDY .HT SPOBD tJl'll'CDIV<lPllI

i

Nieuwe OUitivator.--Sluiting en Afwijking van
Wegen.

EENIG AGENT:

- HEYNES, ~lATHE .JY & Co.
37 Adderley Stnat. Kaapstad. KENNISGEVING geschiedt

miu, dezen in termen van Sectie 152
van Wet 40 va.n 1889, dat de Af-
d.. lingsraad van plan is, de vol-
gende wegen als gesloten en afge.
weken te prolclameeren ;-

1. SluitiDg van den weg op plaats
Elandsberg, loopende van Winter.
boek: Daar Brity Kraal

2. Afwijkiog van den weg op
&Iandsberg, loopende van Brity
Kraal naar Wielpunt, door een
andereu weg bijna flvenwijdig loop.
ende met den ouden weir.

3. Afwijk.ing op de plaats Ehmds-
berg van ongeveer 300 yds. van den
weg, loopende van Winterhoek naar
Valsdam, door eon anderen weg,
bijna 89'enwijdig loopende met den
ouden weg.

Personen, die wenseben te objeo-
tAeren, moeten hunne objecties
schriftelijk indienen bij den Raad
binnen drie maandeu na de eerste
publicatie hiervan.

P. A. WEGE, Secretaris.
Kantoor van den Afd. n.aad,

Hopetown, 26 Juni, 1903.
f..lt'poUt -JOHANNESBU*G .. otraBAR, BLOB.PO.Tl:IK,r ell

ELIZABETH. i AI'8~fi80happen 111alle 8t.eden.! ,

ateUedboioh.
24 .Juli, 1908.

N.B.-tDe ~salplaats heb-
. Iben per 8teDabaa.

-
1e~a~ AMU: "A•• " p,.~., .

Poatba.8I •.

Samnals & Drml, KENNTSGEVING ~
-AAN-

-.,"',_,,_ el! Debiteuren.OPTIOIENS
Da: BURLlNG'rON',

Kerkstraat 4. Kaaps/ad.

BrIlIII II III IIIZI.
lt C~ .. 10 J'n., .

.1.

BUDGE- WSITWOB,TB;,~ ;.:
Adderley_tra., 1(......... (Mi. ~a),:'

Alle ~D, die e_hell Crediteuren
t:e zijn 4J. deca boveugemeldea boedel wor-
den. ~ venocht h1UUle eiJCb._ in
te J.eyere~ bij den ODdergeteekeode, "inDen
ZI!I1 .. eba VAlI. datium VUl de public.t.ie
menu, tell &l1_ venebuldigd .... -11, de
aonunen !door h_ verac.l1wlip te bet.ltllll
bilUlbn llIet&elfde tijdpérk.
~rd te BritDwn, deca 23tt.en

Juli.l~. .
P. 8~CUJ.TÉBS,
prooweur voor de Eucutrice

T__ ~.

wete·;lICh ..ppeli] lt vers trelt t. Gezien 1...-
Vt!l"W"!(8U wordt ondersoeht

VRIJ VAN KOSTEN.
Oogbeelknndi~ vo"rsohrif~n worden

opgevolgd.' - Hers~llingen .van ,lIJlerlei
1IOOrt_

Veld en Opera Glazen,
in groo~ verscheidenheid.

Matige prijzen.
TE HUUR OF TE·KooP. OATALOGUS

E. L. StranlD Colli DS,
88. , loal,

M.1jnkU nd Izen, A.lgt'meenfl

HOlLANDSCHE SI REN.'
In het groot en ia he~ kl ftin,
In l:i merkeD van af [13/- tot

£2 211. 6d. per 100; bij groote
afn.me, aanzienlijk rabat.

GROOTE, goed van water voor.
siene Veeplaatsen, gelegen in de
DIStrikten Caledon, Worcester en
Ceres, verkrijgbaar in pacht tegen
lage huur. Ook kan worden onder-
handeld over den aankoop der
plaatsen.

Gelieve aanwek te doen, onder
opgave van distrikten en soorten
van vee, die men up de plaats
wenscht te houden bij de

.. PENINSULAR ESTAT~S,"
Bus 574, Kaapstad.

Plaatsen

c Kennisgeving . geschiedt
dellen in termen· VIUl
van Wet 40 n.n 1889. dat
deeliDgaraad .Tau ,tw, il
'enden..... ala f~Terlegs
klameeren, n.~l..:~. . '.'

DeQ. weg OT" " plu.t& .l:!lqj.~1I"
.. eebotch, loo ftD (lel . ,
Martini Kuil 1IUl" MIl '
weg VaQ TolT'OO naar #<illgliles.
bosch, 'nabij een weg l00IR8D'QeliTaD
Martina Kuil naar een
weg van Torroo ~aar
boeeh, bijna eventjdig JOOQPlnae
met deo w&IJ, f,telke
moet worden. ,,~

PeI'llOD8D,die ~D80h~
jecteereD, moeten ~ hun .c1b)e~1!8
8Onrifteli'k indienen bij den
binnen ifrie meenden Da de
pnblioatie hienaa.

P. A.

DE
I ,

BARAKKEN

-C. J. van OOSTEN & 00.
'OoofatrIat. 32,

Kaap8tad.
W ILH ILJlllU OoaD

Tra"."lIal
Tf'lf'fl,'T''l8f. "AtrRttonoollins,

I(ru:;rf'n0on .'

BAM" OLIFF,
.Vendu AfAllg81'8

--IK. oh~kende, oertl&oeer
hiermec:fe, .dat de beer H. J.

8IU.. T ~ &nelcal, O.R.K., thans
aan het •}),ll'8n van wat.et te Prins
Albert, op mijn geoad door middel
van zijn' metalen instrument wat.er
l1eeft "'''getnlJlen, en dat ik een
voldoende hoeTeelhe!d water ge-
'tOnden heb, lOOaIa door hem aan-
ge"...

JOHN R. WHAITB,
Beotor of paria ofjPrinoe -Met sijn Kaloeaale en ..-c:18'fOlIe·Voorsi~ £root. Albert, IIngMh Ch~'

au Caledoa-, ~Qitenkant-. Zim.ek~.·~., ~ pne.-e
d
tmd prina Albert,

nderverdeeld toe worden en a&Illl8lJOCllm..,.., ""11 't,jGp- 7 Juli 1908.
ichting YaD ~heidsplekkeQ.

~dlipndom,
juiat in h~' har~ VaD de &a.ps~
beiohref8D behOeft te worden. .
, P1aDnen. nu iD TOQrDelr81~lDg

lijn
Vt"-del'8 bipondarhechm T8D

Rrlni~" duisendon ~e')'}ctlleerlie ..n
ong"occuleerde Limoen,- Nart ie-.
Zuurlimoenboomon, onz. Onge-
oconleerde Limoe I van zes jaar
oud. Mooie en sterke boomen, te
koop bij

-
\'er koepers van !~Qizeu, lMt,nd

Beedels, Paarden, Vee en
MenbeIen.

DI6t prachtige 6igendom, om .. ~.eutl8
gebouwen u..a.rvu

P. J. MARAIS, -Blauwvallei,
Wellington. st. _ strut ti, I_d.

BENOODIGD •
~ ., ..a0l'

- -------------- • ~:doaaD8()h LikdOOPllJlltddel,
Ger88't.~dBENOODIGD

Twee Onderwijzen! voor Scholen
in lt ..t distrikt Bethol, Transvaal.
R,~lari~ £96 elk en vrije woning.
VfJrf'itlchwnHollandsch eo E.Jgelsch
Applicaties zullen ingewacht wor.
den bij ondorgeteekende tot op 15
Oot., 1903.

J. P. LIEBENBERG.

&men.t W88t, 13 llei. 1>187
o.n W.I·Bdeloo Beer 8. DRBVAGVB.

IrMplt.oi
, Mijllh ...,r,-lJit dient om ,. oaU!iceereD
iat all' MerlOMlUlCh LikdouMi middel mij
-roli:omeo bevrijd heeft van een _ pijn.
IVbn Likdoren.. Ik kan het aanbe",1en
al. een hoogst aitrnlUlt.end au woaderbaar
~iddel.

J. r. RBITZ,
PndikAn~dor N. G. K.. k, Bom.rwe W...

Veciltooht door aU. Apot,h.bn. onon Molteno.
PM ......... 't")W l~ in paai .... 1a. 28 Juli, 1908.

Bethal,
1 Juli, 1903.

\ '
!

..
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