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VERBOUWING

KET Jan., 1904, een Gouver-
naute om 4 jonge Kinderen te
onderwijzen in Hollandsch, En-
plaoh, Y:~~. en Naaldwerk.
boe aaDTrB&g DV·

S. SCaWARZBR,
Hoo~ O.&C. ------------------------------~-------

- PUBLIEKE VERKOOPING

EKN ... AJU M~"'"
om aan 't hoofd te 8iMD van eenllod_aJIeft ZcIaJ:. H~ Zijn Koetbare Woonplaata, genaamd "GOOD; HOPB MILL" ge-
MOd.o-~i~ Doe aanmek bij Geo, legen als bovengemeld, grenzende aan de beroelnd$ plaataen· VaD de
.BOUJ.iOa, Prin.ee..ilbert. met getuig. weduwe MJ!I'&lNG,A. P. BUBGBa,BooY8.ENen anderen.
IOhriften 8Jl opgave van Te~ op het eigendom stMt een goed gebouwd w®Dhuia met ruime
ularia. WerksaambedtIn te begiD- vertrekken, en beplant met Wijnstokken, Lemoe~ e~ eene hoeveelheid
D8D 1 November 1903. aIldere Vl"Uohtboomen.Ben watermolen is er. geW;even~r .....terkraoht,

__ _ ___ _'_ _ en dele kracht kan met weinige koeten grootendeela ~ermeerderd worden.
Het eigendom ligt omtreut twee mijlen van "De Dooroa Station"

en is in het geheel een aeer kostbaar en. biedt de IIChoonate kaua aan
Toor iemand die in een ge.and klimaat wenaoht te :ronen.

EEN Onder1rijaer voor Warmbad
Armen School, Diat., Uniondale. LOSSE GOEDEREN.
8alaria £OO--en inwoning voor een Een 8flrste klu ijzeren Draaibank .@O lb. gewicht, 1 Wijnpomp,
geoertiioeerde, ongeoertiliceed £48 Kombuis 8toof, een qWUltiteit Timmerhout, galT. ijser platen en h~
en ÏIlwon.inc. gewone assortiment hUl8Dl8ubelen.
AppJ.ïoatiee in t.e Iil8Bden niet VeraAAtniet deze Verkoopi~g bij te wonen.

1at.er ClaD den ~n Dee., 1903. evv ,
Twee mijlen VaD TOTenra&er J. H. VAN R<)OIJEN. Afslager.

Siding naar Warmbad. Werkzaam- __ -----------~--------:u........._ na ?i GROOTE WAARDEN
J. c. LOOOK, .~

BeOnItMia, Warmt.d" j IN
Dï.i. UuioadlWe •

VRAGEN SPECIAAL de aandaóht 1'fcor hbm.e groote ~
".......... " Vierkante .Karpetten, LinoleulDl,! ne_tten, Hl8I'ddebn.

p ~ :=~ I Venstergordijnen, Gordijnstok:ken, Chi~he ~n, Tapeaárie O'f8l'é
__ IWr_· _._~ trekken, Oretonnes,. Zwit.erBohe Kant +n Guipure Gordijnen, Tafels

BENOODIGD.
kleeden, DamMt, Finlay's Lakens, Handdoeken, ~orrooksea en Orewd.
8OII'S Oalico's, enL .

l1li 111 ~ .-.tt.

TE HUU".
EEN Plu.t. D&bij Stellenboech. oDpVeer
~60 m<qen_ Groot. Woonhuis en buiten-
gebouwen. Boomgaard, goede w.ter voor-
raad.. 3 J lU'8D huur .

Doe aamoek bij
AUSTB..ALIAN BRICKFIELDS, Ltd_,

:r..a.a, Straat, «,

TE KOOP.
ZAAI A.AllD.A.PPlUdN.- Framehe,

BarIJ Bc.e, iD uitmuntende conditie
100r planten.

aT'T1RLL • ce.,
I..ger St. George'''8traat, 12

BENOODIGD.

BENOODIGD.
BU Sohoolmeester, o~ehuwd.

op de pl.aat. Sl~vlei, vier mijlen
Tall het dorp . t. voor de Gouree-
nement. ae K1aMe 8ohool. Ztwtig
Pond per jaar, vrije kost en kamer.
GelieTe brieven te senden vóór 20
November, alaook getuigschriften.
Werkuambeden te beginnen op 25
Januari, 1904-

S. A. C. MYBURGH,
8eoretar'ia,

Nooit Gedacht.
Post Blliot.

BENOODIGD.

BENOODIGD.

BENOODIGD.

.... MA".

QIUl'B AIiISIiJl'P'I' _ .. ,....... .JD.
~ 8aIIOOl \oe PI "', ' .a.

s..t.aoi. OIl6O por juw,s.. ............... Mi J__
~.QnMip ....... ....., .. cd • h

lijk.
l~l'i ... ~-~__ ..... 'iIt.- 'F'

k.de ....,..ol op .. 17_ N ....---- ..I...,..:-8. _ 0-. '....
M Er, 4-c-... _

Beginnende

,
PLEIN 8TR~A-T ss,

Het beate Huis voor .A.saortiment en GQe4ltoophal4.
(Wij zijn Compleete Hulsmeubileeréers )

·1I~,f_)"""
- JlIZOR'l' .... .. " .....

& HENRY,
Plii"ItlTRA.A.~ (nabij het Kerkplebl).

OMTV ANGKAMBR AMEUBLBMENT.HiN ,
EETKAMER AMBUBLEMENTEN,

SLAAPKAMER All reuBLJllUINTBN
Volge. alle !u.t.te teek:euingen, tegen de ecberpst ooncuJ..reode prijl8ll.

tegen I..p Prij~ TOOt OntlUdclleUike

GEO. ~I'lI+U~. CO~J
< ""TAD.

We maken een Speciale Hoofd Lijn in Solied Eik~nJtouten Ont yang.
kamer Tafels. Zeer waardevolle 16/6, gewone prijs 21/6.

Als gij niet kunt komen, zendt daq om een t'8D ou. geillu.
streerde Catalogi. i

J. WIl .. I~e]t'ti _ 400.9

HET LOUVRE,
PLEINST BAAT ~6. KAA.!PST AD

Compieete Huis Meubileerders.

: & Go,,.

VAN

"GOOD HOPE· MILL",
gelegen in de HEX RIVIER 'VALLEI.

LOSSE GOEDEREN:,

TIIIEI88UT en IALI. I IJZEflATEI. m- WETGtVENDIN RAAD. . .
1· N'Ofll'd·Westelijke :Cirxel,

DB onde~kende, ~ gelaat .ij~de door den Heer COIJOLII
DI WIT, die van wODIngwenscht te Teranderen, aal per PUBLIBKlI

VBILING verkoopen op de plek" .

Op WOENSD.&G, 4: NOVEJlBER, 1908,
DE-·~ , ~.G.__wri~,.,. .

'i 1: ~~-~_"

:0- I·.:X·x.L.':'=JIYI
Elt

~XJ·1.

precie8 om 10 ure del voormiddags,

,OERES
to8IPreken op

ZltfJtU. 31lelllER. ta :4 :nr lil.
I ' "

la, Tur--"jIteIa, Th"~1III.
atrocUera, &t.o ........_.

CutlftyTafII~.'_,
1St. &I. tot ~l.. Ta:rI+r'.
IOn'., fJDI. r i

,

A•• 'J.! MAiN & iCo j Bpkl
(KAAPSTAD TAK'

Kaateelstraat en Breestraat, 61.II., .
ST1U.TD',

lP ......... ~.

BEGINNEN ·NU BEZIGHEID T}t~ DOBN.

oIHEINtNGS lATERt ALEN.
Dr,.ad,' Stal14Bard8,' SteunPaln.

. 00gje84nad, Hekken. Tralie,ark, au.
DB ,CATALOGUS ZAL SPOEDIG QB~ED ZIIlJ,, ;.

PIIiJSOOU~ OP A&IIVIIAA..MOBBISON " 00.

I f

Voor de Beste Waarde In]Kaapstad
BBZOEKi

1 .. -. I

.-.~ -'!



hr lb.
tl.ll• t .. a.

PrIma, .- whlll*" 11 0 0 - II 0 Q
.... 'Iri* ••• .., Il 0 0 - 10 10 0
. --..... 6 16 0 - ., 10 0&.._. tt. 0 _ i 10 0
o.de'; •.. S 10
WlJfjea, ,eput ria, 6 10 0 - '18 0" tw""... ... I 16 0 - t 10 0

'ilercle ••• 1 6 0 - I 10 0
~ •• 10 0 _ ., 0 0
............. witt.. 1 :I 8 - 1 16 0

Iiah", 0 U 0 - 1 6 0
:: pkL ... dDIlker 0 • 0 - 011 8

&..ne IUI(... ... tOO - 6 10 0
tt aidIl.lmati,... 1 16 0 - I • 0
tt kort 090-100
"wire, 001-010
",,101 0 6 0 - 1 0 0

~., laq ... I 6 0 - S 6 0
midael-tic 0 U 0 - 1 10 0

"kort 010-060
"wire7 OOS-OOI
: ,,101 ... 0 6 0 - 1 0 0

Bpedo-. licht 1 6 ~.= ~~~~
•• tt doDker 0 11 ..
0..- 001-018

Wol~ Deu mark' blijft nat, doch w'Pu
d... ~eD _"oer, 'iiD.lechgbeperk"~.D
~; de 00'., silDd. d. m~ ~,
telleDde 326 baleD, w~ wu "OUe prg-
behaalden.

Ouder de ach_la door 081 ..erkocb\ w ..
MD mooi llit d. Karroo " .. lleD beer J. W.
Reed, Ke~"w. Bet ... 't'01aJ'oeid, IIO'lYUldic
peorteerd. doeh be ... , .. w"'DI d...... clrooIM
_ loed deel 101ADd; •• behaaldu du bm·
\earwODeD pr iii .-aD 7,d er "00'. Ook ... koch-
tu we _ mo<i acheeI'M1 nu J[.arroo V.'wol,
nil de beereo <nbr. Le Boa1, prieeka, .D 't'er.
~eo ~oor d.D buiteDpWODeD prijl nu
7id.Be'." soed laDg, lidi" eD,-i opeeDauk.t.
Gi.lenD werd op de publielI. _kt - weiD ..
.... pbod .. ; bec biedeD ... ..,u.t, eD 't'Oll.
prij leDWard.D bev.ald.
W. DOteereDd. ,,01pDd. all loopead. prtt-_:-

...

Piq'"
lUI-Bi:

Per lb.

,
Kom ft: ·de Dt. wijse ...an bebandeJiDg.het ~ \1 ~ ..

u Biet laU mt komen, 110hrijf TOOl' stl). boek ta ~eid .
N~ur," het wordt u fraDOO toepIOncleD. ,;

HENNESSY'S
THREE~ STARS.

BRANDY,
b.eft van oua pm coDlDlÏllie geDO_ Br ·Ir
sog eenige menschen, die de wu.rbeid .ull~
saggelI, lODder dat 10 dunoor worde ktuld..:

.,KOK Ol' AllU8SDB:

Dr. THEODOR,E SANI

No. 4., PleiDstraat. K.lAJtS'fA. ..
.c .. .J

loek President- én '_otramat, JOhaJmetburg •
. , : ~

On~

...... wwit_, aU. 'lIperMar
" laperi.ar •••
n moed wi .operi.llr_

Uaferiear ... a1echif.\woe ,up. laDP loede ooodi\l.
~ , .

of'to, ~ .•• ••• •••
Dito, ~ensd "eld... ...
~1i1r01, licht, sond.r fooi, midd.l-
manalfUnld

Dito, Lroo ...
Dito, kon... ...
fetwol, Ilo"- foatief .D aleohi

pf eD rkleurd ...
aew-hen, crof ell .-kleard ...
frjjl*u* SrUftId .... 01, laIIt eD iJl
Ioede oonditie ... ...

Dito, aaidIl. Jaac, liGbi _. weinlc
:fOateD ••• ••• •••

Dito, .udde1ID. Ir;ori foa tiet eD
aleahi ...... t

Dito, aUdUia. ~, Jaac eD,-1
ooadi\ie .... ••• ••• 6

Dito_, aUddelm. lIIIa, liGb. eD_i
DIDl toUMa. ••, ... ••• I

Dito, ..WdelaL aon, fOlltiet eD
..... t .-tt
.ucorahur.-In d_ markt i. 1.. 11....rende·

riot _ berichleo, lij blijft ...n. Oa .. nrkoopiD'
Bell rdareDde d. w .. 11 bedroe!reD 106 bal ... ,
't'QOrDAllle4j1l WiDter eli I8I118111rdVrgau,a' hur,
wur't'OOr wii "oUe prilleD IMihaaldea. Op de
J'l!blieke _In nu Di__' werd •• 0 beU'elE __
lp sroote hoe .... lheid UIIpbod ... ; he' bieden
w.. Diei 100 flink all iD de YOriae week, doala
er ... pel! .. rmetd_w aardice "erUderiaI iD
prij--Wo DOteereD •• 't'OlpDd. all loopeDde prijMII_:-

Plr lb
a. d-
17 - 18In- litlt - 16
1 - lt

7, - 8
61 - 7.
It - 7

~: ~t
lit - 6t
:1: ~tij_ 8

omae-uren van_9 V.m. tot 6 n.m.; Zater4ap Vt.U 0\ VoID
tot 10 D..m.! : !. .

. ,

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiili~· ,

DE~iIAAL & Co.,-.wa.
: . =~W. A. d

eie :&:ala-..lIOnaP
~~'

Dr~
OOli
PiJ:
D. ]

.WSU"t'IIII

DE MAN DI E GEZEGD HEEFT
dat hij in sijll lev_ nel aterran bad
maar geen, die gelijk waren t.aIl

VINOLIA
is volmaaktheid Hoofd Onderwijzer Toor de

Derde·.Kluse Publieke &hool
te StrijdeDb.:rg.-AlPPLlOATIB8,· -nnepld 'fill

~hriften ..-an bekftamheid
en Lidmaat.ohap ftIl.eeD8 ~
ta1Itpsolie Kerk. lUllen ~ den
OIlcl4qleteek8Dde on~ Wor-
deDI t4t op Maandag, den .

N=~embe~. voor - .....
£1-" per jaar.

baamheden te begiDnen na
de !K.entmiI 'fICDtie.

P. A. THBRON,
: Seoretaria.

8ttijdenburg, 13 oot., 1093. .

Dep

I. d. lo d.

BokjeI, I1Iperlljlot 1 't - 1 6t
8Qerinre aah .... lt ., 0 tu - 011i
<>rau.ire elt .. 0 lot - 0 11
.... biaaw VrjjdIa' hur ... 0 11 - 0 11
~V~'bur _ 0 9. - 0 lot
Tweede 1IIJ11i. ... ... 0 7 - 0 8i
Derde 0 4t- 0 6
WiD_.. 0 IDi - 0 lot
WiD_ Bokjel 1 1 - 1 li
Ve1la. W"O "erkochtea d.1e week aehapeftll.D'
"'Po 6id iD baad.laj pel", ~; Kaapeeb.,
lil 'id' b.chadiid~, elk· ''''-'I~,~ 'tlij .• ijd; bollnll811
lua j ~ 6td per I ; .,rIDabonetlea
tcl elk.
W. oot't'ina.o DD 1'1 dill klaCh"D 0" .. II

poot UIltal '~_Iudilljl," .. rwijd.rd IIi' per·
_leD Bok eli .&.oiora "bciden ; ook de, het "D-
tal Bok eo Aqora baideD "olpDi rekeDÏDI Diet
,!lijd correapoDd_de _t he',afgellOadeae. la
be, .. rag 1""-', kODl' di' door de Braadai • .Ir:_,
die rdareode dOl droo"le 0..... 000 h.. reebend
ill. Klei.. Bok V.II.·•• orden geaomea talen
d.D prg. nil beechadiid., eD word.a all ~
daaia beIOlIJ'e"eD. l>Ia wordm pBObeIIrde en
door d. moUeD door"e.lr:Duad. aalOvljjk &I.
b.obadi(de ....r.. jiderd. la Ii.i endere r....I'
aal bec ".racbil bJ eraaD .. wO"D lijD de Bot
VeileD die "Dill _keil, _!fa bet ...,tDI'''' ftII
Anlr"ra', bebbeo, ..er.ijderd .ordell III all
Anc ,rA' pUUlDID wordd.
Baidea.- 'If g ..erkoeh" ClUe wed .oD ...

droosde bllidell tepD 7.d; b.cbidi.de,
6fd.. drootpaoatene'" &td, ~ lid- ..
clërde lOOl'l :std.

Boor .. -Wii "erkochten ~OYer 't
...- tepa til elk.

voor de gelaatskleur. HIlt
I

LEVfNspiLlEN, LIKDOORNS .
Z11n uitermate goed VOOl" aUe 0"EHElEN
kwalen ".el).een zekere genesme .'
TOOr bloed-, lever-, maac- en
:n181"kwtJen.

Het ta een aangenaam en zeker
jmlddel, regelt de ingewanden en
;en verlengt het leven.

Vaal

-

1£ IAIL".I Cl.,
PO$tbU8 e1;Kaapstad. ft 1

KEENE.'S

14 Oct, 1901.

i AAN DE lIJDENDEN,.iWumeer kraDk, boad, m'lI er met. nil
OPa venohillende medioijll_ op proef te
if.elllll, teu einde te sic welke de rechte
aóort voor uwe kwul is, maar wU JII8II
liever eeD genoemd hebben die uw, toe-
~Dd betert en l&Il het doel beauwoordt.
}i'. boveqelloemd. pille Villi Dr. ROSS,
.Jn de rechte .. diaijn voor de w1~de
~walell, _ )j:UJd gij .. ker aijD, a.t dese W
nrwaobte 11'_ .ulleu doe1l, ell in de
"'-heid, MM toale ~ pft1lo
: Op~n, V81'8topptDa-t Boel-
ten, Koude; en lD1l1l8ua. Zuur
.._, BoofclptJn, zware 8DUaver-
te1"1ngt_Rug.!.pijn, KOON en "Zinuw-
aohttgneld. .
i All d, PILLEN met nrlaijgbur aijII
na Uwe .pot.bebn, nlleD ail t.aIl • ge
iaODden ~ O1lnuget vali 1/8 (pod
.qeeloteu) : .~nl: - DL ROSS
POX. Bu 7~ •. KAAPSTAD.

Genp...nt

, BenMarlt' UtdoorDmlddel
F~.

KENNISGEVING.
-1.:1:-

GBNBBST TBBWIJL GIJ
BLA.A.PT.· .
--.Il.,.·w[i.'_

UAl'BT .ill. De 1OOrt, dk nooit--
8ln1l1't'8ereD.-Zakell W.rd.D d... w .. k op

_ ~ ber .. ~ mei eeD beacheidell UII.o.r,
1209 lbe, ler narde nu £19'7.
Prii.. D .-oor toede kwali .. iten bleftll na',

dOGb &lie pW008 aoortea werden "a "iIf tot
sien perDeDt lag.r.

Koopen _k.D DC _ de Loadeuch.
F.bruari 't'erkoopioaeo, ,ood., wij - ...... r
'od JeDlaklleliiU pruAD koDD.1I ~, .ieD.

UltYoer ..oor d. atseloopeD w.. k aihiL
Ilr 110_ de .olpade all marlltprijMD I

i •. cl. t I. d.
Witte ordiD. prima ... 12 0 0 - 14 0 0
do. Ieme Il 0 0 - 11 10 0
do. \w__ 6 10 0 - 7 10 0
do. derde \0, infer. 1 16 0 - tOD

Wd1j • ..me wt 'lIper. '10 0 - 10 0 0
elo: \w__ ..."' 10 0 - 8 10 0
do. derde wt infer. 1 16 0 - IS10 0
~. iDfer. w, Ueabte 0 16 0 - I 0 0

''''''' bJOCIb • 6 0 - I 10 0
ltunen witte 1 0 0 - 1 10 0

do. Iiah_ 0 16 0 - 1 lt li
do. dODbre 0 6 0 - 0 10 0

Z..ne laqe .... 10 0 - 6 10 0
do. lllliéld......... 1 0 0 - I 10 0
do. kort 070- 011 II
do. "lol 0 I I - 1 10 0

~., laIII •.• I 6 0 - 3 6 0
H. aaicLI iit 0 6 0 - 1 10 0
do. lrone 0 1 0 - 0 8 0
410.,,101 010-1611
~ ..mt. S 0 0 - 3 10 0

40. doDker 0 10 0 - 1 0 0
1lo.1Wt .. 160-100

WoL-Dese marIIi il acu.f __ .wa
.,....il er 't'OOI' paneel.. iD'-' ooeditie,
__ aoortea 11111nat, ~ 011.......

'1r:;teer :-
Bap. Jua karoo VehrOI 'id .. 1i4; ...u..

&cl .. std; CII'IIt.ein 'i4 tot &a; ....,. •
......... ~ .. 6d.
B..... Martrt .....Dr __ :
....... _ ~H ..

lOcI ~ lit; -,: III ~ .;

~ #.~.~~ u.~:~W""'J""""".·

OOOFHEID : L
.O'l'J=. (1)"C

II
tI
ti
ol

LENNONB, Bpkt.

PAUL B. BOux.
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DOODBERICHT.
AAN bloedftrftllteD .. Yl'iIDdea wonl'

belltlDd lIemaaki, da, he' _ Beer bebNgd
b""f\ mijlle dierban _~ GIR'BVID&
TRUT&1L, pboren KJage1'Wjjdell,iu deo oodef-
dom VaD 36 jaru ..... ..jjDe aDd. Ir, '-
roepen op Vródllmoraea, il October, ~
door den OD1'elbaddalijUDdood, die ..,...
"oom« onenraah" bimau kwam III haar
UItnam, mg oalatu_ met ..... balI*-
Innderen. n.t veru. ja mij bard III .,.~
docb ik .. l &wiillll 811"'111: B .... Uw Wil
g~ede. '
Te1'_ breDiu "D _ b...wtik .. duak

toe un d. familie e. VriOCIen,. aie ou iD d_
bittere dqu pe~nJijll all 0011 me' brie ...
60 telegram_n bUD118,.,.pathie bebbea
medegedeeld, ea in bei bjjAODderUIl Dok_
DommUiae eDDe. de Wet.

De bedroef.le ec:b~
JAN B. TRUTER.
ID ouden

D. B. Dil VILLIERS,
H. Dil VILLlERS,

V roejtft Klaver.ijdea.
Piqaell ••rg.

:!6 October, 1903.

HOOJ'DONDE&WIJJJ:B..·

Achw:-·
~
'I'hJ'M .AaOIIar .."
21Oetobw, IQ.

nnderwtizer Hrncoidgd.-EEN oDleha.de Ond_wijaer belloodi.td
voor eeD Publieke School, di" b\noea lIort
op(eri£bt aal word... te Bo_pu&" dial.
K ... bardt, met niet meer dan 20 IliDderea.
Oaclwwijl te ' .... D iD Bollandsch en EllIellICb.

sa!aria £120. LoIl1"" verkrUllbaar ..oor £36
per jaar. Werluaambeden te beginnen ill
J LO aari, 1904,

Zend applicatiH, oow!izen ..an bek1l'Ulllb.id
en goed, aedelljk lIedrag aan

VU1JREN.DA VlD VAN

Bolopula,
PIK. vaDWD-paD;..

Diat. K ..nbardt, A..K.-------
De Purlse!le lfrJUaaltla Tmt

IutlObappij, Beperit.
1t.ENNI8 wordt wennede g~~e'eD, dat nomi·
D&t.iea n>Ol' DlnlClt.euren,ID plaats T&Jl hen die
aftreden, &lamede in plaats VaD den heer O.
W. A. de Villi .... die we~ens afwezigheid uit
de Kolon» ala lIIOO<iAB1g bedanKt h....ft. kun-
nen gesonden worden naar het Kantoor van
bonngemelde Maatscbappij, tot op deo 2Ost<>n
October. 1908, De aft~nd" Directeuren
lIijn ;-

Dr .JOSlAS M.\TTHIAS HOFFMAN,
OORSELIA MOLL Dl' PLESSIS.
PIETER ROUX, PauLwol\. en
D. F MARAIS, ,r. S.zoon.

lrS&l'VaD twee echter berlciabaar zijn.
.J. H. HOFMEYR,

Secretaria.
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Lost Transfer.
SOTlCE ia herehy glVf:\Utbal. we intend

..ppiying for Certified Copie!! of the
fol owing Deecia of Transfer. 1'is.:-

(I) Transfe!' passed by Martbinu8
Chri8toffel Ra.veDg1l. in favour of
Hel'ru&DU8 Jobann ... Wolfaard. on
the 10th October. 1884, whereby
the following landed propert.y wa'!
conveyed. viz.: - Certain piece of
pupetnaJ qni:rent land belDg lO
['0, t'''n of tl'e fa.rm called Grog
D!"8SOru, Lot No. :321, situate in
I liv i.lon of Hano1'er. measuring
:1,001 ruorgen :>69 eqo.are roods.
Trlln,fer f'lWIsed on p&rtitioo between
Chr .•wiJel Johann88 Wolfa.ard lOod
l:f~rmanu8 Joham:'18 Wolfaa.rd, in
~"vour of HermanUtI Jobannea
Wo:faa.d. on the 2:>th January,
IBoo. whereby tbe following laaded
property WY conveyed, vi •. :-Tbe
remaining ozt.nt of the perpetual
'luItrent pl«C8 called Kalkoen Kram
",!uate lUI above, meuuring &IJ l1lob
.. 'maining eIte .. t ".126 morgeu :;70
"'1U1lI'8 rood ••

A Cida II persons h..vinj( any objectioa to
the ,"Il,' of such Cop;'" are h_b,-req.inMI
tf! lOO"e the eame. LJ1 .. riting. with the
R~gJ,tra' of Deeds, in Cape To,.", within
Fourteen Days from th .. pnblloation of thÏA
Sotice.

D..ted ai Cape Towll, Ihï. 28tb October,
190:\, ~.,

HEROLD & GlE,
AppIiOllld'. ~

'an de' Ki~zeftl~V8nde
Bredásdorp;
Rekwisities die
venoekende· miJ le iA"II'g,u.··n~Qt.l_"m.r·;;.·
al& Kandidaat
Vergadenog
Caledon,

,
,Ik dAILk Il voor uwe Rekwiát.&. ea heb !Veel """""',$ W--MUIIB8D

du.rvaa. l'
hebbea. ~ Spijt mij dat. drulle be&icheds mi~ _woord eeD \~r v~

VoIgewle op de publieke vqaderUai .... op deo ~,00WIer1 ~
da.lorp werd gehouden, en waa.rop ik. gevr8oll8dwerf mij Kaadi .... ,t.e ~. 8D ml)
tlliUte oodent.euDblg werd beloofd, geeft. u". ~t.ie te k8DlUJlll1" m'l- ._..
maa.Ia uitpirukte dsLkt-Jden de goedkeuriDtr d.f ki_en w~ ,

Het. il echter n.adzaa,m d&t ik iJl dit. mij~ lIDWoord ~ ~118
eelen zal uiteen set.teJl w.... op ik. de Eer. venoM ~ u in het P~ tAt
genwoordigen. ;;

lk ben _ lid na ,een VaD beide'.poli~ putijen, ... ~
alle pval op één puut. _ mat. elk&uda-. Zij V4jriangeD alle poij~.
leen t.~n heAzelvtlJl te verdeelen, lIlJl aJle ki." iD eeD na t..I6;;IUI.l8D
bl8Jl&en. . 1 '

Er zijD vele WIIII'e Zuid ~I die wer.elijk progreuiel
Illil welCertm om iD een lua.a.l te word_ 0f'&'eIll~ .

Penoonlijk ben ik nieé, bsield' met. V~WeD iD het ..
IIlm8lltaUe leidere van een de beide part.ijeo. .

Ik ben wn .t.erkate tegen een IItclael vanl" plldpl "
gevolge moet behoeD dat. lIl&Il.II.6Il va.n _ o~etijken
zullen worden geweerd. .,

Ik ben Diet. in IlAat om mijD ,ewet.eD op pol.l.... lIr.llceD18ll it. ...u- ï.- de
handeD van de meerderheid VIlA eenige w!llk, flllÏAielijkSOIl
meenen bet pla.&teell ervan iD de h&D,den va.n de leiiden Valli sulke
pan.ij. .

Ik wa.anc:huw de keizen va.n het _Q/J..dM. sulk ~ S,... .doiol"
zijne weckiJlg, hen berooven ZaJ van de hAh,..... ·lnll. U'1tIC b~ ver1.epJl>o
woordirn, want. een vertegenwoordiger kan zich btalherm- at. bij ge-
stemd heeft voigellll het. bevel van zijDe partij. . vel'tAllenwoorwger, die geeD
bloote a£rwa.a.rd.igde ... en zijD land zoo wel a.I. kiese" moet. dienen, b&hoort
mjheid van geweten op politiek gebied te be:I~G,.... Het varli.: VaA su1¥ vrij-
beid meent de verlagiJJg va.n het politie~e

Het. IlteI.el. va.n s • Pledges" bev.t een gevau voor dil behoodijk. eD

suivere werking en groei van 01118 oolllltl.t.utie de ,rlichten die het. Pulement
behoorde uitteoef_n, over doen gaan op de ,. Dat lltel.,. dieDt. ~ea-
eben, tegenwoordig te veel ter bedeIking van . "voel VaD. r__ ~ eD Ik. ~,oon Sympa.t.hie met dat gevoel. Het ui~d worde .. ~t OU polit.iek
leven, voor dat. ditl <ma prlloCht.igIand het. d~lelnde k&D_eiken dat. el" voor
weggelegd il.

Ik ben een Zuid Alrika.ner en er troi..ch op. MIII&l1 ik ben.er ook
trotecb op een zoon van. het Britsene Rijk' 5ijA,.~ ik meen uwel rHwilitie un
r.ls een onaiha.nkelijke kandidaat, vrij van. " Pledge" op vtlilWkll'iDg ua een
der beide pa.rt.ijen .. ..

Ma.a.r ik verbind mij a&Il U ftwerk~D voor het !.aDd eD voor milD
ki-.fdeeling en Bteeda het. beginsel van .. &nk~jkhaid in de Polit.iek omhoog
te houden. :;

lndien ik verkozen word, zal i ' urig mljl18 verantwoord+lijkheid tegoeD-
over mijne kiesers erkennen, en het zal '. genae.eD en plicbt ziju om hunne be-
l.vngon en vereischtenLe bevorderen en t+ .herm~ , .. . "

Het. zal mijn plicht zijn om a.U,eS ~ d~D! wat III mlJI18 vll!l"lllogenJ." IMn
elude de Vereeniging of Federatie van ~~eracJllll~e ~ van Zwd Afrika ~
L,.,.poodigen. Het is zeker dat door t\ ~nde ~eD~erklDg, w~ luikt moge-
hjk is, niet alleeu tusschen de verschilt (.~ ul ~uld ;AfTlka, ma.a.r ook:
russehen d67.Cen de Rijbregeering, de van Um!, nadecblJ ZaJ. wqrdan gebrach.t.

Het moet !It.eedII het doel zijn 0lIl, werkenj ten gunste van !tet. zoo spoedig
mogdijk oprichten door de Rijksreg "~a.n een. jltelael can vrij V~ur. in
de binnenlansche staLen. Unie of Fe. kan ~ opnchtlng da.a.tvan niet. voor-
tleke handelingen tegen te sta.a.n w zulke U,i8' vertraagd ~ worden:
tleko handelingen tegen te sta.a.n. w~ sulk U~e vertraagd kaa !worden.

N iemand zal vand.a.ag de wa.arheid ontk~ V&ll het ~e dat., hetgeen
h"L u.,la.ng van een deel van Zuid Alrika. -.ngaat, ~ft ook het belang VIJl het
rheeL En toch, totdat Volkabeatuur. tI6 Unie ~ijk en toe; ~.feit h~ p"
maa.kt. zal er steeds het gevaa.r best.a.an C:J,alï a.fzonderIlJke ha.ndelWlJZ6 lD zaken van
"lgem~1l belang groote 8cluwe ka.n V~a.ken a.a!n de du~e recht.ea>en be-
l<Lngen van bet. volk van Zuid Alrik&. . EeD voofbee~d hierv~ ..ronlt th..u. p
geven door den dreigenden invoer in de . . va.a.lvan 1lleuwe A&ia.te~

Hiertegen zijn alle pel"llOnen;i .. eze KolOnie geklIAt. Wij gelOOVeJl dat.
het. toekomstig kwaad dat. hieruit zal v vloeien,: onvenniddelijk la, en ol18indig
grootoc zal ujn dan hCJteijdelijk" v:oordOO1,dat.behaal!! mocht worden ~oor, hun4wer~

Wij be8chouwen het Zwd ~a.nache w;erltveld al. de wett.i(e erf8lll'
niet a.lleen Van de tbana be&taande bevql~ing der v~hillende r_n!ma&r ook! VaD
de werklieden van Europeescben oorlp~g die wij ~rne zullen' verwetkom_.

Het. groot aantal va.n de in~en van! ~wd Alrika '~ht dat. ~UI1D8

b'jron""', ,~b"'n in d_ .... ""i:......_'~oL Doo ........ m-
geen Uni" bestAat, kunn6ll WlJ ID d_ e liec~ 'OU belt. d~ om ~a.n bwten •
af invloed uit te oefenen op eene h~ . . ' wel~ dteigt op Zwd Afrika.&nlChen
bodem te planten een kra.chtig menac .' da.t., w~ eenmaa.l gepla.not, wortet
Lal schieten nietwgenstaAnoo alle v~n die men op papier mag pJ.aa.t.eo, o~
het na&r zijn geboorteland terugteb •

Wij mogen de " Dominion va.n " ~ bet.·" Gemeenebieat Australia ..
a.ls oou.e voorloopers btalhouwen, ma&r 0 ~e~e Oiuie moet zijll,..~ de hUDJlea
Zljn goweest: hier gegromd 611. opgellield, e1ndei m~ behoorlilk~ ~ht.nemlDg
van de vereeniging va.n het Rijk, recht te d, . &an dr bijzondere OlIlIIIi&ndighl!denen
verelllChWIl van Zuid Alrika en de w8llllChen".vllflde tnwonen erva.n. EInopget.roUen
door behoorlijk gestichte w6t.gevende of bett:' •. ~.' e vertegenwoordigend.' e licha-
mea \ ; ,

lk gevoel Len di~ de hooge " . ~jkheid V&ll het ontwikke1en,
aanmoedigen, ell op redelij.ke wijze belchenn~uj den landbouw, !le veeteelt, 6&

de industrie in deze KoloDle, ' i
Het ill mogelijk dat binnen vijftig j , "'tij den mineralen rijkdom va.n

Zuid Afrika, ontzagelijk als zij ia, uitgeput zull ~ , ' ..
lnt.~hen moeten besproeïinp-wecken., J pnvut, geumenliJIt, op pu-

bliek onderateund of ondernomen word8\\, waar zul moplijk eD ~ ï.. 100ftl
door het oprichten va.n een behoorlijk lJteleel va.n • \ ,inilt,ra.tia, a+ door het ge.,
bruik zna.ken van. de mooat. pra.ktutche mIlidelen. '''. !

De aanteelt VlUl goed en geschikt vee van a.llerl8llOOf't behoprt. ua gemae-
digd te worden. en flinke ondenteuning moet ~n gegevell. voor )u.t. vermeerd&-
reD V&ll gelegenheden voor het tentooDatellen V&ll s~tlk vee, ~. voor.:het. verkrijgen
nIl. redelijke prijzen door doo voortbrengtm. : ,.,),

De lritbreiding Vlm Spoorweg OOIIlmllJlicatiej en ook v. \ ~ lijke '!Vegen
om de apoorwegen te voeden en het bereiken der rq,a.rkten mage .m.&eD, zal
er toe bijdragen om onze opbrengst van voedingemiddelen en rtlw. ukteD te
vermeerderen, en zal den blaa.m, dat Zuid Alrika mel-tendeels van "." ~oed
word wegnemen, '~, "~"':-; . ,

VOOI'd&t diamanten of goud uitgeput zijn, tPoet ona land :lich&el~, k12llDell.
voeden, of a.nden etaan wij bloot. aa.n achtecuit.gang.: ;.. .' .

Publieke opvoeding moeit vooruit gehol~ worden wet a.lleeD dOOl'
"riJgevige ondentewting van deD 1It.aat,maar ook d~ het 1I&II.IJlOIed~p. en opIUDleb,

van diegellBD in de nabijheid die het belang ervan ";u.rdeenm ~n die, van bute,en r'":rr-~---"';"....--i.--.;...----f---i-~-------_..L
up een breeden, verlichten ~, voor do, zaM:_r!l:m wer~~.l .. , . .J BE· N' ,Q.BD1'£!.n..'. '.'.

Ongetwijfeld i8 eene eent.r ...e a.utonteJt WfUU'g, en lA zo~ miJne eigene \lu..u.L~
ondervinding vergeten, ala ik niet getuigde van de, groote hoeda.niJhedBn en. het
uitmuntende werk van bet t.egenwoordig Hoofd v&Dioaderwijs, ~~ het. IItelIeI in
ZW&ng moot gewij&1gd worden en is niet. in alle o~chten geech~ '{oor den tegen-
woordigen tijd. Predikanten behooren DAtuurlijk ~e eet'Iten te zijl!. in het. groote
werk der OOvordering van Publieke opvoeding welk~ niet geecheid.eQ m~ ujD van
God8d.ieus.t ma.ar vrij moet zijn va.n eeJllg RaIt-Of aeFte vooroordeel en ZIJ behOOl'e'Jl
op ...us mogeli,ike wijzen aangemoedigd te worden lom met het. Depa.rtemeDt en
a.ndereu saDlen te werken. i·

Het ia niet de lICbuld van eenig pen!OODdJ!t bet. SYWt.eeG Di~ genoepaMll
verbonden ia un het Parlement., maal' ik geloof dat ida.ardoor. heel .. at miavent.a.nd
ontat.a&t, 611. ik geloof da.t, bet&ij dDor een P&rlem~tair comité ol ~ betei- doo.-
eene goedgekOGlene ~i_e, een verbet.erd plan zal moete'?' ~0geD. warden '
De beete oploesing lOU sulk. een wesen wa&rdood de ~den der p~j~ ~deN
In de u.ak worden vel"llterltt: _vond zal .worden ~ .. opvu!ediDgII k........
!!6houden wordeD buiten den ma.aillt.room van pu1.ij ~litiek, [
I) Niemand denkt da.t de tegenwoordige vertAjgeo.woordiging '(&It·het volk in
het Parlement Gp ge!leel voldoenden ~~ Er ill' ~ &&nt&l tern-
stcijngheden Maar &AIl den lildereD ~t., k-.n men nauweli)t. gelooven dat
Iemand, besield met den waren venoeninpgeest("%fch za.! v~ met. het tegen-
woordig geroep om rediatributie. ~" i

Het la.nd is nallwelijks tot zijn verila.a.l ~en DAeen ta.en oorlog te
heISben door gema.akt, Zulke punten. ala bMprobla moet.en word. W&llJl8fIC eeD

wijzigiDg van het. thans oo.taande ~ mogelijk i.. 1"8I'&i.IIOh_ !bono all .. eeD
toestand van kalmte en bedaarde reden.eeriDg wel~ het th&llll ,"*"barig lOU :lijn
te verwachten, wijl er nog zoo veel ~ld moot wbrden DA de J,etteure~
gewapende twisten in deze kolonie. en bet wantroui"811 dat ongeI4kiglijk aug 100
~terk OIlder OBI heencht.. <:: i

. Het verbeteren va.n de cOJYtitutie, die gel~llig~VOOl' geva!u' behoed i.P
worden, ï. eeu te, groot werk om.. op eeD goed- diag te worden ~, maar het.
tegen'!Voordi.ge. gedurig opla.ppen er van gut m~ rv~ gepaard, !~ behoort niet
in aamner&.lng te kOlllIllJlat. een werk van dadMiJk ~tll1Cbe 1IiI&tlumde.

Met been.kking tot het tegenWOOl'dige pVenwJilll8llt. v~ ct- kolonie,
we~h ik te berhall'lll wat i~ g-P heb op de~, . . te BE'., .' ~etijk,
dat dese kolonIe &DZwda A veel ~huldigd ~Jluan den' MiIl.iMr-.oor
zijDe haDdelwijse gedureade l~ . ell ~ hij rech . 'heeft op grOOtIe
waardeeriDg. Hij . OIDct.Ii hij ~ _irwcb-'''.het
.OQ: _ PIIdm 0 'N ..... ;, _ bij u.fti ........
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B. OA.B80I!f, AFSLAGER. VaD desSelDbUMU al. ·teJ·... aDt
!lO o..-e.r.. de pt.aiMD ~ ea ItJeiD of moet hU andermaal
s__ t. rd "W
• I!IoY.-Booi HCMIIr,o-.'_ .-I_D. wo eD. P 1,I1DeeD8D

HOFMEYR ol ZOON, U8LAGDS. 1p8CIiaa1aant8lteld moet wu,"'-'''-

3 Noy.-KaitlaDd, ... \ "-OID. de ballo~akte VaD
C. W. NEWHARK, AFSLAGER. dtdaat de. tel·areuteD 8i1UIltE'U8ID.

U Noy.-Vrede'-t, diaU. 0-. 'fUt ea 101 rolpD.l de B.CJt:akte

~mrTZ A DE JAGER, AFSLAGERS. kil'sageD.t ID de plut.
, No•.-PailDietfODteia, leqode ban eDI~ allt>. iD.verband mt-t YEliv.lI'kif.'ln •
.-JereG. en du. ook de "'l·UIlDl~
6 Noy.-Coleabe'l,lenude ba... al Ite'$tlUIII8D

STAMPER ol ZOUTENDYK, AFSL.
19 Oo,---8omenei Siraod, S06 boa .. plekkeu.

A. B. DICVILLIEBS A 00., AFBL.
19 Ool.-ItbplDula ltitle, lenode baft.
50 Ooi.-Purl, •• ie eDloue ,oederen.a No.,.-I){oorder Purl, 1_ ,-eren.
JNO. VAN DER lIER WE. AF8LAGER.

so Oot.-s...nendslD. lenode hl.. en I.,
goederen.

A. J. COETZEE. AFSLAGER.
31 Oot.-Z .... enhoook. dia". Samt.field, I

plaateeD-
J. H. VAN ROOrJEN AF-LAGER.

4 No•. --Oood Hope HiI~ Hexririer nll.i.
plut. eD la.e goederen.

KRIGK ol MARKOTTEB. A1"8L.
4 No•.-SielJeu",,"h, .... te eD 10118 goecJerea.
6 Noy.-StelleDtK.ch. 6 coU.ga.

J. li. ENSLIN. AFSLAGER.
6 No•. -Aberdeen. lennde bin. v.ie eD
1_ .roederea.

FAURE, VA.NEYK & OQ.. AVSL.
3 No•. ,,-KI.pmuh Statie, le.. nde haYe on
l_p<!erea.

!) No•. -JocsieDberg, I1Ibii Moldernlei JuDC-
lie. leyende hl.e en loue goederea.

J. P. CELLIERS, AFSLAGER.
19 Oot.-Somenei Wat. purden.

J. J. VAN WIJK.. AFSLA.GER.
, No•. -~iellenboech .... igoed.

J. E. BCHOEVEBS, AFSLAGER.
6 No,.-Wtlliagt~n. hoiaraaci.

H. JONES & CO.• AFSLAGERS.
3 No' -!4litlaDd, maehiaerie, eD•.

NECTAR
..lE EERSTE in k.waliteit.

THEE.

NECTAR
DE EERSTE in waarde.

THEE.

NECTAR
TREE.

OE EERSTE in elk.e huis-
houding.

Van verachillende c~rraspondenten
h~bben wij vragan omtrent de kieewet
ontvanlJ8n, en wij zullen Z~ hier aboD-
derlijk beantwoorden.

1. .. D\)()r ",le m()et'!n de stem-a~enten
(polling agent.) aang8llteld worden 1"
Door den kandidaat. z~n elektie·agent of
een Sllb-agent. Volgenl de oude wet
moeat de kandidaat lelf de aaD8telling
teebnen, mur volgenl de Beck·akte
treedt de elektie-agent in de plaats van
den k'lndidaat, en de elektie-agent nn
handelen door een lIub·agent.
2. uWat ia hltt werk van een litem·

agent?" De atem-agent wordt Illmgeeteld
om binnen in de &templaat. te wellen bij
den ltem-opnemer, om te zien dat alle.
er Tol!.lena wet en regel toegaat. Ala de
item-agent nn een kandidaat eenigen
twijfel heen omtrent d':!n p81'800n van
iemand die eeD Item-briefje komt vragen,
of iudien hij deDkt dat dh pereoon reedl
vroeger of eldan gtIItemd heeft,dan kan hIJ
(de atem agent) elachen van den It~m-op·
nemer. dat deze den applik'lnt zal vragen
of hij de rechte penoon il. waar hij gere·
iflltreerd la, en of hij al j tevoren heeft
lCelt!lcd. Ell indien een IItem-apnt
oyenuittl il dat een al'pHkant voor een
lItembriefje tracht bedrog te plegen, do~1
peROnatie. dan kall h~ eillChen, dat de
lltem-opnemer hem (<ler. applikant) dade·
lijk moet ge .. ogen zetten.

:3. "Wat il h'lt w3rk van een lUb-agent
en wat kan hij doen?" Het ia niet ge-
makkelUk eeD volle:lig antwoord op deze
vraag te g~'f&n. I Il 't algemeen IB het
antwoord, dat hij aUee kan doen wat niet
door de wet ""boden ~ om de verkiezing
nu lijn kandidaat te verzekeren. HIJ
bn b.v. zorgen dat al de kiezerl weteD
.. n deD atemiag, de plaataen waar ge-
lItemd moet worde'l, de namen der DU-
,lidaten, hoe .ij hun atembrlefjea moeteu
merken. enl. VerJer krijgén de IUb.agen·
ten bun iuatrukti~ nn deD kiea-agent
of den kaD.didaat. Omkooperij, intimi·
datie. onwettige praktijkeo. enl. zijn

foor natuurlijk ook .oor ien allb-agent Diet
IJ8OOrloofd.
t. "Kan een ltem·ag.nl (polling apot)

8fln Diet Itemgerechtigde lij Il 1" Ja, V ia
meta iD de wet dat dit verbiedt. B3taalde
1tem .... teD mOlen niet Itemmen, hoe-
wel hOD. namen op de lIrlez·nlUII&voor·
tomen. De wet op het punt, dat geen
kieser, die eenige belooning heeft out-
'ftDPIlID vetbaDd met eeu elektie, mag

Wordt ftl'kooht door alle Kruide- ltellUD8D, il uar bealW eD luidt ala
Diera (grooera) en Alaemeae 101gt:-
W'inkeJa doer geoeel Zui(1 ~ 0- kieaer die. bUualD .de.3 ~ Y6ór

i..flli j's, en I-lh. lOOdeD~- b'~=-i:U~ :i.~ :.iJ!:
aD, en in l-tb. eD 8-lb. t::. '- - ~ l1li beIOODiaC of ....~.... . _ ..._. ftII _ at6' bij ~

tUtild. ,III ·nnw, kid,
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Wd.pp-I.r ... 0 1\ 3 o 12 0

Botet' I) 1 0 0 1 3
Oitroenen 0 5 0 0 II 2
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Hoende" 0 2 1 0 4 2
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AttDraey·.L1i. cr~)-l

wa.r 18
. De rende de afljeloo'J)eu _~n&.-~'.li:!.. rt

alc .... a.eouU18 ",ordeD Dullendeo
en de getal-- Die naar d. U.IUt ...tr4_BdelÓ

van deo Kolo dWOgte en' atl
nialen elkaar pteld. t..rng rbraoht WOlrllOID.

Onder de BzcK.. 'wordt er eohter .. D 1I"lf dJ! het
_.. kie.Lbeambte ' eiken cirkel f '* .ponlhond ....... ...- ti. olOnden wij
lpeciaal (benoemd, vroeger niet D" "poorten" ,~;r:okh;m;~;il7.
het g(>T~ wu, en il het mogelijk ... !(<D.Dé proklamatie
dat al de r,tembUBllen naar difln klei· 'It ·;ohIJDt hoe,enaam4
beambte sullen worden. Torwijl bO. eD mtot de heelM4 n van het land
wij dit fchr\) wij geen gele- .Ndr wij vernemen
geuheid om bij 't kantoGr uit te onder de ouderUngeD iD de j;{",...,M.h,'lt
viDden 'Wat.ut gedaa~ worden, doch wij betrokken diatrikteD, OlD
sullen probeeren nit te vinden en dit dan naar deD mintiter Tan IAn,db,,"'''·''.''''''
in onze volgende uitg.,e aankondipn. aaalr te I8Dden. Wij

8. "Hoevele tel.agelilten kunnen aange· dat de reperiD, de D~:xlII&Jj~elUJrb!81<l
Itflld worden P" De: wet 'eat dat het inlien om ele pfOklamatie. iu OTerl'8Dltemmlng met
phi doer een regulatie van het kQloniaal ftIl de IIChapenboeren.
kantoor bepaald moet worden .': Het an(
woord hangt verder;af van de belliAing
op vraag 6-namelijki of de Item men van
elke kiesafdeeUng ~Dderlijk of geza-
menlijk geteld zullep worden. In onze
volgende uitgave mllen wIJ ook op deze
vraag een beslist antwoord geven.
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lferobu' (S.delur).. •• *
D~t de Synode, aan de bepaling l'a&thoudt,

dat !tekere doeoujBntels, en bij name lie Nato-
}en [der KerkerNldsnrgaderiDgen ea de Ge-
loof.brieven .. n: .fgeviudigdea d 0·0r den
h e e Le n •• n!we.igen Kerker.'ad
~~end ..ordlin zullen, herinnert;·oaa -
1etaldat leeruen lw8~zullen doen iD ..,ht tene-
men. Er kan veel_ija dat de leeraar gif dDea
k~ of met beb~ vaa een paar Kl!rkeraáda-
led,n IOms ronder det de 1CerkeraaCler Jielfl
keqnis van dreagt. In den regel echter 'II' i
de:Kerker •• d toch liever erke:nd
Jó ij/a in al datgene waaria Jóijneraali en hulp
g«Kidschikslrnnaen ingeroeJl«!n'wordeD. :
~erom, en ook omdat de Kerk~d voelea

mQietdat de v,eranwoorde1ijkheid ;van ~
~uitea op hem rast, ja het heter dat! elk
K4rkeraadllid de gereslllDeerde notulen ion.
deftookeat. D'" notulen ftll ándere ~
("Ilhoolbelltaren,' diatrieti8T1lden, ellL) woMen
1\',,1 door deD ~rzitter ~neen ~e~kei1d, Ea
a1pmn de Kerk m 80mmIge zakea 'lieel leeren
'VI!0 de kinderen dezer wereM, .sij is, toch, ookm aard verschillend, en dat ver1.chllUI Bieh
.oms ia ""hijn~r mindere .zaken ot>kv~
n+n.

I· * • * ,
fHet Britsch ~O Buitenlandsch Bijbel~

IKIhapgaat haar eeuwfeMt vieren in MU.ri ".11.
i~r. Treffend .. erd door Ds. A. Hllrray, pre-
.id ..nt van den .,:. Afrika&aaC;heD de lII8geD
genoemd die reeda het werk d8ll~~=~;~~h'eeft bekroond. Het staat in bo

aan de Eijde VlD de-_Grcote~:'==::~IIpUppen. Zijn ,..erk is -roor , I
onmÏllbaar.H. heeft de
876 talen doelt overzeHen .. [nt.",""hAn
~ millioenen;van de mwoners
iiiet den Bijbef in hunne eigene Er ia dus
"og veel voor het geaootschap te dOen. Tereeht
k.oml'll nu d.. vl'rtegenwoordigers ft. n bl't 0...
bootIIchapnaar de 8yaode die de "Volbkerk"
;vertegenwoor~gt. ook heeft in deU oorlog, in
~e kampen, dit genoot:sehap groote toe%endin-
gen bijbels onder onze loijgsgevangenen Yer·
:spreid. Ds. VIII Heerden merkte dan ook aan,
dat dit werk een gebied opent, "'aar alle ver-
: schil vaD taal; kerk, ea nationalitf!it vervalt.
,Het Be.tour vaD het Genootschap. ~ om
:£250,000 als een geschenk op'Eijn ver·
jaardag! .

JAN LlDMAAT.

Ya. ZlIL
IZAAK JACOBUS

Of llObertIOa
x-Wij pnblicM'r8n

brieven geaohreven
Afrika, en gevende eeD .oc.8t.~lQI
het land daar. .

Maar dsn 11'18men naait
TlogflOn de cUfare
van onleD ool:T8l!pOndent
Daarin wordt
"Kolonial Blatt," er
1903, in het ~heel 4682
in Dnitsch Z.W. Afrika,
1 Jan., 1902. De DOeIr8Il.tM,,()iL~1Jlt
1901 me' 765 ziflen toep1llolJllllD!
d"n laten Jan.. 1902,
1354 bereikt had, la iD het
381 Iielen verminderd. 'U'l ....... ~

alleen MS uit bet diltrlkt J:eeiu:at.Dl!h()()1)
yertrokken. De gehtlflle bOf'fetl~bl~to,lkln«.
die den laten Jan., 1903,
bHt .. t nit 751 uit de. Ka:IlDII:olAl,nle
222 uit de beide vroegere nu' .....'.. " .. ,,···

L'l1lde
.tadaleea
dan t...
£5)() toe
" ... band I
·d. kleio<
;mUI voh

E.n r•• I1........ •
Dinslla,!morgen o~tving de lIyn():le der

N. G. Kerk. dil zua,t&r. of doohter·groete
der Vereenigde Kerlt,der TranIYaal, over-
gebracht en uitg~sproken door. haar
moderator, ds. H. 8. Boeman, van Pre-
toria. De rede door dezen, gpachten
leeraar uitg8fproken maakte eeu diepen
indruk op allen di~ haar boorden. ••De
Kerk in de Trans taal. evenalll het volk.
la onder, maar niet dood." Dat ze niet
dood ill toont ze op verschillende manie-
ren. maar ook voar:al op het gebied van
onderWijl. .. Wij wen80hen aameD te
werken met de ~geering, mitJ onze
billijk, elschen woiden tot'geltaan. WV
yrage~ één nur pêr dag onderwijs in de
HollandllCbe taal, en dat de onden een
awm mllen hllbben' in de aanstelling van
de onjlt'rwijzers ~ wie JIJ de opleldlolt
hunner kindflreD IQoeten toeYl!rtrouWtlD."
Tot ~bg toe iB cl~t niet verkr,pn, en
daaro~ il men b.zig TriJe IOholeD op te
riehtejl. ,Er bf'ltuh n-fa 150 zoodaDlge
IIOboleo met over d~4000 kinderen er in.
TereCht heeft dl.; MoorreelI in zijn ant·
woord verklaard, idat hij T8rbaasd .tond
bij 't ~ien van den moed en dil wilskracht
waarmede deze rolOZ6ntaak door de ver-
armd~- de lijdend~ Kllrk in de Tranlvaal
u aapgepakt. D~ Boeman gaf aan de
Bynode den raad ~m in ernltige overwe-
ging te nemen dl de tijd voor haar niet
gekoenen ia om Ihet ..oorb~ld van de
Tran,vaalpche K~k te volgen m@t be·
trekking tot de opvoeding der jeugd. De
synll(le hetft eeil bevoegde commiaale
aang~steld die be!&igIs de onderwij.zaak
te overweg ..n. Wij zien het rapport TaD
deze commil8Ïa met belangstelling tege-
moet. '

· Loaden
iU~ftarC
t1en.., ....
'u. l1l&I.....

STADSNIEU;WS.-
i B. Gr;:.D~ "ieDt auk ... enl' bedrae ber·
, huid lii~ ".oorbel lpOlitiehofilge... il aaa'

'totlite~lIfell8n..1de ,tra.falUinl nrwellen. ,

Bayed Ab<iallah Ahi, b_hop .. a H-.
die 2. jUl "-DI alhier pWO()1ld_Ii bij Badjie
Darry Hendrick. (Gl1Dnrille Te","), terirok
Zondag IYOnaDUl' Peri EliAbe1h·op_.W·D&II'
N.taI, nar hij .elell na Bad~ Bea,dricU'
menden :sal oat_tea, die lDeL_ CJ. rma
nlar Mecca 1l~Il@Dmeê lD'lktla.; HOI!4erden
1hi!0lDedllDen aeleidien dei1~op • ~
nation. .

De nood I.... t .oord ••• I_.
Dei commillie! die het fond. adminll-

tree'1 dat jaren ,eleden werd gesticht in
vel'~d met de~ nood in Namaqualand
en aQdere noordWi"ltelij ke diltrikteo, hield
Toorleden week leen ver~dering iD l'en
der kamers van; het Hugenotengeoou",
met ;de rolgende Synodale afgeTaardlg-
den 'uit bedoeld~ distrikten :-da. J. D.
Lonw en ouderling D. S. Viljoen. VOl-
burg; ouderling! A.udri4!llVI_!!r, Carnar·
von i da. Rt)rlc~ en onderUng haak van
Niekerk, Nama;_ualand; da. Kuhn en
ouderling L. D. ~tofberg, ADWldelboom.
Eenlge andere g$oodtgde ouderUn,en en
pre4ikanten ko.c:nm niet tegenwoordia
lijn. r

De Comml88ie!werd verteseDwoordigd
door de heeren :J. H. Hofmeyr (yoomt-
ter), D. D. Kry4auw, C. Chiappini en C.
P. SchuItz. Va~ de andere oorspronke-
lIJke leden war~n dr. J. J. Kotaé en de
heer P. Marais overleden; terwiJl Sir
Jametl Sivewrig~t naar Europa was ver·
trokkeD. .

In den loop der conferentie bleek, dat
men unaniem van geTtJ81en wae, dat er
groote behoefte' bestond in de volgende
Ilemeenten : N~aqualand, VOIburlf, Car-
narTon, .Amand"ilboom, Brandvlei. Uptng,
ton, Keuhardt, !trielka en Fraaarbal'l.

Op de vraag i in welken vorm onder-
steuning het b_e kon worden verleend
werd, door ali de vertegenwoordigen:
pa~twoord in:" geld."qp de : in ,wolke "erhouding de
YOO..b.andeD . lOm van ongeveer
achlhonderd behoorde verdee.ld te
W01jdeo, : "GelIJk, on-
deri de gemeeD.teu."de duIop eeD afsou·
dvlllke eo belloot O'lerMll'
ko~1g due . te handelm.
I"~Tolge dit ch.equ81 'fOOr
.£9Q lOa. ád. ~ :-deu heel'
S.r, all ,. OvnarvOb 1
dl.; DIUI"}, voor ,Bruublei;
en ! aan d. der OTBrige ,e-
meeDten ala h1lDDer reepectlne
ke~keradeu.

Na due V8J'dN,UJl,tr
... n peDny
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BRIEF UIT ITBDpI·A1Q;).-.ADIat4riam, 9 oot. UICIt.
ondank. den n~lipD politiek .. to.tuul

.u !:lODgerij.. , die door het optredela na ..
\ ,,,.t ..nnJlts<-ben pl'f'lIIÏeI' v_ ~, ,._ ....
""houd d.... bestaande legert.oeatulden ft Biet.
""Il.olldiger op is geworden, ~ p,_ J.
,A nu ".cda in korten tijd ~ 8Oht.eJoHavol-
,.,."d. malen den rol na pat.heer 'I'1III'TBICl WO
:"1l0Hr K..ill"riijke ambttbroeden.: Bet. Iut.t
~ ,," de Czaar de gut. 1'811 dell &ri.P- Keiaer-
li.l>llI11g. o.,r.e ontmoeti.n« '-heD de Bou-
,.,rt',n<'n drr twee mogeadhedela, door hau
1".I.ng~o PO door Balfour aaDPWeaeJl OlD de
,O',:,'ulogen van vrede. rUSt eo een ncbtTaar·
,I,!>best uur' te breDpn in bet door OPetaDd,...
\,."krde Turkscho land, had nrwacht.iAgu
',' n ~k t ten aanzien van nieuwe herYOrDlÏIlgII-
~Ianneu voor. Macedonië. En iDderdaad heeft
,I., JachtpartiJ, "'aarop Frau Joaef dg C.....
"nthaaid .., een politiek tint.je ~. ~,
." h t c-r door de samensprekiDpn de, beide Kei-
r--r dan wpl door dllD arbeid der hen nrp-
,dl,'lId •• uunisters, di", ter1fijl hUD ..hooge
".'•.,t.· rs de door driehónderd drijven --
~"Jaa"Jt> gemsen nee"eldea, het politiek toer-
, ",)I tut opt'ratil'veld haddeA gekOHn en hUIl
.1.llIdo"ht wijdden aan eeD lijvige portefeuille
mc t _ta.at •• tukken. De conferentie tUli8Chen
I.' '"!lll,ten!, graaf Lamsdorf en graaf Golu-
,I,()" -kr , hee ft gel'n splinternieuwe pliannen
',,' v rncht gebad, ..-e1 echter heeft zij er toe
c.·i.·id dat het oude hl'"onniDg&plan is uit§e-
-. .·,cI en de Russische I'D Oostenrijkoche re-
"'t'rln",~11 he-t zijn E'eDS ge...-ordm over een
~ .v-k z.un..r Injx e van C<ln.role en toezicht. Dit
r. ,"it ... t " klaarblijkelijk in den geest van de
'.• u", ,'II..u door hpt Engelsche ministerie van
• """l1land,,,lw zaken aan Lamsdorl en Golu-
,,,•• ,k, ,·()orgeh-gd, hoewel in de bt'p.04'ming

r ,,\[1 !.~'n ('hnstt'hjken gouverp.eur, \'faarOV(Ior in

I'\,d r.n~N,clJ6 "00",1* werd gesprokeu, door
• 00_' pnnJk en Rusland niet is toegestt>md.

Dl' ,,·..lk,' \I ijze men h"t toezicht dpukt. te
,,·r.cllP'1"'u en ,,·..lke mogendbedfm ..r sieh
""",i.· zullen belasten , is nog niet uitgemaakt.
[lat dl'z,' taak .... a de consuls v an Oostenrijk
-u Hu-Iand zou "'ord~ opgedragen, ontmoet,
\ oh,:"'n~ p\'n telt'graul,uit Sofia aan' de "Fri.
I' ¥,. " verzet "an de zijde der andere mogend-
!:..;iell. ~'rank.. jk , Italië, en Engeland, zoo
,.'~ê he t tpIEoRl'i'.m, dringen er op aan, dat de
\ ')Htruh~tJllImi."!."51e een int'ernet ionaet ge-
",en"d kar-ek t er zal dragen. Aan de ander.
"Id~ 7.0U ook de Sultan zich hevig ver .....t heb-
h,:n tl',:t'n de ccutrole-plannen.
Her laatste gedeelte is vooral belangrijk en

!,.·"jt bovendien een groote mate van waar·
..I11JnhJkheld, daar zulk een l,1;t.><lragvan de
l'o rt e geh",,1 strookt met Turkije', taktiek om
"li .. voorst e llen maar goed te keuren, zoolang
i".t meent gevoegelijk met de goedkenring al-
I.·•." ti' kunnen volstaan, Nu men echter de
Furksche r<'g""ring bet mes op de keet zet e~
haar dwingen wil daden te toonen, spartelt ZIJ
"'~"n. daarvoor de gelegenheid gevend al baar
,rO<'g"re moo',' beloften n."r jUlstt! waarde te
.(hat ten.

In Servië ",,('hijnt ("'~n k~'lltprin~ tn komen in
'I" door t."t t t'frori:-Ilu' der moordt'naarskliek
veroo r z.aak ;c . tu-t ~, ..lH"1;'lt' land drukkende toe-
-r s nde-u DI' ....uur-u ...tl'lllllV; '.111 111'1 nieuwe mi-
II! ...t r-rn-, \\ u ..l) ill )l:l'I'Jl d"r "':l!IIt'Jl7.w,~rderli een
porld","II~' \1erd a:lllKt'bodt·u. \\ Ip.t e-r. op, dat
d.' KUIIIIlj,! i'.ll II ten laat s-t e ling kra.{'httg beeft
1\ ,.Tt'" t e t ooru-n ,'11 l{"'J!f'llU"I'f het oubeschaam-
,I, opt rr-den dt·7.t'r d\\ 11l2Ylundel1 zijn eigen wil
l\,.,.'lt docn t:,,\dt'l1, \'t·II'.\' aar l.{.~...r eund door de
voor het o'l)r!.l'uhlik ":Jml'n~aande gematigdt.~
,'II oDafhankt"~IJkl' r ••dl(.:"I('1I \. an den duur en
Iwt <'.halte dezer samenw ",king ZIlI h e t groo-
t ••nJ~t>I. afhangen of de deu samenzw e"rders
11'1 borr-ide tl'leurstelling het bo-gin zal zIJn "an
I"'n duurzame verbet.-ring in den polit.ieken
II arboel en <kon mi.ru.digen en gev-..arbJkell
mvioed der kooingymoordenaars voor goed
zal v<ord..n gefnuikt.

Wij h,t>b!wn on, in<lt>rtijd onthoud ..n va.n
\"oo"pt'lliul'pn ten op7.1chte d~r pobt,.·kp g~'
zindhe,d van Piu, X op grond dat u,t e..mge
onbedllldende !I:.. btollrteoi,~eu !liet Je tóekom-
,t.~e ,ta.tkundlge gt.><lrag.lijn mOt't. wordeu
"a~tgt'ljt~ld Yall d('n. nlellwen paw;, dle ondt"r
IIIP~r tot d{'7..e waardlgbt'ld \'~r.lf··n"n wt>rd om-
dat hij .,ch altijd bllit~u de pobuek b.d «;e:
houd"'t!. De een;te pnevc!u,k "an paus. PIlL" X.
b<,".j,t tpu .",",.,.tf' dat allen, die hem bij. zijn
troon.bt>;t1jginjl; del.., of lI;<,nepolitIeke nelj!;Ul-
".'11 tQt',hchttl'u ZIch I,.·hbton ,·ergl.<t. In .ch ..r·
;;.. b.-"oordmge~ wiJ-'t PIUS d.. door ..el..n g..-
ko.. ,terde hoop. dat hiJ aardsdie oo!,:mprken
!Oil na,tn·ven. al. i,idel af. Hij verklaart Nm
~"J,dien,t 19. g....n st .... tkundig paus tt'. ZIJn
• ., rlat d ..ze "..,.kJ.,.ring oprecht i,.moge hUlruIt
Id'jk ..n. dat bij alle katllOlieke vpret'mgmg ..n
... 11 de politiek ....egroept, om practl'.ch werk·
'clam tt:' zijn ,"oor hun geloof. HO~l\·~1 men ln
,Je ..n"veli"k Jl;een jammerkla<'bt nndt O"er J"
c.... ui~lI""hap VAn den st.,dehoudpr "an ehri'"
· "'. woals bij Leo XIII "ewoont .. wa.,. blijkt
·u~·L dat Piu .. X voornemens 1."i Ot' fletle Uf'f
;C"alll'enscbap te bandhave_n. Hi,j heeft al·
: tl,l.ll" aan epu twz.oeker lilt \ t'netto, toen dezf'
h"1lI no<'g of hij Zijn.' HeiliJ!heid den een of
ll1d"n-o da~ t~ Vt'nflhe 7.011Zien, geantn-oord
1.1' dIt te f't'Ut>nmalt" onmo~elJjk was.

!loERES I\" DUTSCH Z W.. \FHHd

r:\'i'n 'Ill,,! ab ~edllr~nde Jen Z.. \. oorlog de
l!vlland,,,h .\frikaan"ch .. !wyolking ID Dnitsrb
I. W .\fnka i. tOt'genompn. eHn '0,,,,1 .eemt
'" ,han' w .. der af. Het "Kokmial Blatt" m"tdt
,,,:, <I PI. l.t~n .)1411. 19<XJ er in h"t g..hee! 4682
),lallKt'n warpn of ac'ht UUltf'r dan 1 Januari
I Iir2 Th' Bo" ... n.!wvolkini? di.· .u 1901 met 765
".'k'n t~t'nomen was £'D dt'll lio-ten .JaD:ua.ri
I ,r2 ..eu 1.ielpntal ..an 130>4bereikt had. " In
i•." J'"'' 1902 Dlpt 381 ziplen \"ermiud..rd. Hi ..r·
\ .U' "Ju all...,n 346 u.t h"t di.,triet Keetman,·
'",op Hrtrokhn. 0" geheele Boeren·bevol-
~'Il" .he den bt~n JSllllarl IOCCJ 973 .ielrn
\.·I,~: o,·'ta.t "it 7.')1 .\fr,kan"" uit dA Kaap-
~!ll()uw ton ::2"2 IJlt do belde \ï·O('gt.'fe Tl'pU-

f)Ld",·n.

\ (jUlt Dt:\" \"oon I\" Z .U'RIK.\.

Ilhllloon dl' nood Hl eij.!t'll tnidden \'N:!I hulp
'"" de !lollau<kr; "crl'l",ht .\\"ordt c!;,H.og.teeda
, )"r d., Bt.>4"'rl'll gl'gl'"\'Po. Zou ht'efJ de a~d~«,,-
'."C: Hvtt.·rclalll van Jp \"pd. Z. ,\. Vcn,<'nl~ng
""~"I,'''r f ~.I(XJ (£175.10) ontv~en, '\"aar-
1',ln r""d, rIli", .£150 pt'T kabel ~ o"prge-
. ,..... k' De afd. l."trt'Cht. heelt ongeveer f 900
",,;:"'·,·,'r tSO) en bpt .ub-comité. VIlA d.. afd.
"")\ !laag r...,d, f 1,500 (£125) overgezonden;
1I,.f "'-,kencle M iddelbur!( ....he Danl(""'OlJllte
",'.1r..on 'tI"\"TOIIW Koopmans-dc V;..t te
K.ap,tad .te ..erdeeling op zich nam, h""ft ook
".-er de hulp .,.jjner ondersteuners illJiel'Ot'pl'n.
litt ehri,telijk ~ationaal Boercn-CoDllté te
\ ,",tNdam ...ent eveneen. om den nood' te
',nlgen. Zijn correspondent in Zuid-Afrika
",r~ ,"oor d04'ltreffende ...erde<'lin~ 0" N<;?
I ,id-.\irikaanscbe Jong ..IiIlJl;.bood h''eft al "Jn
,rd.,.,lingen lJit~enoodigd Jl;eld..n in te 1;&Illolen.
r. Il sloUe d04't de aldeeling Dordrecht in d..
;,Llat... lijke bladen een oproep "oor geldelij-
'......tl ~teun

\lPIi ,if't. het kl..iuf' HoOand mpt d..n win-
',., "'JOr de d..ur "'sarin veel armo..de zal zijn
'. h'ni~t'II vrrgt'<'t de broed ..r, in Z ... \. niet .
II ,·t ':t'eft: waar b"t nauw zelf k.n mi"""ll.
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A. GOUS.

.DB _..- ............ Pab1iIk ac.~ te

STA_E:

Heer, leid 0118 dan 0\) U..... w-<>ge<n,
W1lIllt daarop rilen ,.,j steeds glIlan,M....... alleB _t ClIOs t~ ""'" EJl,ftl;
En doe ons steeds U... wil """'taan.
Wij gaan nu door de zamfwoe,;tijnea,
)ff"! 1.Dmle~t1'll1o>n 'I"'IInomboog.
Dl" BI bet JlaIt!te <bon rerdrijllP!l,
En bitt.., .ne _t grootl lI"aS, droogt.

Gij zijt mu' groenIwid. licht En leroa,
Gi~ zijt onoo.' ~ !hier 'benOOn,
Gij zult ons steea. Uw ~ g<'Y'eR
Eo OIlS '\"'erblijdeo1 door u .... reên.
Leer OIE dim ~ LW eer be'doelen,
Eo U",~ met~;
Dan ~n wij ju cal3 hart ~voeIen,
Dat Gij bier ~ ons heil 'NI'Iangt.

l.q:I; op ons hart den nood V'IIOJ1 ,geMn,
Die fuo~ op don breedm weg;
Ik wil ..-oor beo ook nOOer Imiolen
Eo ~: "Vader bl'l'll(t tw.n 'I':'Cbt."
!.Gat hen ook zeU bun nood besJl"'W"'1l,
V...liebt hun ~l door rw Gee-t ,
Toon bun die ... '" open d~n.
lfaar die tot Jezus 't al1o>nn.......t.

!., 'f,

PU8I!.Diltll VE&KOOPINO, , f'
, • ! ." _.nIer P__,.Daa:r zijn di" naar lTw bcil ",rlau~"u.

Zij roepen, suoht ..n, keer op ""er.
Laat ben dan ook Uw ru,<;t ont vnugvn ,

W..nt dit " ook ......t !!lij beget'rt.
(lei> laat d~ iCUJ1;d Uw "",,,lA' lt"''''n ~
0.. Sah ... ~t ook in dit land.
W.I ""If hun bart nu tot r k.·.......-u,
Bew" .. r ons steeds aan all .. k.ut.

:'\~'>NJl voor L'ze- lf OILO h<lrt pn handr-n,
Be ...a ••r ODI'!, ...... r Ol..... Il. 0 Heer :
I>:m ga..n wij l»E!r door ~ eu. WlJd'>Il,

00.• .tf'ed • .-f'II'beug.-n tot rw ,...r.
I· ... Iiobt I..idt on. in U...., rbt-i.1.
I'1n gt'<'ft 00< wi}sll,,;d tot Uw k.
Dan ,p....kpn wij n....t alle k......,.,id,
En .iju wij in r...naam ook ..,rIc.

Wijze: G.ozang 12.

Werkt zacht, aansrell8&Dl ,.:eD
j heilzaam op de NiereD, Le.er
en Inpwudell, eD ,.oork~mt
blijfeDd de gewone Te~,.

" pingeD. .
· RAAOOEVINGBN."

V~ Meda de OALII'OBlIU. STROOP
VAN VIJGBlf, eD li. wel toe, .... )het
PakUt cl. W.1bekell_ aUm en"
lI!:1ldelamPl'k CI~ ..... de O~
:VVgeD 8Jrool' 00., cle ....... 'CU...
YaDde -iRe oortpioilkeliJke .Il_te.
Jlr.mubela !lija er talrijk .. dech iDlJien
gij Dwe ge.ondhei4 ~ ..'.
~ d. moo ma ~tl I.... omm:f:
eeu l>&lllMbelt.e ~ 'I' _ ': •

Bij alle Apotheken, iD t __ jII",- _
· "" :,
OtJilomia Jilen 8~JCo.. ·12,8JID'Loadoa; B.O. .

Verkooping

HUISRAAD
OOPINGiVAN

, ,

Plaats, 10000ma en
. - ~ ,

bouwden G$nd,

Aan 0..11 .mod """" d._.... """,1nll ~ k .... -
m.." l\;j bij Iwt stn.tion Karibib, 19~ KlI.
mn S .. akopmond. Daar bkov .. n wij tot 00.
vo~'_~. 0.. trein L' hw ~ om g&-
dunmde dton nacht te ~. ook ka.n m.... "r
niet ill olal""'" De OOtelhouders krijgen dus
ook <'PIl kaD;.

Den ~ ~ van drulr naar Wind-
......... : 188 K.:U.

PRIESKA.

Ho.. ouder, ,loci ll<'t lnrUI zioh 'I'OOr:
y,,1 lC1"a... Ml bosscben, boo_'l1:
Rpt ."tt ... v•.., dat om bekoort,-
)faAr oi ~ wijde !ItrooInetI.
RAt lV:>!"r kriW;t m;._..... ...,.... grontl,
:-;ipt di"", van ban.n OOfio>r.
RiriHi'n gaan pr ....leo rond.
'taar w.\,pr rijn rij wwl ...r.
0.. !"f"lI ••mtiJd is. wog ni.'t IYi<.'r.

'faar 1." I ......1 uk,," kOlrn~'.
Elk land """'ft "cllt ..r ziju m.....i..r.
Zoo krijgt dit land ook ,'trooJtll'otl.
H"t gn. j!;l"O<'it.m.". hij .treiren ~,
En ..,ht dc:;or oo,.,,,,,lJI'Il. boom"" '
H..t i, nu oohter alles droog, ,
En wa t als vutrr "",I 1rOtUPn:
Hf'II. bmlli 1II"9.ter g....ft !l)ll<"Il IDO<'d
,,_ mOPt .. rb daarnan ... .._ ,
)faar i" ,bPt V'OOI' gell!101dhmdpi?
Ik .nl zijn waarde kenn .....
7......r .....Ieon drink .... Dev...... bier.
naar •.ij lJ<"t wa.t..r_n,
~laar wi" '-ft ook Diet zijn man.,'!"
AI. bij zich Z<'lf wi I ....,zen.
lfoo nndt hi"r korenveldm niet,
'i<>eh wiJ~J"de.n af tui'llCl\:
l<JO \"<'r a'" mpn met d' ooge-n ziet
Zijo bergen, ,.awn. dniUMI.

..... )

PAARDEN r f:

Publieke Verkooping
-TE-

ZOUT .Iitt, KOVEOD, LI.,
OK 10 un v...

\ "
-Tl-"

I:,-oP- - LENBOSCH,
~ ...."" 4: NOVEIJ)ER, 1903,

te tt uv Ya.

Do.4trd.g, dID Idel IOI'J t"
VAN \ l!

SO Eel'lte JDu 1Ii~uocb.te,.eni. van S tot 4 j~
ouel. . 'J

:,1
Due IIltBRIB8 sijD an.·:i in

~e OOIlditieen IJM!ciaal ~r.
teerd op order 'f81l . :

· c. Ho GRONBwAW.
lllPEa, _t I III!, i;

~

•DAAr 7.ijn l>ehter tniD<'D NI 'Wijngaarden t..
Windhoek. .... op vele paa~ ver 'I"l>Q d""
"JlOO1'W"I"g zijn er ook kor- en midiolan ......
..nz AI~ men OOII'VOI1~ met d"'n boofd'll"<lg
doorreist, rM.t men niets.

H,oot land is ..nW ..... onbe,"""ld.
)(in plaalM>n ~ijfi T'aI1 hhmJuo..
~bar 1>1} men ...oot dat w..-k"" looul.
I.. _t Ol1'Q boort ni...t kdankm.
Ou Wmdboeok is nu ver niet UleI'r,
Daar ...u de traiD- omdraaien,
Eeu ...ugeD komt dan tot duar wc;!r,
&. l.al om .- opbaiicn .
F.o boo vuor!llJOf'<dlic 1I"as ooz' ...eg
Tot bi....tue el die-dBgetll
De G"">te Leidsmab leidde I'I!OBt,
:'or..-t Hl'Ul bn men maar wagen.

O!Wedon.
·16den ~ber. 1908.

Jen bewoner TaB ~PS~
· schrijft.:' ~

P. OONRADIE.
H. LE ROUX.

P.S. "De K~' geoo.. _ en ander
oV\'C'te n_. - DE·BYlIDE ··DERJfD.: 8£R£f. KEIL·

- :o. .... IItOOLI DPRD, ......
ja '00I'I-4" : n- .......
' jD ," ,._.,
...11 -;;:;c:: -_....~;......_ : .

. RIIPY._! .. " ......
UP.RKX.K. ~ .i ·anc1l.UT&J'l".

FRE~ lBEPERXT.
. (OPQ8RICHT '.am.~_,,'iJI'u· ...... ~ ...... ~".!l'&ll'e

Schaapri?Ïel'. :l>ooNboom,
28 September, 1900.

CO~8TROCTlI ruw mBHUPD jJ.8
BOYD.
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IN '1'IIll.- IIlGJI OOtJBT O~ TJD .

~;..%~~~.
.pplicaU, uil J'OIlAJDU. KABIA. . r.,
OOKBB.INJt (bara Va ~
~,

upea. ftIIdiJIC the PetitiOD .Del .....
clavit ol the Applicallt aDfl h-.riDg Kr.
A. FWchar ol couaeil for tbe .Applicaad

IT 18 ORDBBED thM leave .,....
to the .Applioaat to ..., the " .. daalt.
by BdiatAl CiWiClll iD lA for the
diIIOlut.iClll ol tbeir lII&l!UP lOIId iD ..
~t.ua't'e for l'eIt.itution of ooajupl
rig", and failing her retum, for di't'Cl108,
by ~ ol hs- maliciou ct-Uca.

CiWiiOll to be retul'Dable OIl .... 18th
clay of Novumber DOXt ADd, with the lit-
teudit &Dd Not.iee ol taU.l. to .,. ...,ed

per'IIlG&Ily, if ~ble, falli. which te _l!~~~~~_.-~.L_i-_.:.~~-+~~~~-----:be published 0DCe iD the "Gcm!nun-I_,.;..;....j. +'~,t.j;,O~.J.. .....-+-=-_~'"'""'_*+~.....~-Ht-- ;.,
C)UIIIt.te" &lid in three ~ve ._ ol
"ou. Land" newspaper of cape TOWII,
Ca,. Colony.

By ord ... af the Bou.ourable Kr.
JUIIt.i~ F.wk .. iD Chamben .t
Bloemfontein, t.hia 13th day of
October, 1903.

Sgd. W. MUNGEAll,
Beci* ....

JOHANNA MARIA COMBRINK,
born V&Il Broekhuizen, haa been IUm.
moned by Edictal Cit.a.t.ion of t.hia
Honourable Court to &DSwerJOHANNES
JACOBUS COMBRINK, the Pl&intiff, iii
an action for divorce OIl the. ground of
adultery ol' in the &lterna.tive for the
Re&itution of Conjugal Right.· sad on
failure thereof, for di~ by reuon of
the DefllJldaD,t'. m&licioua ct-tioD,
wherefore the Pl&intifl .,.: - ! .'. .. i

1. He aad the Defendant were la.wfully ! DB K:OJOCB'l'.J'BJ'B ;BU8 al tjocw _ .... KA.ANDAG, DP...1~.18BP. Wl[liJDIil[01t.BN8
m&lTied in community ol property at 'I'.Dl~DJ tIIIIObea ~. ~. ~~ te 8laqkop. Lm~ WtIf' ~
Ficuburg in the oraage River Colony, on .. vGlft: Ya Maenj:Jag tot VrijcIajr 1Ilt.eDde te-V-.......... eie tniDIjD, CIie
the 30th day ol June, 1885, a.nd the Mid 'I...,.... .,..)aieD te: 10.86 V.JL _ .. a de ~ lt.v-.......
marriage still aubmt.. oa~ OlD UI ejD 8.~ IUII..~ ..: ~

2. In or about ~8 month. of March, ~ i ':ne. ~.....tuit.de met de treiDeO, ctie I'MI"'-4 ......w... _ ;I0,16
the year 1892 at FICUburg In the O.R.C; V.JD. eb' 1.18 JUn.. eIe ~ treiII8Il te V_hl,o. oataaoet..ie OlD 6.00 _ .
and et-here and on divan ~er oeea- 'M aa. l' ., , :
.0l1li t.he DeleDd&Dt committed .dultery :.' Voor a.rtïei.. ai.... _ ---.lI.. _ libr' ±.b ""_.2_ ,. ..L.1. tot
WIth one Wut.ern.l. Th.t of the aid ~;) '_!I- - - - -
carnal intercoune or ol 1IOIIl8 iDt.erooune da _MA lBmWN, ....... _--'-re
with een.ain ~ or ~ to the
Pl&in~ unknown, the Defendaat. w.. de--"
linred ol a child iD or &boat. tie month:
ol April of the year 1893, ol whie!l Pl&in.
tUf ia DOt. the fatIur.
AND THE PLAINTIFF FURTHER

SAYS: In c:a. ..he fact. bereiD before
.... are not elltablillhed to the ...tWaction
ol thia HOIIlDIlRble court, a.nd otherwiaa
DDt :
3.• In or about the month: ol N~em.

ber, 1891, t.he Defeadaat malicioaIly dr
.ned t.ha PIaiUift, &ó Ftcbbaq iD the
O.&.C. where they were then remdiDg,
and hu DOt. returned to him and hu re-
tu.d to return.

WHEREFORE TJYE PLAINTIFF
CLAIMS:

FirJtJy: that. the boad8 of lIIAlTiagé
- IUbmtiDg beWeen him r.Dd \he D.
fendant may be cn.oIved. An t iD CUI
this claim be rejected r.ad otherwiae not;
the Plaintiff pr.ya iD the .IterDa.tiV8:
B. A d.euee ol :a..tit.u.tion of Conjllpl

Rip. OrderiDC the DeIeadaat to retunl
lAd cohabit wit.h the -.id ~ ad
in delault thenol a decree di.-l...u., the
Mid maniap

C. such .IWDative reli",f .. to taiII
H-.rabIe coart. may _ It.
D. eo.. ol thia suit.

A. FISCHER,
Aóbonaey for Plaintd.

PDCY .K. .lI'I8Ol!IEB,
c-l.

• O"rA. ::a_._
WIJ hebben het geDOegen IlW undaaht

.. -..tigen op de a.fteveriog _ van onse
LAATSTE NIEUWIGHEDKN. geechikt .
~ hel komend aednesa, iD pU1teu van
.. tWMd," mKinebiMlw, .. yet, en ftaDel;
ook jUIengOed. bzoelr:engoed, fantasie
.,..., eua., WMM'lUl we molUlters gaarne
op 'Nr'S08k toesenden.

A.II. klMdereD worden gemaakt door be-
dreven werklieden, en h6t hoog. 8tandpunt
elM onse KLEEDElUUKERIJ bereikt
he.ft, is de beate borg dat onze 8nit vol-
m.akt ia. .
... be-oek ter in.peclie wordt -rersocbt 4001',n IlEICI I CUIFDII,
Kleerm&ken, en handelaars In BrookeD ell

Heeren Artikelen,
St. George'. Straat 128, KAAPSTAD.

P.K. Bu. 531.

Publieke Kennisgeving
Afdeelings RaAd Cere8.

Dese Raad. er van verwittigd,
. dat Droes is dit Di~trik.t ingebracht
i,doorPaardehandelaars en anderen.
worden hiermede Boeren en alle
andere personen gewaarschuwd geen
paarden. muilen of donkeys te
koopen sonder certificaat, getee-
kend door een Veearts en de .Ambte-
naren benoemd Oi der de Vee.iekten
Wet, dat de dieren vrij sijn Tall

'Droes. De namen VlUl gezegde
Ambtenaren kunnen· verkrepn
worden van den Voorsittee en
Secretaris van den Raad.

Op last
HENRY C.ARSON,

Secretarie.

IN THl!l HIGH COURT OP THE
ORANGE RIVER COLONY.

The HODOun.ble .ANDRIES FERDI·
NAND STOCKENSTROK MAABDORP,
Chiei Juatice, r.ad the otber, 1 he Judc'e
of the Honounbl. the High Court ot the
onnge River Colony, do hereby make
kaawD.:

That wh... _ JOHANNES JACOBUS
COMBRINK of BloemfOlltein, orange
River Colony, did on the 13th day of
October, 1903, petition thia Hononra.ble
Court for leave to me by Edict wa wife
JOHANNA MARIA COMBRINK, bom
V lUl BroekhuiS8ll, l.tely of Picbbwj,
O.R.C., but la& heard of at Ca.pe Town,
for divorce on the Ground of .dultery,
frith one JACOB WA8TERVAL ÏJl the
year 1891, in the alternative for :ae.tltu·
tion of ConjugaJ Right., a.nd on failure
thereof, for a decree of divorce, by ·reuon
ol her malicioua d~on.

Now thi. .Court. having taken the
prayer of the IllLidJOHANNES JACo.
BUS COMBRINK into consideration &Dd

Dese inricbting, buieen bet Qou ... rnbmeDI grlAted t.he _e KCOI'diugfy, by th ...
atUDde, i. den 2,hten AlIgu.tuI, ouder een _,... OHAN
deplijlleD staf nD Ondenriinn geopeDd. p~nt. doth IIWIlmon the ...iu J •

fie Rector is de Heer G. IL~OTnE, B. A., NES MARIA COMBRINK, bom Van
iellWldbellend ala niteni bellwaamyoor dil911.k. Broekhuisea, lately of Ficbburg, to ap-
Het B..lnur bestaat nit 9 leden, I:w.de H.H.: pear before the -.id High Court on the

0.. Jr.. J. PUUR, Dr. HOEXTEB, C. J. B4T· 'I k
TIlIGB Sr.•J. J. DB WET. C Z. F. PUN.IUI, ·16th day of November next, at 10 oc oe
J. P. VAli ZIJL, H. O.BouJU(Al'I,A. P. ~n in the forenoon, either in person or by
eDA. J. PI.&If.&..U.. proxy, to .urw c&uae, if u.y, why the
H.t doel ia:. bonda of ma.ni.age !IOW IUblliating between

(L) EeDe ge.lOOdeop-roeding der jeugd nur them should not. be cU.olved by nOUOIl
den god!!dienat. de Hollanclecbe taa~ eD
nationale beboette, of her adultery al~d, in the altarua-

(b.) De -roorberejding yoor de Unj-rersiteita tive why she Sh&U not be onlered to re-
Examina tot MATRICULA TIE, en turn to, &I1d li..,e and cohabit with the

(Co) De -rorming nn ONDERWIJZERS -roor Applicant, aa hi. wife, or otheI'WÏlI8 why
bet platte land in 'I biizond6r. ....1

Er is \e-renaJeopend eene Ko. t-I nrI c h· Il decree ol divorce shall not be gran_
i i Dg oader een 1'oorbeeldigen Hnisnd8l' by r_ ol her wilful sad m&licioua
iePD .lechta £3') per jur. ~on of him.
Voor logi""doe men dldvlifk aanzoek bij Thua done and gru.ted in the High

!Ja. A. J. PEPLER, court. of the ora.nge Riv ... Colony, at
Voora. en 8ee,-.,taria -ran 't Caratoria.. Bloemfontein the 21.. day of October,

1903.
Bgd. A. FISCHER,

Attorney for Pla.intiff.
Sgd. W. MUNGEAM,

Registrar of the High Court,
O.R.C.

Aldeelingsraad Kantoor,
Cerw, 24 October. 1903.

HBT

lolt egO Vrije G}lDoasinm.

GEWOONTE. IN THE HIGH COURT OF THE
ORANGE RIVER COLONY.

In the matter between JOHANNES
JACOBUS COMBRINK, Pla.i.nti1f,
and JOHANNA MARIA COM-
BRINK (bom V lUl Broekhuiun),
Deiendant.
PLAINTIFF'S INTENDIT.

TEN LAATSTE OVERWONNEN HET
BEHULPEN TL"", DE

IUCRiey BEHANDWNG I
n- liellte is _. yloek -roor de meDlChheid;

ban .lachk>ffen wordeD geyondenin elkeo boek
ftII de wereld. De mrige begeene QUl ot«lIea
dnnk. draDlrj.- 811 tabU, Iran weggenomen worden.
Waaromdoorgegaanmet d_ -rerYloeiltegewoonte,
ala gij in uweigen buis geDuenIruntwordenlODder
publiciteit 0{ ... rhinderingen "'" werllaamhedeD'
DU medicija Iran in 't geheimgegeYeUWOrdeDin
-.-1aeI sonder dal de pa$ientbel ~ en -roordal
hij • Iich Tan bewuá ia, "' lijn gebeeIe ~neaiD.g
tiaar. Voor bijaou4erbedaa lID ge&w~ uil
zuid Afrika IOhrijtmen lUl

De :lUORAOY MAATSCHAPPIJ
Po8tbus 6164, Davra Xamen
B.18a1k straat, Joh'bUl'Jt'.

:ESx..Irr~ ! !
HAND CAMERAS.

DE BEROEMDE

·'SPES BONA,"
Da _TOlJdiBaie en h&Dd1gGe Hud Cr.mIrU

~V...-.......--
Prij..: 16/., 16/.,36/., UI·, 60/., 88/., 86/. elL

IIEYM£a, IlATHEW a c..,
APOTHEKERS,

Adderley Straat, KAAPSTAD.

De Jm. SCBOBlAlen BIOOIII,
van SCHOEllAN~HO.EK,

W...men het Geierd Puhliek bekend te
-an, dM llij altijd _hN1d8ll

hebben

luren, Ec~ta.. Gelurborgdl ilRonu
SCHOEMAN
TABAK ••.-
-

Vwkrijgbur bij ~.lde H..-en te

8OBOEIUNf:HOEX.
D18trikt OUDTSBOOIUf. NOTICE OP TRUL.

TO JOHANNA MARIA COM1iRIN~
(bom Vaa B~uisen).

Take Notice that yoa an required to
plead, _er, except, ol' make cla.im in
reocIIlveation, to the .bove declant.ioa. by
t.he 16th day ol November, next, faaliDc
which thia cau88 will be ... dDWD for
trial fOl' delault of .".._ Mld pJ.,
011. Th1l1'ld&y the 26th day ol N~
lMIIlt.. ,
. ~ tGia 2~ clay ol o.,w,.,
1903.

-
Lma'l !gm,

18,~
Je.rH. ..... lU.

(sp.) A. l'l8OBlI&,....,........

. '.

~
- I

"..... ., 1'DIiAaII- ..................
I
I

I
i i

ScBIBL4AB Dil '.Bó~.'f,Co..'I
. ,i ;II----------------------- , ,

i

Directie:
I
I

Dij

lIUDA

of

RATTRAY a· MA_
.' HhBY IOU BATTJU.Y. I. . .' I

DTIIOBY BDUABD DB',.· .i
. , , I

Produomn Handellll'8· in· 't &root(' eD ~1.le1D.
Alle lOCII'ta ... Prod__ 't'eI'kooht op I aon.sriT~

of 0IP1_1"'M"'L I ; I.• -. I, ;,.
K~ 0.." PRJI'J»BIf'.

_ ..
'.'W

SALDANHA
~

n.~.~ .....-JIL ~--, . .,._ wa ......
::.: b':-'''':::~t~t_' : ..w

,..i.....
...., ~;aÉ~.;'::' .........

. ; ,,,_,.• e

K~,OIi.I"_fta ....
...... ' ••• J•••.

i ~ 1CfGa&i'___ .
·\p~.. ~,·u ..o.o.
. ,a~",.MTt
, .. j.. ~.ooaa........ 8PpOIU'''.elQ~"~••,,,

(lilt',.,... ,
~EAAP8TAD

. ,1 , ::.

aIUtII '1'., ......... r............

•• ieá ..
VuBl

··9·

:~~
DI....
.....'p'...

........
6·,.t' ab'"frl=..:.:l·I.":*,1

, ...,.............. l'_
1'f:a:_.IJ

••.. .
. I

-••(OMMETJE ÉSTATE,· ·~rk~.
. I ...,1

i
110TORBUS DIE." I

i I

zaai. ~AVdappeIs.
~

l'Ia1IIG1le iBar17'" ..0IltVSnPa . . , .' jUiIt
. ,

Doe.~"ilJij~.,,-;......,
.o.6~·i"'1N Jl&rkt,

~

.- ~ ;

R. WIImN, ZOON& ,Co.,
st. GEORGB'S 'B1R&:AT '119. i

A.LGEMl!I-BNE HAND$L~RS,
, . i IMPORTEURS YAll' .. !
t f ' , '

~e, OcmUJa.ale, Aa .. n•...., (Data ~ ••
• "UI'lUU!" ZUl4-~ __ . '.-.- _....~.:-.D...... ·.. ,·· L • ._ , , .

Da- ~.O·:...,..CI'JL'OIf.
I G. ToVOllD heeft de ~. aaa.rn.am, iJl Za1lll1·AlnD ba Ml I~ 4. ,.."tlld.

p ~ftIlW''''''''86_P.,I'''k.· . ! ;

! -.. i·?", ~dée:.__ ...... ~..."i_.. hnilki

i

·BEr.EItJtT.
-I

.LIJNEN,
V:AJJ

...... ,...I•••r..
ALaS•• BIl. 'AGBNTEN

aTO.
vauav*. (B.. "),

ILJL
"_tierka •• -*.......

I

Ndord-. I

~I'.t ,
V.A.a' DdBOI'J',

~(}.
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