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OE EERS TE in elke huis-
houding. -IlABltTPRIJZEN.
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! B•• 1!lleJ't..blll'f oomit4 .... Jn 11 lllea YOGI' ..
~ •• a&woordlIIIop aUa! OireaJIire die 11 6f
4uec& 6l door d. per' bil" ...
i Di, o'lGliW i.onriaip da. cI.oateYJ'llCleahelti
ei.er de oompe_tie o~bQd.liolr bjjbal .....
rileea .0 _r II'Illltir • iD oil.. 'f[oklllie, Di_
.. ",..olgo betlloot dh oomit' YOOr& te IIUI op
d... ""n1.gea "." ea eW& aa ale ..wea
• p op die "es .,oor:-
I . i

i £ell. "",g.deriag ~ beleqen 800 aea'raaJ
.IIpIOIr (ia de K.([.)' te lIt.taan ait 1'""",
cligd.a 'faD politieke, lPere&aigiaptaklrea, ..
(of) na pabliek., Yerplerillfell OlD. beNed.
~.,.,a, h<>e wij beat' iD tlJ8 poo&e 1Iw.U. •
.... k .DIIeG PaD OlD •• k ... '............. IIr
• ilea liii te lPerli_, iadiea WjI fC*l.,oor.
bereid ..diu -jja teelDd.t de _'''0'''_
P.rlemear.Iiltia, "" •• 11.
: All. medewerllera ,·Iie~ Ma lIJOIdip....
Cloderpt .. bad. bauia te "lPea of lil iaatem
"ell' •• "dit plaa, ,.a __ a It_e .eaha ..
, •• a .... uade ......,..Iel'pl.. t. ea Ijjd.

Wa' duDkt a "fIUI &eOradoot, eB III( 10 De
~ember.. ,k. te lP.rpderae ? '
, lDtollCheD koa m· a ia iecler diatrid dat m...
",rlr' MDkor~ recieter Itereidea ..... de Mb'
.prelread.. lIewalleD 'faD oompea.ti. OIlreoha.
!tom' ni'DdeD, treedt au t_ ID bealiat op
o,m t. deo .. a eiad. te krjjpa ..... al .....
~rgend. erie', die ale lID kuur UI Dljf.,.a
Yj)ortetea.
\ EeD cooriituti_1 ID krachtill optretlea
~oet ..... ierea.
i Alle belaaptelleodea,-ook die lIOIIDie. op

d, circulaire geaD~"oord hebhea,-."ordea era •
• ., lPeraoebt O~.ri... ede te werkeo tot ....
njimillll 1'&0 di.. ii.liJke broa "aer oaU,'fledID-
~id, die lilde,. jammerlijk .. I bljj.ea klllfU
aU de .e ....... VUl OD' laad eD "oir.
iG.lielt IDjjdu lpoedit h latea weteD .a' IJ

... ' 'faD lallr eeDe oe..trale .,eipderïar, 011....,
'11 waoaeo:rle hoadeD.
:Zalh afw.chteDde,

TlrekeD ik, HOOS .... ocI, .
OBAS. -.:,u !WOY,

B.er. S"'io.barr U;t •. QolDit'
ia .... Dorlop 00m,.1IIIIUe.

Adre.' O. nn Koo,.,
S&.YDlbarg.

ODgplukkig wor,lt !>et woord "compen.
_tie" in verlobillende Leteekenl_n
r..bru11rt. HAt uitbetalen voor ,..~m-
mandIlerde goederen i. geell "compen-
atie" mllr wl'ttlge betailDg van erkbnd.
IObulden. De militairen oommaodeerd.D
wat lij 1IIUden en Ietten ...U den prlJe op
de gf'commaod~rde gnedf'ren.' WordeD
dAle sehnlden niet "'ijwUlig uitbetaald,
d~n behooren ~chtf'rIUb' etappen in
EngAland genomen te wordflD om de aalr
toti een pnnt te bre"geD~ Dá8 .. 1 men
uit[riDd'ftl vf het rijk aUn w"ttige IOhuldeD
hetjft te betal ...n of biet. Waar er eebUor
di""kte lIChad. ,eledfln .erd door deD
oorJOjf daar Iran er IJlrake st" nn IOhade.
lPt'r(fOf'dinRof oompebaatie. De KoJooW ..
~riDg il bezig de compeD ... tie eieoh .."
t.. pndf'lrzoekfln fin uit t. :h.!taJf'D•. Het
St·f".burg comité IObijnt· alo& Diet to
bepjlleD tot deze lutele kl)_, .an ,rte.,
..eo~ maar ook de ~l'Ite In uutru'rkiq ti>
ne~en. Wij lPt'rtrcUWf'DdIt dit'hfl& geft.!
I.. lMen lal eehter ,oed dQotD.de .. 'WfM'
Jrl~n eflOotif'rlijlr te bt'habm-IeD, waut
de wijze waarop betalin, ....u die twee re-
IOC'*t bf.hoort t.e word~D b pheel ...er.
IOhlHeLd, '

Wij hopen dat IUen die belang hebben
bij deze &aalrh.rtf'lijk lulleD amen
Ire" ·met It'noemd comité. Zonder I&m"n
w.rlpq al men ook hier macht.elooe
zijo.
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ON S LA. Nb.
ZATERDAG, 7 NOVEMBER.l903.

Orink Heerlijke

NEGTAR
Bynamiet (lP den trein.

:~THEE.

De utie die de heer VAlf nBB
BoaST, van Worci'.ter, deze week in het
booggeMlChllhof bracht tagen het Kola-
niale gou'fernement il van algemeen
publiek belang. Men aal lich berinneren
dat er ollltrent een jaar geleden een
dyramiat-ODtploffiag wal onder een trein
tUlFcben Artuil en C"I'f'Bweg-atatlOD,
waarbij de heer en mejulf. VAN DBR
BORST pru'jg bAZef'M werJen. De aktie
W81 ..oor '£5,000 seba Ie ..ergeeding. D~
..erdedigmg ,,&Jl 't gou ..ernement wu,
dat de J)f'noon die het pakjtt dYDamiet
uit den trein had geworpen, geeD !JOu.,er.
DE'm.nte'ambtenaar Will, 81) durom wu
't gouvernement Di~t aanllprakeJijk. Uit
b8t gf'tu1i8DI. bleak het fchter, dat
ItatloDcbt-f te O~relweg goed wilt dat die
persoon dynamiet bij sieh had, maar dat
hij (de chef) geen atappen:,E'nomen had,
om bem te ..erhlndeeen met den p__
gterltrelo te reizeD, hoewel hU hem had
ge..,d he: pallj .. met eeu goederentrein
te pnden. De spoorweg·retrnllUee om.
trent het vervoePn vaD .prlvgpo<>der z'n
_r atreng,-<lp pBplo·r, maar het blijkt
dat ze in de praktiJk-in dit !rayal Ilth3DI
-niet uitgnoerd w..rden, E -n drr be-
paliDgeD ..oor O..~lweg il, dat .pring-
poeder, dYDamlet, ens, litchIlOP Woens-
daft'n nnoerd mogen worden, eo toch
'fODd ~et ongelnk plaatlap een Din.d.lI.
D. hoofdl"t'ohter, lir B.BRY DB VU.-

LIBB8, lelde in IUn opsomIIIing, dat de
bt-Iln,rtjke VJ"aIi niet WH of de pel'lOOD
dia het pakje dyoamlet ..er.,oerde lien
goo'f'rnemeLta·lmbt.eDaar wae, maar of
de .tetioDchef ....an Ot!rt'lweg 'lalatl, wu
geweelt. Mat IDdera woorden, hE't II de
plioht van de ambtenaren ....n 't gou ver
D.ment om toe te zieD, dIt de spoorweg.
I'f'JIlII'lea uitgevoerd worden eD dat bet
lel_nd publi~k In geen onnooclig gnaar
wordt g~plaatat. Dit I. zeker een A4fl

..erataDdlJe op 'fitting 'fan de zaak, en de
hooftJrecbter ....H!Id. er bij, dat indien de
Jary ( ... nt het WBI eeD jury zaak) meende
dat de klager .oblrJe ..ergoedlne !llMst
hUpn, zij hem IUlIr eeD lOm 'OU tOrkPD.
neu, die de spoorweg-beambten lOU
_rechuwen om in de toekomat "'OOr.
aichtirr te ZUD,en t. lieD dat de regula
tir. etlpt"IUIr: worden g8'folgd.

De jary .ond. dat h. t gOU'fernement
...erantwoord.IUk,WH en kende deo klager
echadnergoedin, toe ter waarde ....0
.£2,500.WO .. enlCben deD b"r .n m"joff.
V.ur DaB HOBU geluk met dezen 11Ioop
der zaaJr, hoe1llel wIJ pTOelen d.t ,elJ
bUD geen 'IfIU'e vergofldlq b Voor het
..@rli.. no haD '8IODdh@id en kracht.D.
De rDMaheenn t>.,t"iJfelsn het of au
ooit weder h4!t ...oUe rbrulk no hun
...oeten en heenen lUllen hebben, en h.t De Z. A....................
la waarschUnlijlr dat de beer VAN Daa . De B1nod. heeft een oommJlt1e un,.
HOBST zijn b..trekklDg zal m~teD opge. .teld om te OYerWPftn of deie Yenlenl-
.811 ale hoofd no d. lIida.trthle achool ,loa', opgMlch~ ID 1818, Dl" een IrerblUb

h ti LI d W geli1za~ kan word.n. Het doel no'~
TOOrbe oef ge .. D eren te orceater. ft_nr' , le h.lI6lfde alt dat der !Bri&-

Deze ZaaIr: .. I het rou ....mement, m~* lObe. Bultenlandaohe Bgh.!l....Nen1.
de ODIroaten eo de acb.de aan het .poor· glDg, ¥.melijt om den ,bUbel eia pan,.....-riJm" door de ontplo1BDg gebracbt. boeken; te \'er.p~lden. , VI'OeI'lr hadde
ltelllg '0 £3,t~OO kosten.- Tenoht zert d., beide ~nlriDgeD de.Jaart ... ~ ODder.
8fNtla Á,jrictJn N~UJI eohter: .. Het ma, 1I.~nil OD.. r 1l.,1t, maar .pera""e
niet gebeel julat IUU om al deD blaam op MlIqre . ven werd de Zaid AtiJk"llIoh"

lDrich ,op deo achterpond ~
de betrokken IpOOnr8lr.bt'ambten te I.,. bUn. geheel ..... tan. W.t 111'pante
geo ...... B-hoort het nemfln Y&D lIl!k een aoadeD !willeD aten b dat belde i"t'8lMD1-
oDzekere ontplo1BIlIMtol all dynami.' op gingen I ....e.n harf.tolUk dool' ONe an
een ~ieratl'@lIi Diet ~ orimineele ondent~anoJ lallen de ....
mildaad ,.maakt te word.n, *afbur bet OOIpp bet werk
m.' geY&lll"Dlletraf IOnder de keu ..... an de and~ m~ h.t OOI

....._._ '1- f h geheeie lWenU. EeG
eeD ......... , TOOreeD"8.... p8rIOOn, 0 ij lo reeCIa" dCIor d. z".".~A.~~;'::~li:...erbani ltW met hei lIPOOrWeg depute. daan, +.bur 111

~t ol Dlef' 1 NIl a.... te 1tOrIIen.
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wet op .Ieetiea eo d... jj.. YID mea .Un
... r leer_ IIY-" 'fOOrI1yoorotá.. Itai&ea
_uchen ea .ooral dat .,.. d..a", d.er.ur .il a el,ebt. opme,Jr.... _ba op de "U,
wat ia elr-lilk .,talJt.t_h IDIt bet,.Uial to.
ntlme'l? Vol~eal we~ -*"n .. __ ••
kandiclatea op d. neaabrtefj .... I'abe&l8clt , •.
P....... ord.... w.... _"'0 Dil eie nmea
1IIIt ~ ..oor ..... 1 ..d~" of ""fIUI" 1f•• "pc'Jikt
worde,? Op d. III-t lP.n ....... pteobu,d.a
!roet ~ a_ "De r.w.r." w~Ir 0Dder
tie let"" V. eo V.a ZOIo..cl"rr. la d. bttitea-
diatdklea ~aI .. t er bet deallbeeld cbi& de
DI~I ,~Iaebikt nlleG !,ordn ia tie orde
...... a!sjj ID d. Goaf'lrDlllleote biaai8l1e~
lP~k"". ZOOpI bet mi.ebieti ben 'Ua tt.
kieuraite radea om de DllIIea te ib_ ,IJr'ii
hila Irrlai-j ... _ha, ID haa eent ~ deu .....
da" ..... te .. o_a ia •• Ih "t'OIaOl'lla de __
lIMa. :

VOOr de doel'!lndfID ....n de kieswet
wordep de ·...oorzetel. Tióó- eeD't'&D be-
IOboo*d al.' deel ....Q den DUal. "0 ..
Villiers" ..Illt dal oDder 0 en ....n ZII
oDd.r V. De ...ol.orde laG de -fier !lameD
op he, stpmbriefje Y&D deo IlQOrdwut.
IUlr:en olrlral b.~. aal dU. IUD: (1) De
Villi ..,.., (2) Graa1f, (3) Owen-Lewlt en
(j) Van ZUI.
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VAN DD BOBS'l'--;;:-KoL. ~o.
Am. Beule ft 1leDJ-ia -aiad". J__ NigIrtiD .... YOGr de. •

De saak ...... Il wuria eilOlMr, '.........
deat der iad~ te w.,,_..~
yerweerden .£lj,(#;) :T~ .uehte. Y •
lebade. die,hij .. .tja nvu .. door JUlIa
\'1111 y_.eerder'a beiiiemlen ~ Il'

ToeD de auk ia ~ bam ~
ady. &e.:rIt te IIIOPII 0JIIII8I'ken dat er __
zoek gedaiD .... tot ~ 1... _ Ya. iGlidatia-.
gen w...un de reseering Diet bad yoldaall.
schoon biertoe 1aat w" ppYea door NOh~
Kotaé; lID den VOrigell dIi8 .... het beYel bier-
toe behandeld. maar hij had de geyord..-de
•tukkeD niet te sieD gekregen. Eea nUi. ~
den hoofdrecht.r .. aarom die nukken· ~
..._ ingelt'verd. werd beantwoord door ady.
Bowell JOJle5 dat het. stutaatukkeD WVtIl die
mea Diri yertooum kOD; maar dat weder 0Ilt.
&eud was dat nieJDaDd .tillen oYer apoorwU-
werkelI ab .taat .. tukken beM:bouwde; eD ten
slotte werd er voldaan aaa b~ adY. Beule.
het beat achtte. DJ. dat al de _tukk.. Toor het
hof zoudeD komen. i

Bet gebeurde wu ~ Wa,de beer ea met:r.
VaD der Borst .in Oct. 1~ op den spoorw,.
VaD Tulbagh naar Ceres nog reUdeD. eeD pak
dynamiet. door de Dalatigheid der spoorweg-
bediendeD op deo t...m geD01Oeu. ODtplOft~
waardoor ..iseher TIUI biet gebruik zijDer bee-
nen beroofd, die TaD &ijn vrouw inagelijb •
schadigd werden. De regeering beweerde t4t
dit Diet het geval was vao ualatigheid Tall etlil
spoor ...egberunbte, maar van die VaD zekere.
Pearee, die niet in baar dienst ..... eD Voortl
dat betgeen eiseher geleden had Diet vaD dieD
aard wa~ dat er .100 groot een vergoeding yoor
koo bet.ald worden. De vrug 11" .. dus eeas-
deels &aD wieD de !ChuJd lag. IlIIderdeela wat
bet be.wag wa. waar die sehuld 10ee moest gé-
boet worden. De getuigenis Tall eUeher hield
io dat eeD ontplélffing plaats had die bem _
tegen dea grond vaD het spoorrijtuig .ierp ~t
zijn beenen gebroken waren op zeer ge_lij-
ke manier, JJOOdathij tijden lang voor sijD ge-
nesing had moeten zorgen en er £200 &aDhad
moeten besteden zonder dat er kan...... op
z.ijo ..oortzetting ,TU oon. we~.k, dat heJD £3ÓO
'. jaar. opbracht. te~IJI hIJ op slecbt. ~
pensioen recht had. ]Ii. OOIItra-verhoor "Ide
hij Tan Pearce, die iD dienst vau .~rw~ ......
nemers 10'11". ni ets geweten, maar ZIJDel!iCh te-
gen de regooring ingesteld te hebbea O1Odat
zijn ongeluk in haar treIn had plaats gehad.

Daarop volgdeD de Yerklaringen vaD !Devr.
Van der Borat en VaD dra. Bugo en VaD der
Merwe die het reeds getuigde bevestigden. eD
te ke~eD ga"eD dat het door eiacher en sijD
vrou ..· geleden" van dien aard wu dat aad rol~
komen herstel Diet kon g4dacht worden. F.
Ronx had in betselfde C010partimeDt ~&D ~n
trein met Pesree geseteD. die een ~ ID ~nun,
papier bij zich bad en de halt ArtolB berelk_
de, 'lVur eenig werkvolk stcnd, het met den
uitroep : "hier. hier" er &all ~ ~g~i
toen het ontplofte eo Pearce wtnep: ik be~
in het ougeluk r" Pearee had ~ zulk een ~
met "dynamiet" er op geschre ven. A. Wat80D~
'Dagazijnhonder "an deu spoor.eg te Tulb8gh~
weg, zeide dat Pearce hem een atuk vUl spoor-
wegin"leoieur !Sprouw had getoond, ten effekt~
dat hiJ hem een kIst dynalDiet moest ..geveD "
1'0 Pearee, die zeide WO ga u..' mogelijk naar.
Cel'e'· ...eg te moeten. had den .tatlouschef
vraagd hoe hij dit het be.t kon doeD. eD
..nt woord bekomen, met een
die echter niet ..oor dpn .
te komon. Getuige bad toen lriHt gehaald.
die iiO pond woog. Pearee in gesprN: latende
met .~r,..egbealD~ten. en Pearce Dam later,
d.. dynamiet di .. hiJ aaD het s.tatlOD had gela ..
teu. GewIJOulijk werd dynam18t slecht. UIl
.poorwegbeambten g'>geven. maar Pearce bD"
Ut' bij al. iemalld iu die1l8t Tan,~ers YaD,
p,>nig werk un d..n 'poor,,·eg. die hUDel~n dy-'
nami ..t hadden, w .. r di" bet nD heD kregen
..Is w.1 .-an hun Wal maDkoorde. AaD ~ea~
zon hij het zond"r b•.>t briefje VaD.den JDgeDI-
..ur Ul..t gegeven heboon. De .tahonchef had
Peace" geraden de dynamiet te plaat ....n in een
wagon die \'"oor den gooderentrelD kla;ar .~II_!i.

\' oor d.. verd.-diging trad op ingenIeur
Sparrow. die verklaarde in de zaak van de ~y-
nami,·t op de l(e"'ODemaDler ~handeld eD Diet
gewett'n te h1!bben dat Pearee er mee per ~
"'!o(len.trein lIGU rei,.en, en de toeDJll&lige
waaropmend ... tatlOnchef te Tulbagh Weg ver-
klaard ...... lI Pparee gezegd te hebbeD dat hij
IV"l zelf met ile p..s....gier.trein ~eizeD. maar'
d" dynarnipt met dpn goederent~ verzeDden
01"""1. Hij ha<! roht"r ..erder er nIet llIULI' ge-
kek.·n, ..n ad,.. Searl" merkte 0J> dat mea aan
d"u 'poorn'''g .trenl!;" r ..gultahes voor dyna.-
m..!! had. doch ze UI"t scht'neD na te kom eD.
D~ "ondllctellr "ao deo tr~in waar de dyna-
lOi~, moo ..e ....<>erd """, "'Id" dat Iemand ge-
zt'gu had in zijn ....'gen te mogen r.itten. wat
hij t".·antwoord .bad met te zeggeu dat er plek
~pno.'g in d" rIJtulg"n wu; maar van dyD&-
H11t't wa'i niet gewaagd
.\" twoo la11j1;" pl..itredcJI gal de ~oof~ecb-

I .. r ..,·UP optlOmming d"r ,.aak, waarID biJ ver·
kllOard.· dat PeRrea g,:,?n bedIend" .lPr. regee-
ring "a'. mw dat hiJ verlof bl..'8k g~ te
b ..bbea om ,lyD.amiet in een .?f andere .~euJ te
lat.·n ,.ervoeren, iet. wat altIjd gevaarlijk w...
znod"t hpt spoorwt'g departe,,!ent er strenge
ll'gulaties voor gemaakt had. 'oor het vervoer
en'an van Tulbagh W~ w.,. Woemdag de be-
paald .. dag, maar de .tationchef had het op
Din-dag' toegelatl'n, eli dit w•• stellig een VeT-
wim ..an het nukomen der regulatIes. dat zelf.
..r~ ...rp l1:evolgen had knDD'!D hebben dan die
van thans. Adv, HoueU JOD('5 bad gezegd ~
de regeering ~Iijd betaalde. al" rechtmat~e
..i,dlpn haAr ge.teld \l'I'rden, ZIJn ondelTU1diDg
w ..._ dnt niet, eU wa_ de jury "lUl oordeel dat
,,:had.,vergoediDg ....n eisobera moest worden
tOt>gekend, dan zou zij ',0 in dier ..~e moo~D
to.-kennpll dat zij t"f'n waar8Chuwlng zou ZIJD
ann het departement der ~poorwegen om met
druami ..t voorzIchtIg te ZlJD.
. D" jnry brllCht eeo oord ... 1 nit nUl vergoe-

,IiII!! !"n bedrnge van £2.500 pn koste-n, I'll het
hof ,-..rdaagde.
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8eIr~) ftrieeDd ... P E. .t~W:ttJt.,,:gJ==lf-* 'YID D. P. m.tarr_) _ ».OtAIIW te ,......
VOORLOOPIG. :

VOOI" 00 'lier eente ...... ~: Yl.

G. (ad~ "_).' 0GarIaY, G~
..p ea 00 ~.~ (~ ~r::)i/:::: -;...~1.d:='~
.-.rel uit«el ~ .. ~ O~ ~__ iiePeG de ..aa ... Bedricib I TIl.

~ ..o.-t G~ £11115),BIQepr'._
Lo:mton (~ Ba..... .£&N), ~
ft m-nt. (---. Sat.aIJ:BIe 18L), ..
~ TL Smith (.cl"'_;' De Waal, á3)i ..
BMVWit.II Yl. Bnoda (~ ~, ~
DIet ~ VUl _ ......... <II"NIIt),die aBe __ ~ Dut. W __
die l"&Il 8t.eytler 'ft. Iban Ofti' _ ..........
,,_ £400, .....r bet OnMIntel 'YID ad~t J.
E. R. de Villift'll '-t.IIedea ~ ..._
llIUIt Williaea ~ 8"JDd d.<t. ~

~ ~.:::t ~ ::r:-..,:
Lawreuoe eD 00. n. ~ (~ a..
aeII) OlD ~ -nm bet. iD ~
.u.lleu ,... ~ boedel, 8D lW; Jil
de '...tt .... 8~ ft. Bar.r-l (~
8D1ith. £143 ... antoe tr.lnDija Tall ,~
p~).

ILLIICWIDII ZAKEN
.. erdtm vier ~ cartes- ru)e 32ftI, .. I.
Bm- ft. Balrer (am-t VuZijl. «ti)~ _ l>IUtIim ft. :oe-- (~
Benjamin £81) boedal YIII1 DIl ~y Te.
Gtwff f!fI4' Walbr (adnJcaat De WUI, alzifte
VUl stukkeá deo boedel betreffeGde), ... Ah,
roo~ij -e. JWat.Or (~
Baobanan. £323}.-l1itplWd WtNen die Tall
~ ea :Da..D ft. WeiD... (..._.
cut BenJ8lllÏll) en Ra. .. 0,. n. lIellet
(edvoea&t PJ-t) ~ de eiatD iD
R WilllOll &. !'Ill Q,. yl. :r- (adYca.t BIl-
ob.-., lw .. ..JdD 'f'lIlI rebaiDg). la ..
__ ftlD boedel ..... Weidaler .... Biud (.
TOCaat Benjamin TOOr ei8Oben. ~ ac.
YOOI' YerWeerdeor) k...... bet ua bet. ldJt lW
_ 8Cbeidm!obber, die op ~ 'I'IIIl eMdIen
moe..t onOenoaken booYeel ,~ am.
.CbUIdiig ..... ~ b8d dOJ,t lIÏl't .,.,..__
dor aan I'iac!hen ~ eohuldig WM, 10... te-
gen ~ aaaSPraU w ~ .£736. Had ~
.MMer, zei ~ :BeajMain. de CaaII: Diet
.~ OPgehOOCIm. dm souden er peil
~ gumaakt mijn. V JJ.d iD_
8cheo roar bot sc~ en wat er YlSÓr
dien tijd bIMI plaat .. gebad de lrostea DIOEIteil
bet&lE'D, en de 80buld .,.., dea boedet aan lJeq,
m~ kosten. .-.rel .... tMa& ~

REHABILITATIE '
wero verleend aaa W. P. Ratta, (~
Be&jamiD. Ui~ op 'ft!DOet .... adO.
Tocaat p..,._t ..fJI'd de "Nb J. WanL

PETITIES.
Het aanzoek 'nI.D W. J. WwteriJectJ (acfro.

oaat o-tiorar) 0lIl _ 1VIP ... onder de wet
op de Yl"I"w.- laad&rijea '6mt~t 'rijf ___
in oeres e.brIoIaut te __ &II werd bettredPo
dour t..G ~~ aIdaa-, op sroad
Y8lIl OJIflekerbeid wie de eigoeaur .... ; maar
~no..-er adYocaat B~ die YOOl' bet. b&-
tIWUr optrad, wwd ~ dIJt liet ~
te'-tuur met CJ., aalt: mete te m.IDi!a had.
Bet Bof 1PM <!obter -.- OOnIeel dat 1O~ ill
zaken vw dien aard ~ __ &i~ •
en daar iI..t iD ~ OII.Ileker aó1w.ea te aF.
wie de ervea ~. -ro do rule aui
~en,met~ ..
Toegestaan _erd bet Yerr..otok TIUl l!2iubeds

SlIe1Fart (adroaoat Ik-njamin) 0lIl tea beboen
VUl hOll ki~ zeker eïwmdam ouder ye!'-

ba'Dd te .~.
B.UlTRAH EN Zn. 'VB. ATKINB EN
clMPBEL. 8BEAR1UN EN 0,.

Tw.,..' zakeD nm deuzelfden ..ard. 1I"II&ritl
tIidrocaat &ark wor ~ optrad. eD dM
...... bandelsaaak betnJi die zij allo haadebera
te }lelboun.o bidden. Atkins als agea.t mD
Campbell, SbMnnan ElI 00•• iD Zuid-Afrika;
laat...t~(>1di> firma werd ageont van eisoben,
<'11 tusscbt'!D hem _rd O'WW bet t-igeD van
tw..t haDdelsmed: _ eCIJikking gemaakt; maar
1FMdra rn~ do firma in liquidatie 8JII4Il>. en
.....nt A tkins. agent Tall eell aDd_ ~wstrali-
scha Qnaa, In bPt bof verlegeewoordigd door
advocaat Benjamin, eD 1I"IUt1' bij bat haadeI ...
mm ....n heD ~. Wat EÏaCben -rroe •
~en 'nil het beIIIag JeggeD op ~ 1Ect
lrUIa oader bet ~ m de KolpnÏé
nn'bebt. ten einde het ...... bied nD Mt
bof iD de zaak weker t1& ~; eD de boofd-
reoht.-r .*-'de bieria tol'. daar anders do
zaak in rOCIJt,en niet ba hebaudeJd WordeD.

'BRYANT n. m"DER80S.
I .\d't'oona1t Upington lVOOf u.d!er; adto-
CaM. Bucboam V'OOr ~. De r.aak b&-
trof een v_"u.:inpting, door eiacber'TOOI" _

weerder ~kocht.. ell nar.:l ~ _
eáSOIrte. sobooa 18neecdet- . bëm _ reeds
1'<lOr bet.ald te bebbeo. Bet wu seide de
hoofdroobter. pliabt 1'lm 'el ...... 01D te
,bewi.jZEln dat die OOta.lÏD!l: geecbied .... , _
! t1Tf'Da gt>tn~ hield in "'t beide partijen
,al •. otfieM.reii iD de Kol. troepPn ged\ODd .!ai-
:dm eD met ~<w veel in lI&IIl'8Hlg g&-,_t waren; dat IS._der. 'I"Ilrioofd 10et
:~ ~ t...Aberdeea, ~bd~yer-
;lovingsring te kunn .... beJDOmen: 00 dot eMOber
'~ bad _ l"OOI' hem te kuaoen koop<."D.
·l'>it ~: de gekoclJte riug werd door
IIM bruid aaugo&_ eo r.oodra eiadIer. die
;bfwtaa.lmeestt-r "'84, lIaD ~ al .. lIOOda.-IT\\,'t'de1lfdeeiing, voor r<>eht"r.; M.aasdorp ~n :BÏ!l: een ebeqoe had ~ had'dese aan

Kotz&.) I hem de £36" «tie de nog geIDOSt had, met _
IldeiD~ ~ns voorgeooc!Jot,en gMCI b&-
itaald. Later eohtw ".." W gebl'llbn dat de

.\,iv, .1. E, R. d.. Villiera del'd &aIl_k, dat .ring, bij jl1_ticr Smrle gekocht, niet b&-
t" ce 7.aken ' n den boedel vall Bachs, vs."" !taa1d _~' rnt.mtie _ uiot gedacht, de
,"mnlie- lIIaat hnppij voor ~el~eD eu~. [eenige gptu' voor de ~ mn ~ geJd
l.:niou ll."SlInlntie maat""hnpPIJ, d.e voor Vr~J- ,1It.,r v'('f "l' aIlD ei8ober. BradJ..:r. een
d~ op d" lijst stondeD, tot de laatste week In vri.....t ....." ~ pariijeo, __ 'rijf jil.-
dell termiju, en wel liefst tot denzelfden dag. rl'1l iD den ltnJcnk ._"..... ~n m-nt.ak .
£oudeu \Vorden uitgesteld. Het hof wees Don· l!JiSOber -'do! ill ,aju v«honr dI.t hij ~ geld
dCf"daa 12 dezer ab ~Dig aan. ,mn ~rdor bud ~en. De &aak w-erd

In de zaak ..an Cohen vs. Lang,ha:D be,..erk·liQ~It:fl8teM ~ de ~ a1sabriften
te ailv, t"pington dat voor den eJscb, even als zebtoe' 0_ ~lde lJrieft.n ~
J"e('tf,. vroeger voor de verdediging. beYelen aaJ1 en b..t 't,; ~ tot deu vulgeudea
getuigen zouden gegeYen \FOrden om voor eeD
<:omm'""ie verklaringen ai tt> leggen onder het
hoog.. hof \"Iln Transvaal.

SMIT vs. BRL~KllAN.
,\dn. Bnrton "n L. W, de Villiers Toor

ei"ehN; advv. BuchaDan eD Gardiner ~r
.. 1'l"W.... rder .• :en eiseh TIUl £105 als kooppnJ6
vlln ochapen door eillCher verkocht en afgele-
vprd aan •.ekereo Mll1T8y, gemachtigd om ae
tt> koopen door T"nv rder, ..n die er £1 YOOr
betaald en voor de r t vaD den prijs eeD pro-
m..."" QamellS v.......eerder af~YeIl had. In-
tnllSChen was die promllMe (£106) wel door Tef.
weerder betaald, maar niet aan eiocber maar
aan Murray, di~ vel"ll'eE'rder'8.~t bij den
kool' 11''' gewl!ellt, maar toen hIj bij Yf>fY_-
der mf't. scbapen en prom_ v"",,been. door
dezeo ab l'i..,her·. ageDt bellChouwd werd. lIn ...
ray eD het geld warea weggeraakt. W.. hij
werkelijk ei""her's ageDt ~w~. dan was'yer-
.. eerder Diet aahsprekeh)k. Dit .. a .. echter
niet beWeseD. maar wel dat hij tijdeaa den
koop YerWeerd6w agent was, en daarom moest
het hof dezeD tot betling der £106 lID koeten
veroordeelea. . ,-

VAN DER WE8THUY8,EN n. LOEBBER.
Ook hier traden ad". BurtmJ eD C. W. de.

ViUien voor eiat-ber op; voor ",",eerder adY.
UpiDgtoD eD Alaallder. Een auk tu.chea
twee lI1I'lIge~ "·..".an eiseher &aDn_ .....
en yoor yerweerder eeu buis bad gebGuri waar
hij £100 in rekening YUOrbracht, .......... £20
eehter re..>ds hetuld .. area. Verw-.fer.. op
.. iens plaats het. huis gebou,,'d w... be_rde
dat dit geheel tea TOOrdeele eta op ri8ieo Tall
elscher ..... ge.chied. De If'ODd _ ledert _.
kocht ~Il de Ned. Oer. Kerk te Moorr~.
!let hUll neergehaald. l'a Yf!I'Weetder eUeJrië
de reeds betaalde no als ge-ct..geld,ter1I«.
In aija getuipaia aide eiaOherI ~ yenoélr

l'lUl nnreerder het hw.--tw .. ,a;... JUt
"1I8I'eJl dak ea goed _ '

~ kebbiII, -- .. bij Ir '-
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OMTRI::~T 01>"0 "Iu'oeo "oor ..i..uWA I."·
hOIl"~ 1&0 d. fJ"ncroo !lchonl t.. Paarl. ,.;" I'f"
.. n ntn ""er G, J..Tnubert. waarin aJI .. bjjlOn.
derb, deo le yiDd"n .,io.

OP de pI""", RrwmTi_ (Cal ..inia) i.lrnm'D
un""'" ..n ~pn ..uI bMl;oe merrie esel, met
balt.,r. Zi.. ady,

DE Iuoe"," J. R. Marau. ei Ol. nll_ 12 ti.....
in ,.",.. kl•• JOD"e nel ... erkoopen, te Kla~.
mlta tahe. Zie adv. .
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Op den 2d~D, 31eo en 4.1eo October w.. o~oe
atad .aarlljl< ID rep en roer. Het .... de "18!lOg
'rUl des Heeren 8. A..ondmaal Bo ..endi-n ~
men .. rlaogeod DIt ~aar de &aokom~t ..au den
jongen propt. J. J. Knge, a lhier b..rorp.n reede
drie maanden te ..oren, lilne Orden1D1I•• s be
puld op 3 Octob-r te 10 uur u1 de Ned, Ger
Kerk. Vril¥l!morgeo Troeg waren DIl .... d.
Lingen en .e"i,eo Zliner ouder lingen bij. 't
at.tioo om hem daar te ont moeten. Ds. Knl(8
wu yoor ruim 4 maanden werk.ul.m Doder onse
arme ooodlij·Jt'nrle laodgpcoo'eo in de districten
Belfas t en Ro. 0 Senekal o..er de Vaal. Bii bad
sicb daar ve le ontber ingen moeten lCetrou8ten
• "".m. ;iA armoede der menseben en gebrek aan
..er'..oermidde I· n

Nu heRreft hij eieb lot een nog m""i'[jker en
meer ... If"potl'creod w.rk alhier. M... r ea1'&t
ieta oyer ajj c ord"oi"g Precies om 10 uur Zater·
dagmoreen beklom D·. J. A. J oubert, ..an
Vr"d.fort, den kanoei om de Be ..e.tigingerede
nit te spreken De kerk ..... stamp .. ol, Duidelijk
zette bU uiteen de re reiscb'en Yin een dien.t·
knecbt d.... Heere n tegenoy.r God en gemeente.
Ook h-eft bij I.oll atll ~'"t.an bij de bouding"'0 ~emeente t8i!eno ..er deo L"",aar,
Daartoe bad bii ru ime stof', nemende tot

tebt Job. I ; 6. Oe dienaar van God gesoeden
om God .... eri: te do." bluft echver menseh en
als loodaoig b....ft bij bnlp, gebeden en liefde
..an de !leme~nte noodig. .

N. 'iJn rede beklom Do, ". d Linzen, putor
loci, den •• nsel. om bet &veatigin~8f ·rmalier
te lezen. Kalm .. ood d~ Jonge prop ·nenl bet
zelve &an le booren en m~t een &angf>d.aD ge·
moed ~ bli .cbt'Jr luide antwoord: 'Ja ik, ..an
g&Dacb6r bar te".

Daaroa i:nielende. nam ..n deel un de hand
opl"v~101l: D ..... d. LIDwen, Joubert eD De, D.
J. MioDaar van He.hrOD Na banne bemoedI-
gende ""geD"eDacben aprak de 'rader no DIl.
Knge de lIe<D6ente toe ell b".al zijn zoon barer
IOr~ e· lt, f je 1&0.

OoI< ...aren D •. Cbul'on (Preabyt) en Carey
(W.II.yan) t..~enwoordii{.

In den namiddag te 3 are leverde Je pu g.,..
ordeode Pr. pt. "ijne iotr""'pre..k naar aanlei
din" ... n Mali. 28: 18-lO ..oor een volle HOOFDKANTOKEN :
ke~d bad wen gel8!!enbeid om de loopbaan liill8 Cape Ttaa•• Gebou .... iI, K.Il.ll P. T & D.
HeefeD '" ""betMeD"om daarmt af té leiden de DIRECTEUREN:
geacbikth .id der mach t tballl a&lI bem toe.er
&roawd, WelEd. Heer ALBERT Gr.IDDOJr (l'Ie Heeren GLIDDO. dl )lobOOR)
n.. dnnr, aard en om ..an~ dier machl werden Dr. A. H. PIiTBBlIilf (Direoiev.r Execllte1l1'llkamer).

,ee'.t geecbelat, Vooral .... rd op bet doel er .au Lt. Kol. DalsscoLL, 0.8.0.
gewezen ( ••. 19J. D.rom staal bjj th.nl bier WelEd. Heer H&RIIIRT &sTOJl.
..oor de g.m .. ote oa!'bet E.anielie te ... rkon· Kapiteia F. FLliTCH'R-V.AJU (Undenhiter at Lloyda).
digen en cbcboon 6~n meoacb, 0 ",btaDI bemDe- WeIEd. Heer B. V. DAVI&8,
d~d door d" ..en:ekertnll ..an Zgoa Heereo
gedurige tagellwoordJ,beid (tS. :lO). BiJ die B tMode "---'-~;-..- V h' het... H ...... _
gelegeobeid 'UD ook ....n 70tal jonge lidmaten oYen.~..., 5-- OOl'lc otteD yoor a.oopeD YIUl. lWI-_..... ..
der gemeen te .oorgesteld. I aomO:len. Zij .telt iedel'88ll in atu.t eeD H Ilia i.., I:oo~ t.ogea en lDillllldelijbobe

ZOOi. dan die plecbllolbeid afgeloopen. DieD· afbetaling van minder daa &ijD huur. Venobft 'YI'ÏJe ~ op ,...lJkeIijk •
.. Ifden nond \er voorbereidiDg ..oor Nachl· tam. MIl perBOD8Il met weUUg midde_. !
maal 100.el abo 'oor biddag, den ..olgeaden dag
b'puld, door de RegeeriDg. bupraken de a.n· Prospeotus Op &an<vraa..
w....ige lAeraar. naaf aanl.iding ..au J ea. 1 :
16 -18 ooze rooping, bet li}daIIP en de beerllike
p.ol~t!n aaD bet gebooraamtlll er 't'&D 'er·
bonden. ,
ZondagmorgeD le.."de Da ... d. Lingea eel:

- kr.cbtlg. rede lJaar ADlOI.: 12 en "er.
doelde aijOt'lnleu, all ..olgl: (1) EeD bli_m
.trulln dea D.>nkerea Nocbl; (2) EeDe Bo.p
litem bij de.en lalel; (3) Eene l>agyaarding op
S'-'n"DMponde.

ViJf tafels ....,rden bediend 80 de .temming
..... ern.li~. D •. Joubert nam den Nabell'8Cb.
tinpdi""at ...aar en sprak 68n I&og en bllVirik
woord ai t nlUr &aakidilli nn Heb. 7 : 21),
Tegelijur1tid ..... Da. .Minoaa, uar !kt Beliet
lramp o..ergereden <>PI aldaar een di8llu le
boodeo. la deo ... ond apr.k De. Kril(e eeu
hartroer ..nd ...oord Dil naar aanl.idiog na
J Kron. 84 : 27, ..ooral _I beloog op or180
Biddag eo w •• toen op de DOod.. kelokbeid eo
de 'eaenrjjke Il...olgen "&Il .alk een di.peo
OOImoed al. die no JOlia. HienDede .,.. al
oDie t_l..,ering af~eI0<,p90 en een leder keerde
yo)daaa, ...."I<>rl<t,gt luid buillwaarw terag met
hel_ Odloil om 1'oor\Uo meer ia ooUDoedi.heid
eD oeder'llb"td d... harten d"" B.... te ,oljj.a.

Hierbij Jd uog gemeld dat De. Krig. moh
th&DO in b..t bmp be'iDd., .I.aar ""n circa!lOO
millll &icb bUIuden, ...aaronder er eeo «Otal
lidmaten le >lDde I la Oou arm~ rn.nacbeD
werIren aldaar lI.aD ""0 grovten dam •• 1 'oor
4/6 per dag. Oe Rei(eenog iA 'rU plan aldaar
een groo; trll" ..,itW:b-,u& aau te ~&&D, ea wti
bopan d.,t b", bnr 1.1 g&iokkeo. Velen oneer
arme m"oacben bebboo bi.rdoor eea ailo&o_t
lf·..ond-n, d'l&t er "oden get.on I...."n.b.. ... o.k Geef d.a keUer w.' d.. keiaen iA.

(K ....~ plie ... O .. er te 06ID60.)

.........
. _"_,-o .. bet .... rift "ADIrIei" JH.-,g_ ... ftII lMdIia _I!.'¥"" 0.........
. ~ 't'IIII""_ duo..jeri.w
'. . iL Toe ik dal .tU haia bij aalt
Mt OOCIe ~oord op, det : ..........
__ II•• 1f8II d_ Mhooá .. daa''YOGI' die ~
... uder. Ale _ de...,_;u ..........
...... __ _.if~_det~
__ ja ... ~ doeb ....--,
.-., mea 'find' '1* lDie'" troep IICIU'
1*1, iD a. diairic_ iD II. Iriikel pDoe8cI,
itiI toe lijf ...,_,. •• erdeD, ..._ ,,__
De _ troep .... ~ io mindere mate du
eie 8Ddtn doch het _NDdee) ... ftl'I'O& 't'IIII
da brudDHte. Wuro. du die~
ftII ....-iDp..... da, IObapea .h_.Ijj
Dur baa plaateen tern, komen, een' -*eo
,eclipt worden, da., bel I.Ia .... Ril .~',
dat d. ICbapen, die &erl1lkOtDeD.ecboooer sila
dan die ... Ike in de IUapkoloail!, sijn •• b"~.11?

Na, mijn beer, solt .0 mij .......... ,: ~ de
acbapen bier dan zoo 'rOl braooIlekte SUO, ... r
&\lo de it'ep-.'ktears daD? Hq lraa .. op lvut
'nDden 'I lande geld 'rerknlead,. w~t uden
bo ik b..t noemea. Ik lal eenll 10~&e1ll'
ftII Cole..berg diatriet llitd_,en mij het ~.
o.. rg8ll&elde ~ komea be-O,en. lo de 9 J....
tijda, dat de Brandsiekte W~, b..taat" beelt
DOOit een enk. le in. pekt. or mlln vee lIe.leD of
daarnu, Ill'YTaagd, Is dat 88rliillll"ld ....oUt
aen? En dan nog: lijo de. m..... '-'n ..an b~o
~laltorll. Ik beb al ICbapen op 'ftIIdah.
SIen nrkoopen door -een 'rUl de speenleerder-
inapekteo'" die gebeel beamet .. wvea ~ de
bnndzielrle, Zulke per80a"n .ua bet, die blln
rapporten naar de IUapatad opzenden, waar
altooe regn laties gemaakt _odeo, die naar bel
biDoeal&od worden Itezonden,l0iol op bou nad·
a.Ying. Nu, mODbeer, ik zeg bet rondOOf.tia,
dat ik nimmer &an die regnlatie8 .. Igebooraam
soa. III: zal bet gouvernement eerliik. sija ~
bel alen . en lis mijn ..m.peu braodsléllte krU·
gen, oe' ee(at acberen eo dan aooaJ. ge.oouljjk
dippen' en alo zii ..rij son "'0 bnnd_1rle,
oader 'geen ..oonraarde .. I ik le du dippen,
w.nt loo ... r ...ii bekend -on m.t de wet 18 daar
pen enkel artikel, dat apreekt "&II lI"aonde
acbapeo te dippen. uitllellOnderd de twee ee .....
jaren met bet geliJktijdig dippen. Ea aOi' _
ander onoihoerbaar diDIt ia dat wat bepaalt
wur acba pen "'0 elk diau'Ïct door de ri.ier
moeten komen. Ik ...11 alecbts bii ..oorbeeld
Ooleoberg nemen, waar Noroal8pont genoemd
.ordt al. "poort '. Het .preekt na .. lf, dd
al bet Tee aldaar per trein .. Imoeteo o ..e .... ·
br.eb I wordeD; op een andere manier Ilon men
te No...wspont .."" niet oyer k1ijgen. .zc:.o lal
"88 ... n dat district, dat na aan de Bethnliebrog
ia, naar Donserpoo-t .idiog p:lr8Yea moe&ea
worden om dur ..an daau per uein oaar bel
Norval.poort dip de~t lIebncbt te wordea.
Aa bet ne o ..er de Besbulie bral! ~n", !lOG bet
allang op de plut. dd'b~"temmiDg rijo pw_t
1'Oordat bet ..ee per trei. te N'or... lspoot lOU
aankomea. Ik meen, dal een'g eeu ..au onH
ocbopen· boeren, die aan dese regulatie geboor
gMf" .êD g~k VaDaich ..u maken.. Hopeode,
beer Editeor. dat gU miJ een plaatSJe tO uw ge-
eerd blad zult ahr.aan .oor de opnalle hiernn,

Ben ik U. Ow, O.
O. T.

KROONSTAD.

.AJoD.ILIlIO.

W. Hare, Junior.
O. W. Steward.
B. Hutt.

Paarl ·P.J•.P.L
J. D. Perroi·l.
T. -lIiobhtm..
-'raak Sheppard.
J&IDeaMoultrïe.
Ra 8. Wbyte.
J. W. Wood.
A" L ~till.

Rtelluboloh

Simon88tad
Wijnberg

Woodstock

Kantoor TUl den Civiel_ Oommil8arilJ
Kaapstad, 5 November, lOOS.

H. Bo HORNB,
Kit'abeembte.

ELECTIE WETGEVENDEBAAD
Westelijke Kies Provincie.

MITS dese wordt ter algemeene k~nllia gebracht dat de .vo~~
perIOD8II, in termen van sectie 17 van wet No. 26 VaD 1902, "JD

aaDgt'lteld .11 Btlb.apDteB door den Bleotie-agent. tem beboeTe ?all deD
'YOlgendeD kandidaat. \,

Naam' van den ,Oandidaat.
AUGUST HBNRY PETBRSON.

_telijke ii.' 1'rcwiDci..

ÁI'DULIJIO. AD....

------- ---.-----.----1-----------
Paarl
(voor Wellington)
Mtellenboeoh

Jacobus Engelbert.us
Behoeven.

Jobannes Hendrik
Conradie.

Oornelie Ogterop.
Robert Pullar Muton.

wellington.

Stellenbosch.
PaarL
SpaarbaDk-Gebou'W'8n.
St. George'l Straat.

Paarl
Kaapstad

J)e.~_ ..,... TrIlt
- .:.... b.

Pobl~~keV_ooping
VU:z.o..........

A'4_:DB1I'~Bll.......,.~.._ .

j'

Kantoor van den Ci vielen Commi88aris.
Kaapstad, 5 November, 190a.

H. R. HORNH. Prachtig
Kieabeambte.

iment van'
Voorkamer-Vouwstoele.n:.

i
iedere loort tegen de m~ redelijke

prijzen· : 1
i

Meubelen is een. \'Nl de , r 0 0 ti te in
~ i -~,

a.o

KeubeIen

.... ,",lltl& wj _ ~ .....--................
........ !OnderIIngaPurden- a8Vle,erzuarlqlutlc_WIJ,

I

PO.ROY TERflACE I, ...............

Directie: SCHIELAA.R DE Box &; Co.

Prospectus aanvraag i gratisop verkrijgbaar. PlJBLl
Tba Illted Prorldllt 1111811U11181'_ Afriii, ~I

(De VereenigdeSpulluulids A.e ZDJd-Alriia,B perlt.) In deu:
'MDwalen nagelaten ~~re~~

De behoorlijk pJut door
Teat.mentair,.-1 fublieke Veiling va-koOpeu te

. ~ ..,-"'dnl ValI81," distriot Ceres, I .
~ . .

Op Woeltsdag 25 November, lJJ03,
:j

KAPITAAL £50,000.

_ ...."....
- .óoo Ooien" Hamels, gesohikt VQOt .leD alaclater

00Um en I.mmeren . 250 Bokken j 7 J~ o.n j 9
1·_'II&.t_; 1 Doakey I ; 1 overde~ lIK W....
1,Borngen ~V .óveMekte Kar j :1; OPeIl dó.j
(It'lfbinder), 1 .Voer 3 D1'. P~ TuipD, ~ .. ".
.1lL 8DS,' . ,

B. V. DAVIES.
Be.tiereode Dinotear

,

VERK1F~lNGWETGEVENDE RlAD.
i-----....--

NOORD .• E8TELII~E CI.,&EL
I
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UIT OE MAn.BT.AD·"IItV. ....w _.u-uw bl Dai. !tI t........ '_. M ...., ... waI_........ ..
r l'iUllOPA'S v~ .:

bIe4t ,.w;fi ,... tI;::...~""Tlukije ja ~ de" ja!'II
iJl de b1mt ftI1l K"': .....uw. do. d. Tvba , w..tseTOla te lijD \'aD _ ~ __

et'll trOGr CleG nede aadeelillDa iaCJnk .
pllDaUt. Voorta heettewtiif eie l1Iltiaa
ten Rtreapte nrklaarde tegs elk plea •
YUl JtllllaDcl ea Oo.tenrijk __ ......
lbCedCIIlii GlIder toeaioht YUl ...........
hl!dea te .tellen. _ da~ er .,...... ilil.,..,... ea
~ \'aD~~"
Bulprije IUl1l 0IItIlerII0.l ja .. ~
'fOOr de beYOIking . . __
lijn. Velder ut ~ -='beriohte ::
ooi~ oY.r de 1rftedheden ............. dMr
dat .1leDcIig Turbchl! eoldateqe.paia ....-u
tegen YI'OU1I'enplpleegd. maar ook ... __
nil twee _Il 'rUl UDIÓeIl iJl ••lI..,...,.D_
op het Brit.ehe flillI gedaua am ..... MC
reedI ten gtUlIte der be1'Olking aldaat ywrioht
heelt te benolleD door _ Jmchtige tUaCIMa-
komRt. Het IIChijDt nrder dat n* lbCedODiI
en d. aangrenaeude streken aIIMD. __ da
eUYelen der Turbdut ~j ada_,
maar dat het in Turbch AnDeniI __ .....
gaat, enook daar IlJlrUe il YUl _....,.n ..ing
en optand ala de eenige redmiddelen. •

Uit RU9Iand wordt g_ld, dat het er DiI4
oatbreekt llAD bewegiDpD GIlder ....naor
bebij UIl de spoorwegen of elders 811 dat .;.
door den miDieter De Plebwe _r harde maat-
regelen, moral deportatie, hie~ &aap-
'....nd .. orden. Ook ODder de ArmenMin .......
d.. bezitneming der kerkelijke eipndom door
de regeering. zoo .... ala GIlder de Joden ....... :
neemt men Tan onluaten die tot genchteD en
afkondiging nn den staat 'fila beleg leida.
Een gunstiger beri"bt is dat de nuchtimbanclel'
tuaachen Persië en Raaland _ ~_t·
op de jaaJ'lllUkt te Niajni Nowgwoct\ras er ~
JUOOte hoeyeelheid. die meest iJl Siberill _
!intikt worden.

In It.WI lIIllIkt het, BOOaIa Y1'Oegfl' ,_aid
it, geen goeden 'indruk dat de keiler nil Rut-
land aijn hemek ua Rome 'Iliet beeft pbnclat
.11 het heet. dat dit besluit niet lODder een
peMlOODlijkGIlcLnoek nil den .tand der _ea
m de Italiaaa.che hoofdat&d door het opper-
boofd d,!r RuuiBohe politie pnom8D D. ~
de houding der IOOCiallsten d. aanleiding .....
tot '. Keisen beeluit i. bekend. JIlUI' mea wijt
het lnnaad ook YOOraI aan de .... akJteid nil
~et Itali.aueeh~ minist4>rie, WaIb hoofd eeden
IS afgetreden. Het besoek nD de Koning 8D
Koningin ntl Italil un president Loubet
IIChijnt daarentegeD een groote eer te tdiD lt8'
weest, en de KOIliDjt. na in lijn utwoord op
den beildronk door den presicleGt oft!' J'rUJi •
rijk's grootheid te hebheD uitg .... eid. sprak
YOOrIll ten l{UD8tenil dien EurOpeeechen Yre-
d.. welk. beboud thanA niet .. ewjl affen Itoat.
T. Berlijn beweert graaf ..on Btilow tree
Inraad .t.e aim in de toenadering tu_hen
Jl'ranlrrhk BIl Italië, en Yerder bewijs dat
Frankrijk nil Yijandip be...egingen tegen djn
naburen afsiet. Verder niet. nil belang uit
eeD d8r dri .. landen. behalYe dat het beet dat
Daitlebland nD plan iA om de beltaaade haa-
delaoYerenltotUt. met het Britache rijk. he-
balye met Canada. te berniemren. ook uit de
reat nil Euro,. weinÏir: anden te yennelden
daD dat tu.cheD de Grieklehe ~ ~
MD internatiODAle COIIIDliIaie. ~ om
hpt DOlf te houden op mu~len omtrent de
Griek""he staatasehuld. een ernatig jleachil .....
ontAtaan. en .. el omdat die commiMie door
Griekenland g~ht .. ordt haar beyoegdh..ul te
buiteD te jlaan.

Meer is ditmaal te meld.n uit
A:pr,,"DEREWERELDDEELEN

achOOll de Dieu'lrBOOglltuit Amerika. 'die &Il-
df!1'8 het meeole lenrt, ""braler daD p:ew_-
lijk i.. Uit de Vereeni~ Staten wordt lÓetI
ude" venneld dan dat men er yreest mor
milYerat&nd met Engeland in ab da Alub
gren8kweetie. en dUR hoopt op de YeI'ftIlIEIDg
..-an d..n heH' Herbert alA Brit3<!hf!ambuaadenr
door iemand van aijn kaliber. en dat pNllidMat
Rooa ..velt DAD de Am.rikaansehe am-..clenr
te Londen en te Parijs Ïllitrueti. heeft ~
yell om omkooping op de lijat der miadaden
t~ laten Rtellen .. UIToor uitleYer'iDg kan ...
ëllleht .. orden. Ook nrder is er weiuig aadën
uit Amerib dan dat de repuhliek sua Domba-
go aieh ",,"tun héeft tot iDtreklring d.r maat-
regel ..n, die hur ollBijdighefd in eeD _lag
zouden verzekeren; eD een bericbt 'rUl Yijua-
dijle daden nn den bnt van Vnenela ~
den Brit9chen handel in de ntereD· onder het
bebeer der npubliek.
Wat uit de oude wereld Yenneld wordt be-

treft ..oornamelijk twee partijen. Hpt eene •
dat TUl eillCben door Groot. Brittanje gNteld
met betrekking tot..bet beheer nn den C¥p;o
Staat. dat be.. eerd wordt Diet geYOerd te ...or •
den in den zin der o..ereenkom.t te Berlijn
m"t bet oog er op gealoten. op, di.-eiechen
wordt door het Bruaelscb beo.tunr 'rUl den
ltaat op een .. ijze geant .. oord die tooIlt dat
het ..an Afrikaansche &&ken meer begrip heeft
dan de BritllChe retrMring die zoo Iana: besit-
tiDQ;ea in ons .. erelddeel heeft geh.d. Wat nn
Brit8ehen kent t-r-rd wml DYer dat de na.-
turellen met wreedheid behandeld ...erdetl (en
er "trOrdt niet ontkeDd dat er "ll'!'eedheclen bn.
en j1:epleegd aijn; maar die er pp1eegd ..._
di.. had m"D I[estraft). eDwat er TID werd ~
gedeeld alles yan hoorn zeggen. Ged ...an·
~ IU'beid een IDd .... pUllt; maar IlÏemand
had r~ht om mj te sijn nn helutiDg ta he-
hoeye nu den .taat en die helaating kon in ye-
le genllen door de natunDeD sleept. in arbeid
worden betaald. Het rekrnteeNa 'fOOr de
laDd!lnrdediging had Diet uden plaat. dail in
all" landen waar men ..erplichteD mjgldien.t
had. Aan yooruitgang had het in _ yer Diet
ontbroken ala d. algemeene toeetand der n&-
turenenbooYolking _r yerbeterd 8D ua de
d"IDgmiddeleD in het heJ[in noodig perk ge-
steld w... Wat iD de Britache Dota OYIII' de
ataatahuishouding en de landkwMtie gMegd
......rd £OOnde dat die besti ... niet bejD'epeJl
waren. en geen voorbeeld 11'18 b_bnoht om
baar bewering te he .. aarheid"11 dat inbreuk
II:pmaakt iA op de bepalingen na Berlijn 0"'"
den bandel. Tpn slott. wordt de eiach nn Ea-
Ileland om r....kere punteD door middel nn een
eëheidsgerecht t. laten uitmaka beantWoord
met de YeJ'kJa.ri~ dat sulk een middel nooit
.. ordt a&IlJI:ewend waar bet n8lltiee \'aD IIOU-
....r ..initeit of in .. endilE bestunr geldt; en er
...ordt dan ook bericht dat Koning Leopold nil
BeljEië d.. aak aan de andere tee&enaren nil
h..t Berlijnach y~ denkt YOOI' te IeQ.D.

Twee andere hemhten uit Afn'b betreffeD
den tl'OO!<teloouD toeItand nn Marokko. dat
baDkroet sal gaaD alADiet betaij I'tamjk het
belet of de J1W!tI!mdbedeDin hpt a1J[e111een; en
d~n handel in A bY"-,inië. die gebeel in Am.ri-
kaan-'lche handen dreigt te nIIen. Wat uit
Ami! te ....noeld ......... It loopt 0Y1!I' de ateedI in
t.elegTamm.n besproken en steeds twi:ifelaeh-
til!; blij ..ende k...... ti ... nu het ..erre Ooeten,
.. ."r RUIland dat en dat belooft om het Diet
t<' houden. EGO al8 ~t ook natuurlijk is dat _
J!:ul'Op""""be m~ndbeid aieh door geen Chi·
Dees of Japann_ laat ge~n, a waar het
heet aanll:l'moecligd te worden door een nil Ea-
Cleland. leant betoonde ..... kheid. dat na met
.Japan een ..erboDd te hebhm ~ teIIeD
Ru.land niet met be81i.tbeid optreedt. De R __
.ische m..,bt in Vatitajoeriie heet bet, wordt
u:eduril[ II:MOter, tuaehea Japan eD Korea he-
.taat niet die eendracht die ~ ill GIll de
zep;e .... n Rusland te Yerboedell. terwijl 'rUl
d.... kaDt ....D B8DdeliDll&nd6l' Oriebche kerk
in Korea Yenekerd ·,...ordt dat aldaar de popu·
lariteit en zedelijke invloed det RMMIl toe-
n....mt; ..n bliikbaat betwisten bij de EuJIopee-
",be mOf1;endbedo bandel.uaijd en "ITIMI8 'fOOr
een dureD oorlOll: elkeDder iD die mate den
TOOrr&ng. dat het moeilijk te ~ ilwie het
.. inllen ui. bpt handel.bela~ nil D&tifn. die
I,,,t me ....t daarom te doen il. of het DYerwicht
... n die Enropeeeche natie die de m_te po
IHeDheid heeft om het Aaiatillcb elHDeDt &all
r.i"h di..nsthaar te maken.

De bladen met de lutltemail p1ncIat kIÓ-
peD tot 16 l.I., ~ ~ met betrikk:iDa tot
E.""lGELAND EN BET BR.I'l'8OBB BUK.

uaut b~nderbeden 0.... het ,."....1 yua
bet geYiJlligde miniaterie onder CIee bear &I-
four, die voor Ie.n .... dit bIed'na betnJr.ke..
lijk wllÏDig belang sijn. eeu _tal beliclaten
over wat door grootheden YUl ~
raugeD DYe!' de fiable nBl!tie aeSetId •. Vu
vel"<Chillende ranpln .. ant hOeWel ill' es-kan-
,dier der !'Clbatkist. de heer BUchie. t8D deeIe
dpz.'lfd e argumenten berijdt om de politiek der
il h. Chamberlain en Balfour te beetrijden
ui- Lord Rooeberry, is er toch een groot Yer-
<c hil in de opnttmg der dingeD die beider toe-
'pnken kenmerkt. Een kon o..erzicht 'rUl het.-
)o:e('nlord Roaeberry. te 8heJleld, ell dws in en.
-uterst Balfour-geziDd middelp.DDt der beYol·
king. op een nrgadering der liberal. lig. OYer
J.... k.~lll'gd beeft. ~ wellicht bet hest ge-
<chlkt ZlJn om als aannilling te <tieDeD nil het-
~~..n reeds noegt>r ia dit blad omtrellt de
"ltingen der woordvOM'tlers oy('r de .... k is me-
dpl(..deeld.

:-Oaopgemerkt te hebben dat de beer Cham·
""rlam. "';en.s &ODnthans kanselier der ocb&t--
ki-t in het door hem ..erlaten kabinet is, pilden
kan al. bet WlU'e boofd der regeering. op den
~floop ..an "';ens politie&en veldtocbt de heer
Balfour tbau wacbt om te aien wat bem te
doen staat, nrklaart Lord Roseberry aan het
.t..lsel nu weerwraak in bandeluakeD gNn ge-
loof te hechten. Nieuw "-LO bet niet : eIk
Br itsch minister van lmitenlandM-be zak~n di"
hpt oor "an het parlement bad, kon eene ge-
d""ltelijlu> verwezenlijkiD~ ter hand nemen. en
spreker zelf had in der hjd er plaDDen ..oor
!l;emaakt. Al. minister 'ran koloniën-bsd de hr.
~Il;lberlain groote. ~euten be.. esen, en zijn
polit.ek om de koloDlëD &&II het moederland te
....rbiDden bad ook voor 8J11"'k6l' veel MDIok·
"eDda gehad. Mau 'lfat 'If" het be%lFB&rdier
politiek' Dat zij Di..t uitvoerbaar was teDlij
men op ru ...e .tcffeD JlOO .. el ala \'1\edsel iD...-oer-
bel....tiDg wild .. leggen. De hoer Chamberlain
kwam met pracbtigE' beloft ..n ..oor den dag om-
trent de plYolgen nn het door hem voorg ..
• taan stelsel. maar bet .. aren bftoften op on-
'~~Mellingen g~d. eD b"t ua een plnar-
li)ke zaak om ter wille hieM"llh een bandelastel-
""I dat bet land tot bloei bad gebracht dool' een
ander te .....-...ogen. 't Will gef!D mordeel om
door e..u Terand""ing hiervan de buitenwereld
tegen eich in het barllM te j"ll:en, ..ooral daar
<lil' ..erandering be1ang.D iD het le ..en _ ree-
pen die bet moeilijk eonden maken lie .. eder
op te heffen. Vrije handel ...-al tot dosyer _
• uoces geweest, en bad men aldus protectie ...
tari.."en. dan kon men bet bezwaar hieM"aJl
te boven komeD deels door volbopvoeding,
maar ook ..ooral door zich de geheeie .. ereId
tot markt te doen bouden. Sl~bte tijden ....
ren ook onder vrijen ~andel mogelijk. ~ 't
.. a. net ....0 onderstelling, dat m..n ze Dlet zou
hobbsn ala meu een andere potitiek volgde.
MAAl' buitendien. het plan Van den heer Cham-
berlain bad de .trekking om bet rijk te ont-
hind ..n. W ..I zeide deze dat men zonder tarie-
vr-u van voorkeur hr-t rijk uipt kon sameahon-
J ..n. Wu spreker die meeniDp; toeged&aa, dan
wu hij zelf voor de nieu .. e politiek zijn; maar
yoor .",at d.. heer Chamberlain zeide. w.. ~D
hewl)' ... ...,Ieer b ..t tegendeel III den Z. AIr.
oorlog: hadden de koloniën getoond hoe ge .. i1.
lil( lij w..,.en om Engeland te ondersteuneD. en
boe de tot du er ~eyolgd .. politiek de loyali-
teit der rijk.d Jl'tl bevorderd had. M.. r. leide
Illf'n. het ....L. uDOdi!!:dat het moederland der
koloniën ta..thare ..oordeeien Terleende. Deed
het dit dan niet P Stonden Diet leg ..r en 'Floot
..aar bet koninllrijk naar rato 1'",,1 meer TCO;
opbr~bt dan de koloniën. stond niet de Brit-
",be diplomatie. stond niet de Brit""he geld-
markt "Ik deel de. rijk. ten dienste PWel.prak
d" beer Cham berlain ..oor het"een d.. koloniën
0':1" .,,;nen bieden. maar .. as het in zijD plan
met veeleer E~"land dat aanbiedingen deed.
b. ... door ten behOl've Tan Canada en and ..re
koren lev ..rende koloniën' den iD"""" van
vreemd koren te beluten ? De kolooiëD bad-
den ten deel .. jl;etooud op prij. te .t ..Uen ... at
Engeland voor haar deed, maar lij zel ..en oat-
Itmdeu ni"t dat lij geellllzins .....u pie wareD
om A&II haar eigeu takken no niJ ..erheid de
be.cberminl!: tI' ontnf'men die voor den bloei
er ran DDOdig...aren. En dan. aan een product
al! koM'tl kan meu yoork"nr geTen, maar kan
mt!ll dit aan bout of woll X.,.n ... ant daa.eou
men EOlZeland', eiQ;en nijv ..rbeid tI' I(I'Onde
,iebt ..u. Dwaa_.hpid ....... bpt buitendien om
7000 .. 1. d.. heer Chamberlain onlan~ bad aru:
d.. bud ~"p:eTen. van de koloniën t .. vergpn.
",ch tp onthoud ..u Tan zekere tak)len van uij-
.... beld ..... nt dit konden zij Diet aoen ZIODder
• ,!Zen...had". En moest mpn .teed. met de T1'r.
.. billende koloniën te rade I[aan over tari""eD
dan !ou rnpn een zich ,teed.< met de .e"chil~
lende koloni"n t. rade te gaan over tarieven,
"an ZOf! m..n een ricb st...,dA bernieuwenden
,triJd t.Uo<""b .. n b..n iu het leven roepen. Neen.
...at noodip: w ... voor het rfjk en .1. zoodanUr
,1"M . een vprziend staatlUlla~ Sir Wilfrid
T.alln .. r ..rk€'Dd wa_, "'&8 I'Tijlieid, en die mj-
heid kon men &&II 2een proteclie opofferen.
To! du.ver Lord Ro..eberty; zijn leer dat

de natie 2een tariey ..n met Toorkeur ~D de
kolonien kan geYen zonder voedsel en ru ....e
,t,,(lo>{!te belutpn. vond ook bij de b.h. Aa-
'1u1tb en Oer.ld Ballonr bijval. ""boon deze
z..,r ten oron.t.. .....n aparte handelsYerdragen
'oe' v• .-.chi1J~nde landpIl Iprak; en de heer
1.''<lOard ('ourtu"y. t .. GJar;gow de be.. erinjlen
"an den b..er Chamberlain weenprekende,
'poU,. met bet denkbeeld nn een rijk dat.
door !Zeh",,1 van aijn eil!;en middelen lennde.
d" l'Toote wereldmarkt meende te wnrden.

\·erd.'r nipt ......1 uit bet Veroonigd KoniDjl-
riJk. h<>h.I". dat de he"r Chamberlain aan bet
pootje l....d: dat een conjl"'. der Aoglikaan-
... hp kerk tp Bri.tol I';..bouden ,....rd waar de
1'1aat"'liJke bi~","hop in ziju op<'niDl[lIred.. er
voor.1 op aandrooI';. dat de kerk "lleoell naar
mi ... ", Rrit.ch" denk'-Iden mOf'l\t bebeerd
worden: dat rt .. ,.,.i il' k.rken, m..t b ..t oog op
d... f't"rqt komende algemPeDP verkiezingen. er
op .~ndron",en om niet slecbts de .trekking
der .. et op h.t ouder ...i i. tt'llt'n te pAIl. maar
ook om d • .\nlllicaan""b .. kerk haar karakter
"<U1 ,tutsketk te ontn ..m..n; en eindelijk dat
,han, ook d .. heer John Redmond, in een tOl'-
.pr ....k iD I.rland .. aar bij op Dieuw van de
kr.cht meldinil; maakte die d. I ..nehe partij
'haD, 10 .taat .• telde om in belalllP'i.ike zaken
~pn doorda~ te lI:"v"n. verklaard beeft dat ler-
!lllld zijn a.&lI.~ op zelfbe<otuur nooit lOU
!At~n t'lTPn.
\. au ,1 .. and"r. deel"n de. rijk. i. Canada

.IA'~ene ""ar than. bet mee.t .. OT.r te bericb·
:.~~,'-ult. want PT i~ door Sir T. '8ord@n,op raad
'.11 Inrd Dllndonald. ,,('n gToot ... h plan aan het
'"~,'raJp parlpment YOOrgel..gd tot het org.ni.
, ..• "'n d .. kriilVlmacht. door opricbtinl( van
...." lIitl!estrekt kamp ..oor militaire opleidinIl.
! 'on pinde fW'D kern ran welonderricbte militai-
r"n te ""komen die in de districtskampen voor
'.·n der!Z..lijke opleidin~ !lUllen IlOrgen. ên dUI
,.•." militi" van 100,000 man I'OOr lle.....Uen yan
''''', I op den been te kUDDen bN'nj!en, die he-
'rekkPliik w.. inill: kosten r.aL 0.. potitiek Yan
d··n he"r Chambt.rlaio scbijnt er I[rooten bij-
val t. nnden. en in bet parlement h....ft de hr.
1',,-1<11111(. mini.ter van fiuanciën. t('n .teJ~.
,I~ hl'! ll..rucht ontkend. dat bij bet ~D&dee-
,rh.· 'BlDi.t"M" er tOI' g..bracht bad om die po-
l,.t".' !lo.·d te keuN'D. mits vao CIInada jleeD
hJrlra!Z... oor de ri~""dediging !!sou g<' .. or·
d",rd worden

Wnt \ ".trallê betreft blijkt bet dat rn..n ill
" Z Wal"8 lief.t ~dhu"t. niet .... r vaD
f:.,.dn,·". cl .. hoofdstad ftn bf't II:<'meenebest bad
"en worden. tt'nri il de leden van Vict.ori •
...··,(..Id.'n tu.scb"D Bourbala en Tumut. maar
too'" hl't ep~t" ..enrorpen .. as de keu ... an
Tumut ~oorkr~en, .......,. velen ...,bter dit te-
~"n h.rld"n dat tDen dan het gebied dier ltad
l.I"'t-'rW'ildfl vt"11Zfooten. Aan de nieuwe kiMWt-t
"In \" ,ctori. wa.. na lang dralen de goedk.u.
"n~ d.... KODlnllB ~Il"ven: ~n het blijkt dat
d,> rar!!J ....n d..n mjhand ..l zich niet h'll"n
VOOdt('Uf dE"THritsche wareD ver'r.et, en er &elfa
"\"(_).()r.I~ om nipt_. in ruil er voor t.e bed.intteD.-
J" ",.uw Z_land blijkt de .. et op de kuet-
',,-rt ni.t ,It><'ht. die .taten nu de Nieuw r--
land,cbe UIt I" .Iuit .. n. die niet mje kust-
"aart aan Brit.ehe ""b ..pelt ..erl ....n.n. maar
,h,· hepalln", ook op de BritllCh" lteloniën tOf!
t" pa ..... n die aan haar eijlen ..,hep<m mordeeJ
I",Yen and.re Brit~be to..kfIDn.n.
Omtr.nt Z. Afrika eindelijk ia te meld ...

'~I pr ,,""0 plan '-taat om ter wiUe nil
'pourw.i!I'n of i"t. anden de Victoria .... ter-
"&Il"n der Zam"-i. ~ bederYen, eD dat,
' ..rw'JI ex·pr""identen Kruger @Jl steyn thaDa
<Lebt il""<>ejI; bijeen...-aren OlD omgang met el·
k&lldpr te kunn ..u bebben, wijl eentgaa_de
R".ond en "'el!(emOl.'d ~ "D aijn 78ate ....,jaar.
d&jl:met een v-riendental, het. eeMe eedart da
oorlo;:. Ilevi.rd beeft. _ ~ 8te)'1l
t.o ... aIr blijft om y~1 gewleehap te onbul-
"eu. ElOdehjll nOjf"dat ill Duitaebland de vnq
b".proken ...ordt boe 8rit.eh Z. Atrib te he-
hanJelen. nu b"t aan Briteohe 1I'&J'8Il de _
lr..1U' geeft, en dat mill het 0III'1NIdIIam TOOr
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Uit8tapjes voor plb1z1er tegen het einte d8r' W88k. DE ()Ddergetee~~nde,.· ~e ~outpan~~ van
Groenkloof m het DIstrikt llarJiug ge-Kwartel ~ug.kom"". Gem14de14e Overtocllt 7 _. .kooht hebbende zal orders· ontvao.o ter

V"'h 111 overvloed. L11JIah&all ~ worden nitgevoe'J'd zoodra de Kalaba~krsal
II. 8.8. "&IRO~.n" nrtr.-kt VUl K_petld.lba Trijd.g te 9.10,m ~p'Oorweg naar Hopefield zal geopend, zijn

. ::~ ~ !"i'.:;:.!.,",:,!:".:!.~ ~ .,:, ""'''''' Alle orders zullen met stiptheid worden nit-PriJ. YoOr heen- en ~ ~. . d Pri.
. 8peciaM excunaie Q.i~pi- "OCW partijen lnannea ook _'d' __._ 0lIl ~t g~voer. . Jz~n op aanvraag .....mHjI .. baoeken. ,,_ _..,. _

Vaar ~ YaII noeaht ..... wade - mob ~ J. F. II. KB'!'_.
:GEBR. BUOJDlALL, 8traD4atraat.
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Bet VoJbUed ftJl di· fr8~d
Afrtbauohe Repu'bllek, pl'ij.8/ft;

·Bet VolblJed vu dell ..,;... ~e Vl'1Jstaat. lie' Drie UedereJt
'YOOI' het Zuid .A.1'J1JWuaaohe Volk :-1). }OJa Laad. ilija Volk., TMl,
(s) Z1IicI.A..&ih., ea (3) Mrib YOOr de AlrikMlul_ 0 __ 3/;

t . ,

• et LIed vu OhJ1etiaaa de Wet, prij. 8/;
. ;.nw Gin Up" Lied, prijl B/; Zuid Ab'ikaauohe VolkaUed (llell

-- Nati. -.tt. laud), 1e ... BeirUt .. ...
De Droom Tall den Boer, J[]uier Stuk" ir'- . PrUIIfJIt
"Sohei4 van S'LlUl1e," ftD .. uittrekbudtlb:Boer. Ge&hi ....,.... 1Iit cl..; ~ ....
.. Bxpreu" te Pretoria, Gaoompon...-d door A.. SPOIIL, prij. 118. ,.......0-

'!'he Boer Pr'laonel"8 Prayer (Bede na dID MrIJ~gen Bow) doqr J..H. Lo. 'Wj' 1.._"'-_ beo
. 8chaDl&lU1, Ba. . llrU&"1U&Wl
Vaanvel! Lied ier piaoht..ne MIl da ooriog tepa 1'raIu........ ea Vrijftaat, ~ iBPaiean,

1899-1902. door J. H. L. SohalDAllD, Ba. . DID' i c.aae WiDc1..,r- '~. 0 l;taJa. ....~.~.t
Koorboek 400r W. Tall ~"D, gebon4en. prijll 8/-; V....... e1iag na ri..· :"""1__ op te':':"l.,- ~. • .......

It_mip Liederen ten gebruike YaII gelD8lJtrde Zangkoren ea ~Il- ~ \ ..... . .

GeMteUfke KooJ'8tutken en Za~l08 400r De. J. .A,. Jlalherbe, ge. t.ea. i tU tIb .-* ~Idb_ ..
• -.!en. .....01-; loa _-'"'"""'-wClhrioioUjb ........... If................. --~'If ........-.......
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Paai"l8ohe AD1k..... _ Trut .... ~~pijt ~kt.

Groote Publieke Ver_ooping
VAN ~-- ...~

<04 ._ •• k:o_.~· •••
IO_II_J ..

geiepn te 1'JU.B'ïëJirlmu. sijllCl8 a.téatteLde
' plaata "l:.A PBOVDI'<m". ! .... ltu .,. 'em.

IDIuiia der"'.11" Wbuf·

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE W!ARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
YERSCHEIDENHEID, SNIT tN .MAAKSEL O.OVER-
TROFFEN. "Da LlClti'ln LOOPUDI •

.' , ··.... mmG8T1

-~1Q)lIoLJ.EERSTE KLAS KI.EEREN.
Praobtigt Sort..eeorin~ voor fIeeren, Jo~lieden en Jongens

voor bet tiegeDwoordige ~n D·B.Uur.
.__ ..----......~

Ieder .Kl~t1lk gemaakt in ODle EIGEN Fabrieken iJl het

·West of BflfJtanrJ. . : De ~nde, ~ door de.~ .. ·L.:Roux,
die l'8l'8ClulJeude aauoek8ll' qeh ~ hehben om 88Il ~ _.koopiuc te
houden, sal PUBLIJIK VBJ(OlJPBN op de pJute "ft, op

'DINSDAG, den 17den DlbzBB"
LBT OP ONS IINIG ADUS: omUur" preciea, ! :

.... ~, . ...,.~..... Gemelde 94 GROOTE E (VEN, metst aU- 100 bij 114.,J •_.e:a. ~ .......- ... -0. i. hel _de Dotp, ...... _0"".1 "Le JIou·.)lotp....die -loo,
Langemarkt-atraat tot Kerkplein, x-.-..pstad. geleden door ~elde ei~ v.,.r4.ocht sijn en ~ goed b_!boawtt.

. waar ook een Siding or station u) komen *'Il oot ........ al ..pa )aqa
------------.-------- den Hoofdweg; met dese 'f'OOruit:.icbt·". sij._,.Br;ea .... ..,hi&.,GERMANIA," voor Woningtln, Hottilil,. ~jnkela en aniero besigJa+idepleklin, __

gesond ~1eg8n. en h.,t wt.ioht sehoo». ' ~
Waarlijk, milt em lrans komt mur seJden TOOJ',a.-o. vergeet

de Plaats en datum niet, ;

Komt .koopen en overtuigt U zeiven.
~8Il te lÓeD bij den ondergeteekende en bij ~ eipual'ft.

LH. HOP_na.
1~

IJZER_ 1S:N KOPBRWBRKB.,
LADY gREY BRUL

MAKER van allerlei soorten Koperwerbn.
SPECi ALITEIT Brandewijnketela voor Boeren en Stokers

DaaJ' Dieuwe elgen oonatruotie.
Ref .,; d h ' Paarl, 8 NOYember 1£08.enm ...el1I op aannaag van e eeJ"en: . • ,
G. Retief~ Onder Paarl; Brink, Rieb. West; K. le Roux. Boven A. B. DE VILLIERS " CO, .\Afslagers.Paar); T. Mal'alB, Hetterberg ; S. B088mann, Boven Paar); L. de Wet, . , :,' :

Goudini; S. Le Houx, Kl. Drakenstein, Paris; W. Krige, Stenenboeob; .. l.I. M "lf' EPIII ...... n,.. II bv ........... IJ ,.......... •
h. Joubert, Kl. Drakenstein, Paria; ens., en•., ens. i .

huiZ8:~~';'r~::.r:~~,~~~~;~·~=H~l!~:~~O.SBORNE CllllbIIZllfl'lders.·. enIler ieen V::;:::.g~d:,::=:::o::, opgezet.. Ca'll.il SIU_.,I.
I "WAG KNRBK, eigen patent, goed en seker. ,

Paarl-TentooU8telling 1899 le Prije, LandbouWUiaChinerie.
" II 1903 le" " "
BEST ASSORTIlRNT BRAlfDBWIJlOtBTBLS.

TWBEDE-HAND MACHlNKRIBBN ALTIJD IN VOORRA.i.O.

Loopende:op ron_de AIIIJ8D.
(Roller BearJ.ná-).

---...;. :-;

w. VOIGT, Praa1i. ED~Deer. 1ii=~lt~~!=I:::Schrijf om pillaRreêtde 0ataI0fWI\, ::==; en prijsen. :

BiJlcla'aren en lláchiD.e OHe
Tegen lAfJ8 Prijwm voor Orimiddellijke AA8ftI'ÏDg. ;

GEO. FINDLAY & G~"
CO'ID_.roiai ........ 151.8, K&~~&D. .___

.... C.,... .. ". alt .....-------+-----------..J... CS.a) Gp ..........

••• ti:I'~""''''-"'1,'.1'.
~

Ja ...... :
I" .

D.L •. ~

NAU DE & BOTHA,
lartt en CommJseJe !gej,t8D en Produkten Handelaars,

PRETORIA EN JOHANNESBURG.

"'_,,>

.DOPEN .n VERI[OOPEN P...... lrt... •• LeY..... Han,
Y.n •• 'Ir. .oo,rt ook, t._ BIIUJD Co........ VAN DER BYL & .Co.,

No.4. 6,8 en 10, R1ebeekStraat. EUPIITAD

~~ ,.... ....
--'O'ZD __ z ~ .

.......~,.. olie, " .. - a... K--, __ ~............- .....,.,.. h........ . ,
' '.

ARD
HOUT

ALLE ORDERS WORDEN MET SPOED UITGEVOERD.

Telegram A.dres : II ALPlU, " PretortL Telegram !dres : "BOlU, loh&nDsabarg.
POSTBUS 616 POSTBUS 4618.

GEBROEDERS OLIVIER,
BUI 371, Johannesburg.

.~ ~ ~""'.';;";.,,--. efI- tik...,..._..,
.......... 11II:W .....

MtotHEuu.
"-dil .......... KAANTAD.... I

·ORCl&l.lR'.

WlILLINGTO.N

_-':":K"r~ !!.'. .tW«». :CA1ItIItAS.
Dai __

·~8PE.· :8bNA,"----- ......,.....--..,.~..,.,.._~.......~......;;..-"'g' \Ir .·f:;'jItt,1ud au.
........y ".

:eoJ"e Vruohten of Produkten un ons toevertrouwd zulten
onze beste attentie ontvangen. PJano' ..... n de .bene Fabrieken, (ID lJotn- _ JlbbnJtov.t). (

GeW8i'6il, (YOO!' ~ en ~ 8'e1mdJt).
WlJ -tJn Hndelaan ..alleen ID het ,Groot" en ~ aU.rlei __

PIoodaktea t,._ hoopte prij... ;'

"V'..... Da_ .-YL·:_ 00.. . ·1

(DADELIJKE AFREKENrNG.

SALDANHA. BAAI.
,

.. ~

]
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