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gelegen in K~rkstraat, llA.L1lE8BUBY,
Op Woensdag, den 23sten December, 1903,' G. w. J:~..J..
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Ta 10 tJ" VOOJU[lDDAG. J~W.• OORREBS Jr. & ()t.., .Á.1al....... ..
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nB ondergeteeCflDde, daartoe ge.... door den Heer f

Jj,OOBU8 8LUUB, die door siekeJijke omstaDdig~eden ftD • P·U·BLIEKE' VEN' D':UT'!E''.~
eobtgenoote ~zaakt is van Woonplaata te Tenmderea, sal .
publiek daim -yerkOOp8n :

L-Ben priefelijk en goed gebou~ Woonhuis, bevatten~ DB ~dercateekende UI PtJBLlBK:'
aeven vertrekkeu, alaOokeen 8laohthma (JrOed gebouwd) 1f'¥OI'Ul 'fOOrrek'Dl0g ftD dell lbWW TUlwijlen Gan B.'11101 Bda'
een goede bezigheid gedrenn wordt, Bakkerij, (goed pbouwd), . ~---
2 Stallen en Wal[eDhUÏ8. Alles in goede orde.. ,t. R IET VALL E I,

Dit is een aohoone kane voor iemand die een 81achten en OP
en Bakkers besigh~id wil drijyen te Malmesbury. .'

II.-HuiarMd ~de nit, Zit-, Ikt-, en Slaapkamer Donderdag, 17 Deoember
Meubeleo', te Teel om te melden. :
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WE.aIE

m.-Slachters Toonbank, Bakken, BohaaI en Gewichten
en Messen oompleet.

IV.-l Kar. 1 paar Paarden, 1 paar Tuigen, en wat nog
,erder zal &aDgebodeD worden.

G. W. KOTZE, 8eoret&ria.
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UITSTEKENDE •• aEVOEHOE •.VmIer:
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nGBN bee. laza1l&l"Ï kWVt.UJ.
GECBRTIFIOEEBD ONOBB-
WIJZER, l'olteJlo diatr .. 18 leer-
lia~, tot Standaard Vl.-£70 en
mj logieI.-Bollazaclach.

Á.. J. PEPLER, V.D.ll

EEN g~ifi~e OodeArij.ares
om onderwlJ8 te geven op eeu

.: Boeren plaate aan zeven kinderen
in Eugelaeb, Hollandach en lIuiek.
Salaris £iO per jaar. Doe Mn. JIGdIe pabat.
_k bij s1 New. llIÓI.

J. B. BRUMMER --------------------.
Klipfontein
P.O. Rivierlje,

diat. Graa1f·Reinet.

O:-IDKRWTJZER or Onderwij-
zere. voor de Derde Klas Publieke
School te Roode Heuvel, Oudtshoorn.

Vereischten: Een Certifieaat va.n
bekwaamheid om In de Engelsche en
Hollaodsche Talen, zingen en de
gewone vakken ouderwijs te kunnen
geven. Lidmaatschap van de Nod.
Ger. Kerk, eu van goed zedelijk !,1'8.
drag.

Salari8 f i0 per jaar en een vrij
woonhUliI. Die onderricht op de piano VERLOREN. Een vaal Ezel met
geven, kunnen daardoor hun Illl&ris wit za.deldrnkplek op rug. bejaard,

geschaafde knieën. verdwaeld van de
vermeerderen. _plaats "The Best" Eende Kuil Statie.

Aanzoeken in te zenden vóór het Vinders gelieven denzelve naar _de
einde van dit jaar bij plaats "Tbe Rest" te sturen, tegen

I. F. APPEL, betaling van onkosten.
Voorzitter der SchoolcommillSie. W. FELT!d.AN.

Roode Heuvel,
26 Nov., 1903.

OECEBTIlI'ICEERDE ONDDWIJz:&.
BES, YOCH' de Publieke Boeren school
te Klerbfonteiu, Victoria Wen (1 U1II'
YaJ1 Victoria W. Road).
Applikati_ no Afribamch ~

jolige dam., V&l1 goed Adelijk geciraJ,
en bekwaam om onderwijl te geYeIl.lil
EogeI.ch, HolJand.ch, IlaDchrerJt, To-
nio SoIl., en Musiek, Illllen bij 0Dder-
geteemde inpwaoht "orden tot 1I9
D_ber, l~

8al&ri.t £4{) p.&. met vrije kolt _ in-

wo~t- .;,l&I1na.rden yo1gead bar-
taal.

P.K. Welbedacht,
OudWwom.

J. E. DU TOIT.

EEN ONDERWIJZERES VOOl' _ ci«-
de klu GouverDement. School op de
plaatl IJ r.erkoppen.
Oudenvija te geYeD1&11 10 killeleren.
SaIa.ria £60 per jaar met mje inw0-

ning, drie uren V&l1 de mtie; poat ~
mUeD ~r "MI. .

Applicatiea met getoigachrifton no
bek ....aamheden &uilen ingewacht 11'01'-
den tot op den 16denno December.

WerUaamheden te beginnea UDlt.
kwvtaal.

A. P. OLIVIER..
Private Zak,

IJlI8I'koppen,
Victworia Weet.

ONDERWIJZERES. - Op een
plaats nabij 't dorp Robertson, 10
minuten van 't Station. Onderwijl
t. word, u gCJrefen in Engelsch,
Hollsndsoh, Muziek en Naaldwerk.
Salaris £60 per jaar, met vrij l,,~ies.
Applicaties met g"tnigsehriften, ook
van lidmaat-chap "an epn Pro es.
tantsobe Kerk, worden verwa.cllt op
10 Jan nari. Werkeaam beden met
Januari te beginnen

J. H CONRADIE,
Vink Rvicr, Hobertson.

TE Garies, ~amaqual.and, i. een praeh-
tr.ge Op<>UlOg voor eeu SMIDS- en WA-
GE."MAKERS-BEZIGHElD, Wll.&!'aan

groote behoefte gevoeld wordt.
Eeu bekwaam en praktisch &lDbacbte-

man zou ruime ondersteuning erla.ngen,
en eene willstgevende zaak kunnen drij-
ven.
Er is een goed gebou ....d woonhuia,

met zeven kanten. kombuis, gang, ,,~
randah, en wider, alamede een ruimte
werkwinkel. wagenhtlli en pakkamE'l
anne%, alles onder ijzeren dak; ook et
,tal voor ruim acht paarden.
Dit gebouw ii te huur voor een ter ,

mijn nn jaren, of t.. koop-naar ver-
kiezing.
Voor yerdore bijzonderheden richtte

men zich per brief tot den eigenaar,
GEIURD GENIS.

Garies,
JSovembcr, 1903.

EEN Onderwijzeres voor 6 kinders,
St&nd&a.rds I. tot VI. Engelach,
Hollandsch, Mnziek en naaldwerk,

Sa.i&ru, £50 per jaar. K08t en
Logies vrij.

Applicaties moeten ingeBtuurd
worden zonder vcn;UIID. Ta.a.k te
beginnen na de Kerst vacantie.

li. B. VA.."l VUUREN,
Redcljjfc.

P.O .. Spring Valley,
Tarkaat&d.

APPLIC.! 'ITF,s worden geYraagd voor
de btrt:reltkingen 'I"&D (a) Boofd Onder-
wijzer tegen £175 per Jaar, (b) A.u.
tent.. t..gen £100 per jaar, 'Voorde 2de
klu pu blieke School t.fI Sutherland.
Kennu. van Hollandscb vereischt.
.Applicati ... met getwgl'CbrifteD ZUI-

Ion worden on trangen door dOll onder.
ge_kende niet later da.n Jdaaandag,
31 December, lOOS.
W8ruaamheden te beginnen na. de

December YlLCantie.

.A. J. MARAIS,
Seertaria.

EEN gecertiuceerde Ondel'wij!ere~
op een b(,erenplaa.ta 3l mijl ..n van
~ook Honae Statie. Salaris u'; per
J aar. LogIes I-nj. Bollandseh,
Engelscb on Muzi..k le ouder .. ijz(>n,
te begtnDen na de Kentmis vacantie.
Getuillschriften te tO(lDenvan Kerk.
genootsohap.

Doe &allzoek by
D. F. MENTZ,

Jagel'8 - rift,
P O. Cook Home,
<list. Someraet Ooet.

ONDERWIJZERES
BKNOODIGD om ODder1rij. te PYID
in HoIlandecb en BaPJ.eh iD lIIIl
Derde Klu School te 8miU1 Vlei,
Diatrict Piquetbtrg. Getal kinderea
10 tot 15.
. 8alati.' £40 per jaar; kon en iD-
WoniDg vrij.

Copieën van oertihteD 1'&11. be-
kwaamheid, g~edMdelijk gedrag ell
lidmaateohap een~~ ProieittaDlloh.
Kerk lullen worden mgewacht tot 20
O-mber 1903.
WerbaJUDheden t. begUmen op 6

Je.nuari lOOi. ~' lW .......... ,. t
JAN J. TmU 1LIl.: Da. Ll.~t-ur ..-DA_-

B ·t.I'Vlei ,0. J.~ ... " ...l.
lDl • Cl. Z. .,. J. P. na

Zeven Vlei t,ïTat.e Bag. cl: Buunaaa, L ......
District Piq'rtberg• ~:rdo.lilIl

Kelder Best~nrder voor Groot <,>. =-r='~2£3
Co,st&ntla. . ~). ::u.~~7Jm=:t.

. : Tm, ....

APPLICATlE8~erd'" (1). ~~~e.~w:
den Secretarie fan L&AdbollW,lullen I bijJlOlldao. .
ontvangen w01\den, niet later dan iEr il tenu J.eOIItD4 MIll JtO£l'll.1M.
Dinsdag, 15 Declember, ]903 VOOl', «t. lUClIITING __ - MB YOOr .......
bo~ve~eld. 'betrekkiDg. Builnder teaa lIIeCItt. £lo ,.. ~.
Applikanten moeten bekwaam sijD .Voor JoÏi-- _ dadalijlÉ ......

om het beet-qur van dID kelder t. bij
aanvaarden en kelder werk te l.deD, DI. A. J. P.II.'LBB. -,~'
en tnoeten kennis hebben van dén Voon. _ s-.t.ria ...'t Oa~
klein-band.l, bott.len, verpakken,
raffineeren, aft.r.ppen en mengen.

De aanatelling JfCfIohiecitop proef
op een 8alaris van £12 lOs. per maand,
en vrij wonen voor oen ongetrouwd In, den Boedel van wijlen Luc~
man. JIJI HuNS VAN WUK, ..an Riet.-
Det:artement van Landbouw.

drirt, dist. Hope Town,apstad, 1 December, 1903.
,ALLE peJ'80nen, die vorderingeD

hebben tegen genoemdea Boedel
w~en mit. dellen verlOObi deMIve
in, t. senden bij den ondergetak.nele
binnen lel! weken vanal den datum
deizer publicatie, en zij, die daaraan
venchuldigd rijD, [moeten de door
h~n verschuldigde be _gen binnen
het leWe tijdperk betalen.

P. A. THERON,
A gent voor Execatrice.

Strijden burg.
130 No.,., 1903.

KENNISGEVINGEN.

The Rest.

WEGGELQOPEN OF GESTOLEN.

Op 2:3 November 1903 uit den stal
v&n den ondergeteekende, 1 Monte.
video Merrie Ezel, roodbruin, omtrent
] 3 hand ..n hoog met getopte manen,
brandmerk op achterbout, Heeren
l:'chntmeesters en anderen bij wien
genoemde Ezelin mocht aangeloopen
zijn of n"g mocbt aanloopen, wordfln
verzocht er dadelij Ir kennis van te
geven aan den ondergeteekende, door
wien alle billijke kos' en znllen be.
taald worden, en die dezelve a.anhondt
zonder kennis til geven zal door de
Wet vervolgd worden,

.ARTHUR A. PENBERTHY,
Schutmeester.

.Malmesbury,
:3 December 1903.

Jongens Hooger School,
PA.ARL.

DE ondergeteekende wenscht hier-
mede bekend te rnaken dat er, ten
behoeve van de toenemende schare
jongelingen die van elders hierheen
komen voor hunne opvoeding, een
tweede kost-inrichtlDg voltooid IS, die,
evenals de eerste, 50 jongens sal
buillvesten, en bij het heropenen der
S~?ool op 28 Januari 1904 zal inge.
WIJdworden.

De logiesgelden sijn slechte £32
per jaar en de schoolgelden, naai
evenredigheId.

Beurzen van £15 en £10 elk zullen
tCM'gekendworden aan het einde des
jaars aan jongens die sioh in hon
werk: Bn gedrag onderscheiden heb-
ben ; ouderdom maakt geen vel"llChil.
Ook worden mooie prijzBn voor Hol.
lantisch en Ge'!ehiedenis uitgeloofd
&an de vGI'IICllille'Odeklaasen.

Vcrscheiden plaatsen rijn reeds be-
sproken. NiemlUld worde echter
tIlleurgesteld, doch haute r.ich om
aaIlLoek: te doen bij den Hoofd-ooder-
wijzel', den heer p, J. DU P.BéLE
Roux, B.A.

A.. 1I00RBEES, V.D.M.,
Voorzitter.

Wagenboom. Rivier A3
Publieke School, Bothas Halt,

Worcester.

l'ldlllllarl'

KENNISGEVING.

die ~ist goed ge-
8oh001 Boogfr ~meJI

afgftlfgd (nelQlmd b"
..... 'UIlI'VI Wiskunde) of laD wie met

worden ftJ'wtcM dat
kunnen matriÓ1l1eeren en

ook zioh WiUn "f1IOr-
beireiclfn "oorh. T8 en_, RIlen
als le$rlingen worden iiaD~eu
tpgen £12 per jaar, met uiteluiting
van ~eken, bewauching" ena.
II. ~andidaten, die 'reeds het

Hairic,Ulatie of een hOofer
m.t Joed gevolg hebben ~;elllill'lll
en afoh wnaolleD. voOr
reid~, 't'OOr hd Ta of 1,1 ,
nl1en i op dMelf • .,00nriIa'_
pnoez$d onder IJ, wcqen toep-
laten. ; Zulken OandJdatd sal ....
VOOl' h4t tegenwcerd'p"';j etaan'.
inriohtteg na _n jaar et-qdie, ea Jl&
bet Ta lIXamen p.,.._.rd te htbba,
te verlat.n, ol er te blij", ..oor ..
tweede jaar om zich VOOl' tt bereiden
'f'OOI' het T2 exam"n. - ,
A pplieati. DlOIten soo ?,oeclig

mogelijk wordeD iDpliesád)ij den
oudergeteekende, ::

J. B. W.B1TTON.

l"OIrri&-C Block - 0-,
Ha~~'

. Trute., ~,.
de. noZ.~
1fAd., i ie. J. ~""_A. W. LOll1r--Pull.\o·...ura~.W. TUl ~ •

8. W. ~. Oer. Kl!I'k, '-" .

V';-~~'YIII Z. k .~. iltr. ODderI:w- LenIq ValIij~. _. , :

D·e~·Jtaisen~ ...
s. Pi~-~·

Afd. i '

J.•. ~.J.~
. Ic.d. ; ,
A.. AN,"h P. WoJnbr-Pan li-
~i·

4. B_Niaw-B. J. ~ .
.... 1s. Il Oilnl'lnll - Oralljeádlt BOaW,
BJIb.+a: ••petad

W. li. 1J~Rhijn5clle ~ )(ij.
.... .,.._ (Duitaehlend)- Y_.toer ' .

W~B. ~_E. J. Lubbe--W __
J. 8. ~. C. Kuller - s.-. '
-Ua. : ,

: KU8TINGS_
PieId en, Nish BI'OII.-J. B. KnIg!r-
Alberk

B. K.~. F. Koller-Kaap.tá .
A. JL ~_P. J. McCoy- K.,.
_sMd,-

B_ 8~bagen-J. F. Wicbt- Jd.
mCJlld.

B. B. J~-c. G. JMM-~
Afd.

'. •.. OE1't'ERAAL.
W. J_ ~n-W. C. B price-
~.

E. Byan (J. J. D. Dsvdse, borg) - 8.
8."~edon

. OONTRACl'EN.
J. Aird-fBl Jl. ~~
W. ~. M. S. AJcbea-J .......~.:
J..... B.. lIoriliOn-8. C. CrOUD-)(ïi.CWIIarCi .

Departeme~tvan Natlurelilen4~.ID'

NDABB.MI NATUBELLlIN BB-..
SERVE LOCA.,TlE, UITVLUGT.

APPLICATIES worden gevraagd.
en:znlIen worden onh.ngen, op het
IUntoor van deu AsUtent llesicleut
M~istreat, Uihlogt, tot Dillldag,
middag 12 Dur, den 15den Decem-
ber, 1908, ..oor handelt JrtaadplMt.en
(~ng atandJ) in de Ndabeni
N.tureUm Rnerve Locatie.

Voor applicatie-vonnen en bij-
zonderheden, gelien men sich te
wenden tot de Kutoren van dell
Am.tent Reaident MagiItraat,
Ui'vlugt, Ndabeni Locatie, eD den
Sedretaris van het Departement 1'&11.
N~urel1en Zaken, ParJemen+..tlut,
K~pstad.

i W. G. CUMMING,
Secretaris vu het departement

no. NatD.relJeu Zake.

-IS VERSCHENEN.
Openbare l

" StrijdeD O,,~,"
,~

Kantoor van N.tureIlen Zaken,
Kaapstad, 28 Nov., 1903.

, ,
L

: " NOVEMBER.

KENNISGEVING geelchiedt mite
dezen in tenLen van Sectie 152 van

~ No. 40 van 1889" dat de Af
deeIJDgB Raad van Worce.ter voor·
nem.m is, Z. E. den GouveJ'1lelU' te
versoeken, door Proclam.ue t. dien
beh.~e, te verlda.ren dat de niet
gebljuikte weg, begi.nnendevlIDnAbij
het iwoonhliia va.n de plaat. Wijler.
drif\ (aa.u de Breede Ririer) in hd
Vel4cornetachap en de aldeeliDg van
Wo~1!Jter en loopende in eeu Noord-
~lijke richting over de plaata
EenClracht naar de buiten dieut ge-
atel~e Uitllpa.n te Groen Rivier, lanp
de plaa.t.e SlaJlgenheavel in deu.
Kaapat,ad Weg, geeloteu al wordeD.
Benfg penoón objecteerende tegea
de lioorgestelde sluiting v_ boftn.
geuqemden weg wordt hiennede ver-
~h~ ~ zijn objectill8 IChriftelijk
J,.D tAl dienen aa.n dan Raad ten dese
~re binnen drie m.... deD DA
den idatwn van hét aa.np~en
d~ I¥'~ publicatie van deu kem-
m~V1ng.

, Op lut,
F. LINDENBERG,

SeCretariI.
Af~*lllD4rl Raad Kat.oor,

W~l'CeIw. U Nov., 1903.

Lote 9 eD 10 in ,
de eigendom men ,
niteky en N'
Ibt 'I in A.n1i.-ï~II8trI.... t.,

bo,..nata&'lde

BarriIoa-Robiuon Z Afr.)Iuk
· Mij.. ~.-Port E1iubeth.W.I p. P. Jaoob.-Paari.
S. Pa.Ju...,:P&aI'~ Exeeutelln »
; _, ~.-Kaapscb. Afd .

t,..j~.J ....B. EIj - Boedel St. V. CrippI-·~'e .Afd. .
D. Gi1iIon-A. )(. ·Whit..!oct-'n-

8.~~. G. Sch_ Jr-
, 0ud1ah00m. .. _--""

.A. Beck-A. J. WiUia1ll5-~
.AId. M.-K. Ikmle-H. Margolin, Stone ell

· D. lIudi~KMpocbe ~K»p-

W-~ ~,. H. Bon> r..~

M. Slomyanky-Q _ Lltt'hfjeld- ......

· eUAld. ......-I..
~)'-J. C. f·anr,;-.._-

1.1r'Loot.-.J. J. W n.n Zijl-BriIt-
-- towa. ~ ..~
J. T. Wood-Kupst ..d ell lJIIl'=-

OD~ Land en Bou,," Mij.-Xp·
Af~.

L. W. Weabel-t B H....~
.cbe Afd. _

J. J. Geyer-Q. ('. Abl.It-Port ~.~
L. Il Nagel-R. Men"...-W--
8. E. Fergmon-OordrP<'h! .()ndNbJ!;I
Luad ell Bon ... MIJ _Dorarocbt-

T. ~-Z. A. OndPrhngeLI....
VlII'Wlkering Mij- Wodeho1L~.

· KLSIT"G~.
li. &.eahe'l', B. S,.-jl'l'ky-r.H.~

huy.-KaapscM Aid.
II. Bc.!nberg, B SlI'i...ky-A H GlYmJ
-lUapsche Afd_ !dl

Jl. RoseD~Ill. B S...-ir.lry--~ ILG.,-
-Laplle)u;Aid. B;_

P. T. Joru¥. P .T .L .r,OD"'-~J. .'
G,...thMO-MiddelbuT;r ~ .__

A. P. Hada ... ,.-W 8ear1e-~
AId. .. '

Jl. II. Struth-C. J O,tcrlob-lLi~

B.~, E. ,eneml. !).>.enikeD ().
-.J ..... Drever-K ....psche Afd-

Do~ATIE -
T. J'. Baab-G F. Banh-~

OO!'TR_'cn:, ...·
A le Roux-'Mt>a';

u.,...-e!l'-"·'_ Bore--lUapsch'

ODlIIiliur:: 9.BO.,.m.: ~Bo~' N. . .-. __ ._ ....
Kl1ldenD 'f'l'ij.

.-.;..._



oVGLaD"'~"''''will, B~i...... op I n;.. ltOI,
DAVID FBANOOJ8 em.t.DLIlfGB,

iDdeD oadmloal ... 11Jar, io~.
DMP "'*-'d. .

OVEBLEQ.I.f .. It~~
&.bof, op d•• lldea tf_ .."a- 1_
de H_ BUDIUIt 10BAl'I'iU
GBOlnr~W..u.D, iJl diD ~ Dad... ·
d .. HII 81 i.w, ea7 _odeti, liep bot-
ueard door de Wed.ure eo _ pool ....
tal ... , kind_n, ,
"Ik .1 heID ~, diet 1•.,,- 'I'U

dagea ea mijD beil doea aieD". ,
H. E. GBOlllnWALt>,

pb. Dt7 PLUIIL
KoecI_d.

1 Dee., 19OB.

ZAOHT ONTSLAPEN ill deo Beer,
un de Putone te H orp, op
Woeaedai( den Id ... 0-'-', .....
dergeliefd. eebtt-.,
BAllEND IUJlTHOLOllBt18 Jt"BBT,
Leenar cler Nec1. Ger. Kerk .1IIier hl
deo oodtmlom "'0 &9 jar· a, drie ..... d D
eli 13 daKen. mtt lI.la.... de _, ie_
k~, ae ;o.pte na ~ ~. ,,. ..
laC ..-la kn, _ ................
U"Dia'D plotaelÏDf.
"Er bliift du eene rut OIer 900r hei

yolk .... Goer'.
De bedroeU. Wed.we,

J ACOD A PY." BONELLA KEET,
~e}>. HaaSOLDT.

OVERLEDEN A..D VamiIi .. eo Vrien·
deo wonU bdleLd geJDaUt dat bet deu
H~", b·baqd beeft OlD mijn tMderae
l~fden Eehtgenoo~

JAN CARBL DE YILLIEBS
op d··n 29aten No._mber .. oln eli nlig
no mijne lode w"tt '- o_en io deo
<lodo,rdom _au 19 j,nU', jj _deu eu
7 da4ea, na ."u g"hlklrice Echtvermnieo',
nil ~w.a1f jsren. Hij.aI waarlijk MID
.oorbeeld "oor m~ fOU moue nege. m·
deru ea <lOk 'nIOT"..D '.ee eipue!ri. de-
reo. Hu w.. 'foor OOI &Ilea oami.".r
mur wij all a willeD I.Plen en ....... :
Wat dt Beer doet ja .elrecJun. Wij
tl'OOlrtell 0... me\ die gedllCb te dat wjj
niet b"bod"en te trearen la !li"leueD die
ge ,,, hoop bebb,,", WIll' sijo "'''D w.
bem Chrisios ID dnd bet .tenea bem
ge"iD.

To'f6D~ breDg ik mijn hartelijlren dank
aau mijue !ril deren die mij aoo trOD.
bebben bgg ,staan ,,&darende aij e ai.kle,
De ~edroefde W dll.e,

A. H. J. DE VILLIELS,
Geb. KOE&KLSN1l&aG.

J.~ baI. ldoof, '
Owt. PiqDe:l"e'1l.
:l December, 1903.

BENOODIGD
ONDERWIJZERES,"':'" Beaoodiad

voor aaDlltaande Januari, in het die-
trikt Bli.THUI lE (Pliva'e School),
ti tot 10 I~erling ..n Onderwiji te
genD in Hollandecb, BngelllOb, ('0
:\{naiek. 8a1ari.e /!AI) per jaar, en
mj logi_. Gelieve C.rtI6c.ten te
•enden aaD den ondergel"ekend~.

Helft NiakOlMil. lUllen vergoed
wordeD.

H. O. J. BECItER. V.D.M.

ONDRRWIJZER. - Appli<'atiea
VOOl' Tweede Klu Bohool te Blanco
voor Principaal opeen S.larill ran
£l~O 811 twee kaDWrII. Diet later daD
12 Januari, llKAt. A.pplioanten moa-
t"" van goed zedelijk ~ zijn en
tot de Proteetantsch'i Kerk b8booren.
Ongehuwden hebben de voorkeur.

C. KEnNIS,
Secretarie.

GOUVERNANTE op de pbiate
OraajefonteiD, DUVikt Sutllerlalld,o. de opvoeding VaD clri., Ir:indven
op wich te ne_ tot 8t.udaard IV.
Koet .ijD VaD eien ProtoP,tant.oh ..
Godedieuet, en in stut ODderwije in
Hollandacb, Bngel80h en Muiek te
geven. 8alaria .£86 PC' jM!' me'
~ !Iaat en inwoniDg. De,.kI.en
applikante mo.t bM!' wd beginDen
DIet later dan 1 Februri 1906. Ben
AfrikMulObe sal de voork-ur hebben.

.!pplicaiiën metoopieën van~uiJr'
8Ilhriftea moeten Diet law.. dan 10
JI1dl11&I'i l~ psonden wordeD aan
da onderpleekaDde

J. J. THERON" ZONEN.
Woreed"r,

2 December 1903.

per ow"e •.
L. J DE JAGE&.

HopeTown,
:! Dec., 1905,
OliDDWIJZEB. - Beu onge'

huwd Ond.,.wijz81' .oor de P,;,.te
Sobool Vaal buk ditto BllilbrOD.
Appliaati • 811 ... ..,. geiaipchrif•

ten 'I'&Il goed rdr .. ,bekW'llUlheid eD
lidmaat.<.-hap nlleo door den ~
,eteekende OIIwaqea wOl'den tot 31
Dec;omber. 1l.1r. Werk .... W_ te
b@giDlllln iu Jl. nlrÏ ek. 8a'w,
toet mj lori", £6 ~ DI.MIld ....
Oudenrij. &all 6 kiad.,. .. de
Sehoo'relda van a.ada:-e 1... nq.
111t den omtnk.

D. J. )(UW.""", V.D.K.
Paatorie, ReilbrOll,

2 Dec, \Il0l.

á. J. .TOmUUrr,
. a.llt, PurL

_1I"n .~ iupwaoh'. 'fOOI'
volgH 'e betrektin 8IJ .-
ChriAelijk Natio,..}" 8ohool te
][Jéih1drp, Truia ... 1 : '
I -HOOII'D OWOE'RWJ1ZQ'R

te~n een Salarie .. u £300 per jalli':
Ontifioaten .u bekWMDlheid en
~ nel·lijk gedrag, soowel ala
li f.... teobap "a' eeu BoUaudecb.
ProteetalltFehe XU:c, lDoeten .ppli.
ea.ti .. nt1r_Un.

Il -Be.. bte en 2de .AawUt.nte
Ood....nn'_ tegen I&I"rI, v.n £160
fn £108, per jaar, ~speotie.elijk
~~ b 'TeD.

Groud~ Dnlli, vaa de HoJlanchche
eD Bugelllche talen, een ... ··Iuut
nniachte. :-1ch"ol t·, bejriu_ 100

vroeg mogelijk in Januari lb.
A.pplioati.. moeten wordeD ioge-

SODd~n lID alhier ont'faDgen, voor
eiod .. Deoembar 1903, eu _g riobt .w
tleo S.cretaril, BUfI 28, Klerksdorp,
Trail s vaal.

G. P. PRETORIUS, Seer.
K1erkBdorp,
2 1'8f1, 1903.

AJt'RIKA.AN'CHE GECEij,TlFI.
CEERDE ONDERWIJZER OF
ONlJERWIJZERE i.

BENOODIGD vo~r ren Gon~.me.
meat. Private Plaat. School, 15
minuten .. '. de Statie, om olldenrij.
te geven in Hollandecb EDgeIseb,
Musiek (Pieno) en Zingeo.

Ge'.1 kind ..ren van 8 tot 15 W"I'·
"an 5 much.1r IflII8en moeten genie.ea.

S",larie £~ per aar en vrij logies.
Oopieëa van Certificaten en goed
.edelijk gedr&ll van lid .... t.eobap
der N. G. Kerk, moeten iUlI"lIODden
wordeD aan den 0 dergeteelrende
vóór den laten J.n., e.k, Werk.
_ .. heden te belPDuen na de Decem·
ber V&Caotie. .

C. A.. SMITH.
Huilropfontein,

Rivertoa Road,
via Irimberley.

Hollandsche Onderwijzer
Benoodigd.

Het Gymnasium, Stellenbosch,

BKNOODIGD: Een Ond ..... i1rer
voor het BollaDdseh tot bij Katrien.
Iati~. ea Toor de ~WODe O1Idenrer·
pen ua 8tudard B. (VII).

8ALAB.181.250 per jau:
WerbMmbedu te belÏJl.UIl i.

Apru. ,
Kea doe auzoek, met ptai(.

ldariften •DI., il>t op 11 lanaan.
bij (

DEN DCTOL

KENNISGEVINGEN.

U.
r

r.o.riel(ontein. - Aangelso4d. iD
het afhllt te Loeri.dontei.n ovv d..
gtIOOI!loofdeq tijd en te worden ....
kocht indien niet pori op den !6IteD
Dec) ~1908, n.L :
~ vaal reuD O .•uby', rttIhter oor
•...Ii..teart, halhnun'vaD TOOI' ca·
trea~ 4. laar oud.

i ", '
8tMn of "'liDder ..... iMrie op cl. ~', '.:'1' '..
...apijbl 'wijle .~ kompleet; ._ .
alle ~ ... _ta., Wij .
lléD oak- .... ~ Wide baa ft1l

Ilo'.', ~ an.e ptIteD en :.
k:walitei'- :

Afdel.linge Baad,
OrJrinia.

J. A.. J. NEL,
Schutm __ .

GEMENGD.
:'.-

HULP ,OOB J.BMBN.

WILT lfÏj 'lroopen een stukje
vruchtbaren grond, geheelofgedeel.
tellJk ouder w.ter, nahij trem eo
!hvkt. en met .... ida recbt, door jAv.
lijn niet minder d&D £6 ... 01
vooruit .r te betalen, lIOnder ren$ea,
totdat all .., betaald il., maar .ilt.
dad Iiik transport babbelt P Zendt
mij dan nw Daam DIet 2d. (lIIR"le)
voor .otwoord: ik heb Al'Jlderdflf1
mllre Il'o.kjel grond. Vertel 11.....

V tiend lID ook. .
H. VAN WIJK.

Bill 19, P..rij., O.R.K.

Publieke Verkooping.

DR ODdergetee~end"" be-
hoorli.ik gelaat dool' den Ia~r
P. J Boux TIm 'M08~rtedrift.
.. 1 verkoopen, op de plaats

MOSTERTSDRIFT,
-op-

VRIJDAG, dan 18den DEC., 1003,
Om la uv T.DL.

L"EVENDE HA VE :
2 Jl'erate klas Kar-paarden,
8 Jonge Paarden (l jaal' end},
9 Ilomen (TerlQheidtme inmelk)
3 Jonge V_nen (1 in kalf) en
1prachtige Stier.

VATWE~K :
6 Stllmten (6 Legger).
8 Gia Va~n,
1 Wijn Pomp (compleet),
2 Brandewiln Diltellateurs,
1S Le,reni Wijn en
3 Legers Bl'andewijn.

BIJTUIOEN:
1 nette Dor Oart, lOpen Kar,
I 8ohotaohDr, all. in goede
orde.
Boerd.erij·gereedlOJla p :
.lg, ~S Ploegen; Oultintor,
Spaqen, 8OhofteJe,Manden en
t&1riJkAf andere waardevollé
TOOl"Jrerpen.

rEIJ!"WOO~DlGl!.UTI nl on.u:mlt 'lS'NI8'l'ILD, DOOl lUI,u .PULlDJt, ... 17,l"~."

Ka.at.o ... U: a_tc ~ .. Acld.•• l.¥-
Wal_.........

(1.0&..0 lJALuTlUAT),
. ..sc: ..A. .A.P~T _/:t. :0 .

A&nd661h~ude1'8op betaald KapltMJ _.. ~~UIlO u
.Resene Fondsen •••. .:._ .••• 11"11. 10

! I

. DIREKTEUREN: :. . i'

I)"Wele<! b~ W . .II. MOORE (De ~ W~ 0 _ ~RY
heeren Moore fill Zoon I, Voor. JOllX$. :!
siiter. i ' W~ laMl' T•.A. .Jl LOUW.

De W.led hter A. fI'. PETEB.8JQJ, De W....... heer W:J••T. iBUl88JN"
.M.D. . . (De heeroo Vn~I.Ba'wtQJh\)

, 4 I! If

PWlIOn.ID di. beperen II. &uoa .......... r tOt h.one 8nft,o .
EDIOIlt<~ID 0« aodmliu ~U; kub.~Ji bar Ne·

rl.oontn.IfiAI'·,Hl 8IIOYoucn, oDller thlll tlt.1 ..... .,B'&_~
!

.... DZ(•• ~.D voor .1.Mnl.... 1l, oad.r tSeo~~ltelt ;
loope..... ,.to ",aa "a~, .alt~ ...........
beZlIlaelclsuND la béb.Uc!WU-,

: ; ! j;.,'.

... , . nW.&;aING.--JMdjbolle !bov U!&r:~~lib1IIiIeD ~ ftIl'Má 'tot 'rijf guiaeu~ i i •
De ·laIr ".r !.dJii_teërt IuoIY-elt& :Boedê1~ 4bot'fhAren, 8eeretarIa. .

:J. B.

.0.plaata ea datum :
¥RU_AI, 18 DECEMBER, ..
PAUL' D. OLUV•• ,

.Afldapr.

RUOO' Y11 fOWl.
RlIOOP fil 'OLUI.
.... 'NII rud,
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'STAD.

... ·~ ... l.....te·~.,_
, ekIeD ........... n.

<
_, mt UlL't een vermelding VUl het 1IIOiI'Ik'~.:-. ~-_ . ........:......__ ~ftO~·~~_
• ",~ dat de commi8ae te V<IU_ ~.. .. ol_ ~~ • ....-..:~!::
I.;' .U e"U oodenoek DUOI' het bedrag ~ .... 1_---". er 'fQ. ~
:' ,;; .rtJ.."J.krachten voo~ de Dij-- , '
., ,J d..r Tr...."vaal benoodigd. en ism &A.PIPOU.DER JilNDt2I..
:1:"uwgeltJiLbeid om bet ja dit. , HEID - ..
J••. I t" bdwmcn, en van de ui get4ekau4 dOOI' de ~ .J. W •
• .•.•rop loIJ dit "erk verricht had ja sa QW'rer 811 P. Wldteli,de, eO ftngt.
, ., Ul;;éU en met bet ondervragea VUl ~ de melctiD& dat de ~
:::" ~.illtal getutgeo, art. 1'raDnUl eD ~eo lRIBeIl met ua te d1lida _~
.[,.,. cu tot v6rschilleDt.le standea der cl. boofcIYeneIIiJ1cs ~ .JulD iD-

:1l.... to«·I"tpPIJ bebooreude. Na een ~ llichtea ea die der ~ .•
: "fI~·h. ml.,Jmg biOOt bet rappon ID- .ne.e had r;iclt tereabt 1IiC:h. ten d!!i
Id.uu,,; ov'", doe beoood'igdb8ia. VUl ~t-4lti om te _ten te kOateD W'IIJt de
"""IJer< ID TrdDS"aal, de plekkell waar aett.o 'nIÓrraad ,.._. _tuftiUeD..arbei-
c,o ."o"ld",o te bekomen, de oonakea de~ wu die _ ~ MiddelS- ell Z.
:.n "un schaaNCbbeid en de middelell Afrika voor de 'l"raaaP-aal Ium. bek.
"Dl .i-ze te verbelpen ; en, na bijko- _ .. ; maar de beide t.eelt_n acht_
ru- ",I,· punten aangestipt te bebbelt, het. 'even noodig om de nettoi.behoeften
,. ,...,~t het met de elotsom "aar de ~ arbeid vut te'.teHen. en meendea
".""I'd"" loo gekomell is. ~ ~ mea hierioe kOIl gerákell door

[I,. h,'tonSCM inleiding w wat. het ialichtUaen .._ pe_ die hm
','C Il ."'Dgaat nitent mager, Dan voIgt. OO!IIBnbli&elijk voordeel ja het oog
'I' l b'·/..l""n Tll11 koelies iD Natal, den eJ!i bij de toekomat eD den :WjTsnden
..• ca urn ~eleerden aTbeid door de -poed der Koloaie 'Ce belang
",,'.:, k'mll; der diamaatve1deli ill liet I:uidden. Met ~Ibehoeftel' lde het
k\ ,'U ~erOepeo. en de eOmmiaI!ie van ~rt het aaDtal nat.1INIlea TOltfoeD..
on,[' rzo,·1t naa.r de arbeidsklrestie door de om de 'I'rauenal in daD .... t.
J.' h.tapoche regeering ill 1893 UIl- hentellen waarin lIij. vóór den oorlog
:"'" Id. maat' dat niet Teel uden - Tfteerde, er bij 1'E!bneIlde T&Il hun
",.\-.,1 rlnu om de naturellea eell recht- ru die voor '. laada vooruitgaDg cm
,fr, "'.ci", belut~ op tAl leggen, .".ar- den 't'OOnpoed der bevolking, trit _
\ in ,[,i opbr8llg1lt ctiaaea moest om hen gekleuM. ElI' aan _tea "ordeD tee-
I.' t>,....c"',ven,hun daarooor oienIre be- gevoegd. Wie 1I'U dirt no die hieJOver
I,,,. rtdl bij te zetten, en hen dUll tot aan de ooll1JJli.ie de
u, rk te brengen om ja di" beboeftea VOORNAAMSTE INLICHTING
t •• voorzten. Na dat aIlea met -
,,,,,,1 "Ill weinig be~ over de u. gafP Het "0 de mijnk&mer, "on
.: .,Il.leu tijdens de l'EIpUtilJ.'k en ua baar liohaam "Nb booIdp1icht het. .... te
', r , 1!'"lot"n te hebben ~t het rap- 'II'lIken TOOl' de belMlgen der &aIldeel-
p<»r: ovcr tot de 1-"'......... in mij_..taohappijea, en

.\.RBEIDSBEHOEFTEN vw.tegen1l'OOl'digen 1I'IreD eD teil deale
ender iutrllCtiee handelden, van groo-

J,' Trun.vul, waar alle getuige Vall te finaDoieele hai.leu ill Eorqpa, zoo dat
,.k,' soort van ..erk.laarden dat er tbau belaagatelliag in koloaiale wen aich
Ik, t IU wordt "DOmeu. Dat de hGOge be!perkte tot het vet'lDhalfen VIJl groo-
I,,,,u, IL JD !.tet Iaod voor mijnarbeid r.- te winsten aan hm priacipa:ieD. ze
'e v en voor Je boeren bet moeilijk Diet te raadplegen ,sol! verkeerd ID).
;;' .ra>.tan OID de uODdige arbeider. er tAl gew_t • .,OOraI da~en zonder dit
1.·k"n:~D dat werd erkeAd, Het DOO- niet "roomen lOlt hebben "at ban
J'~" .~L1;tal werd op 30,000 berekeod. wsre politiek "", cloor den heer B,
"n- LJJ moesten allen uit het )ADd aeIf JeBQiagJ uitgedrukt ja de woorden
..oun-u. wa ar de vol .. _n m8Wll8lijb "blanke arbeid moet komen, het ill 00-
11 •• ' u,.·lIen-berolkiDg nog g- lóO,OOO verutijdelijk; maar ik verlang DAar die
b, Irut'l\, eu waar de directAlur VIlA kolD8t niet," ED dit W1III geen alleen-
L..JJ "'-'uw berekende dat al8 het land .taande uiting. Zij "en! terugg'8TOJl-
"".lr elseh ...erd bebouwd, _n na vijf den in andere t~ ea brieven
,or"n viermaal zoo veel veldarbeidera (die geopenbaard worden), en mea had
't..'11 behoeven als t.hans. Wat tot alle recht II'&t bet geval ..... , in djj ge-
,-..rOdt'rtng a&I1 de ha.ud werd gegeven tlligem-n van bedoelde· pel"llOnen
'"' strenge toepassing VG een plak- te ver"achten, vooreerst. eeu. alkeu-
k- "wd. Aan de mijn"u wareu, voor ring ...... al wat ingenieun kU1lJlen
I,", "er men berekenen kou, yóór eien doen OlD geklenrden arbeid te beper-
uorl~ OIll8U'~ 100,000 natureUan ken, en ten t_de een doorslaand ver-
w, rkzaam , welk getal aan bet eiDd er scbil tuasehen hetgeen de getuigeu
'-.n 7.00 ...as afg&DDDlEU dat 't in Juli 1.1. vroeger en wat Bij tballll zeideu .
.10..ilLS Je heIIt. bedroeg en meoigte Een groot verschil bestond dan ook
,tUDI!"," wooer werk bleven. Het tAl tuschen da opvatting der afgelegde
<ort .&Il de goudmijnen aan den Rand getuigeni_n door de meerderheid en
bn ru~n op ieU; miuder dan 120.000 die door de minderheid van de com-
herekeuen, en dan bad meD uog arbei- missi<" die VlIiO maalW'n aI& doo v1'()&o

d.,," uoo<lig voor de kokmmijnen eD de gt.'I'<tD rolDJllÏll8Gri5 van naturellen-arbeid
W <Joen nlIl andere tfistriktim, bij de mija dm beer GJla,l1b eu
UI,'U het getal "&al: behoefte aan be- mijuooJD.JDÏMarÏII W1b«@lb werden ill
,'vnJ thana op 200,000 bn ~tteA. be. meerderiuridIJ.rapport over het
r:n ""t ......het vooruitzicht ala in die boofd gezien of veroordeeld. Het. ver-
,..·bOt'lte met Voorziell werd? Bet "erd schil kwam daarop neder dat de meer-
,·,keud dat de DOrlog verlies ja plaat. ditrheid zich l'iebeel hield aan bet ge-
\'IU 'ólllst ZOIl ge ....u ala &aD het eind voel .... d.,.. nuj.Dl"unE>reU vaD haar te..
e, '-.ill niet veel meer mijn"erk werd deu, maar de minderheid aan hetgeea
~r hand geoomen du vóór men tot de p;eeohiedenis iD Z. Afrika baar om-
Jell strijd avergiag; maar thans 11'&8 treut de arbeidsk'restie leerde, b.v. ill
nH'U er veel slecbter iu plaats ""n be- de Kaapeohe rapporten van 1890 en
u·r aJln toe dan vóór den oorlog, omdat 1900 over de zaak. 11'11&1' .. el 1"8Jl het
men l,d ondernomen werk niet kOG doen overkcmlf'" van naturelleu uit het
voortzetten eD vermeerderen en de ~n naar bet. Welten "'lId lenagd.
",'naaiL tu~.rvan WQII geen gebrek aan maar die arbeid toch niet op boogea
~n;J PP" lieden ja het ....k. doob uet prij. gesteld en de invoer van Aziat.!n
W.wr een an ongeleerdeu arbt>id. p;abeel afgekeurd werd. Ging m6D vet'-
". nog een woord 1'&n andere tak- der de gesohiedeoiol der Z. A. nijver-

~e<' <an UlJverheid ell bepaaldelijk over heid na, dan :wu men vindEu dat de
,I.' 'p',orwegen, waar lDl'D eV'eJl.lDÏDals naag naar andere arbeiders dan die
lO ••udn ..ark op de rechte maoier mee voor Iaodbou" en veet .... lt ~DOdig, be-
loorultl<omt. eindigt dIt deel 'V8Jl het gon met de ontdekkiug der
rapport met een onvolledige - DIAlLUi''I'VELDEN

d,~)f' h"t vorige eenigaZiD.S toegeliohte
.d..:em""'ne opgaaf VaD hetgeen DtOOdig ja Griqualand West, 1V1UU' langen tijd
". "ID daarna over te gaaa tot bet eeu behoorlijke hoeveelheid naturel-
\' £HSTREK.KE:'l VA.N ABBElDERS leu-arbeiders W'eJ"kzaam 11'11&; eD de

ontdeldr;ing der goudmijnen Tan Wit.-
OM L'i BEHOEFl'EN TE VOOR- _tenrand had bet aant..l gebezigde

Zll'lS ; natarellen, niet alleeu daar maar over-
en tilt uieu"e deel lIept met _ al door rueu"e spoorwegbou 'II' eu der--
,cII"" "an de landen in Afrika VlllLwaar g~lijke, nog _r vermeerderd, zoodat
,.ro"ldc'N te """,,achten z.ijn, en "aar iD 1895 en 1897 er _Ha ee.D overwioht
m,'u "degenheld beeft om ze te re- van vraag over voornoad 11'88 dat in
..nlt,weu, toe beginnen met TransvaaJ laatstgemeld jaar eeo verlsging van
PU ';"'aZJdand, van welk eerste land looueJ1 mogelijk maakte. en de mijnb.-
Ik naturelleube,,01kinlt kleiner is a- mer ziob zeer gUJlSti~ over deu etaat
lU d"n tlJd der repobliek, omdat ge- der al'beidslnrestie UItliet. Wat het
ol ... ·lten d... land. aan Natal zijn afge- aantal arbe.ident betrof voor de land-
~f \'e·n. Wat Swa.zielaud betrof ae&t bo111l' in ~na1 aODdig, dat. 1I'U
"'1\ J.,emegd be<>ordeelaa.r dat de s... door de eommiasie veel te boog ge.teld,
Il., g""u pleizier bebben om buite en de boer koo het met geen arbeidel"l uit
!;un land te werkeu. In de Oranje Ri- deu vreemde ,ro"n, die .teeds geaeigd
'.ér Kolonie beeft men geen _toreI- zoud ..n zijn van zijn plaat. te vertrek-
I. n "rb",J genoeg om bet land zelf er keu. Dat gebruik van arbeiden uit den
!"I,,,orl'lk van te voorzien; 1I"8t Ba- vreemde de kaffers er tA>e brengen -,
'utolanJ aan deu Rand had geleverd, wo al. beweerd werd, om meer te "er-
•"J. r ~ ••ttge omsta.ndighedoo-"811t ke. dat "erd gelogen.traft door het
men bad er eeu aIeOb~ ~ gehadr- voo;beeld vau Natal. "aar meu .teec1a
." ".·u tegonval'. De officleeJe berich- 0{J nieuwe koelie-aanvoer aandroog ; cm
"'1) u,t ti" Kaapkolonie toonden dat wt de geg1!veo cijfers over arbeid TOOr
.I"M de Haag naar arbeid dell voor- bDdboo" leidt het. minderbeidsrapport
'",<I Hr te boven ging. Wat men uit af dat men bet aoodige getal thaas
Ih hu.•naland kOD bekomen, "erd op Diet boven de 55,000 moet lltelleU.
.: '.," mau '8 Jaan geschat, In \(le Wat de behoeften der
T·"nskrl was m~r te bekomen, doch MIJN-INDUSTRIE
:...If hadden de Traa9VaaJscbe mijnen
1I,.,I.. I,u",c," in de havet1liteden des
,n:I_. eu pc·n merugt~ andeTe streken,

to' t.>",unl'l\ met Natal en te eiDdigen
nH. F..zypte, "sar bet rekruteeren bet.-
n: 1"'rbodPD of andermns onmogelijk
.' moe't men bniteo rekening laten.
f:nk"le landen in Duitscb Z. W. Mri-
k". '...u men 1,000 natorellen mag r&-
h'lI,<,ren. Centraal Britscb Afrika aliaa
\,"rd Rhodesia en vooral Portngeesch
.) .\ fnka leverden nog arbeiders, en
hier treedt de ClOIIIJIliIIIIi. iD een toe-
··I,t,n..: der mameren waJU'op dit. het
<"t k.n gaaehieden,
\ I ....n opeomming VaJl betgeen over

i "-"rstr,'kkiog nn &Tbeiders ~eld
~. cu t het rapport over tot d"
, " IIU \JU:Ii DER SCHAARB<lBIEIEB

VA~ ARBEIDERS,
e ,",0(, gerekend wordt het ~il
. or, :.·n outwikkelingstrap tnseohell
I',I. wJn""}w. n~tor~llen en Europanen,
," " .•melll:"ndom aan den grond, "elks
" .. ') ""n mt"n iD de goovemement.-Jo..
, " " ,oo ...r>l OW in eigenlijke naturel-
I. 1.·ln,len ,.Jet maar Giet de veeltrii-
"', diP ~!'<'ial <lp naturel tot - _rk
n,!., "...,mdl'D dnjft. De toeoemeu-
'.' '·'''.chaHIlj1; van het naturelleudom
~. r,1 ~"I 6IJmtljds geacht hiertegen op
'.. wc ~en. maar DJ vordert, b ..v _t
. ' : lel III Enropee&ehe benoodighedea
'..,trof. maar la.ngzaam; en daD .-t
" n ""~ letten op het karakter d..r
7"""0"1. nde 'Iammen, d.t b.v. de
:. "r k rJJI/:'lucbtige met verachting op
,oe •. 01 .l.,>d n"",."jpn. Dit kon maD in-
I I,~-i"'n ':LU alle llJltnrellen ill Z_ Afri-
l< I 7""l"n dat zij l1;P8D voorliefde voor
"',v'rhold k"".terd ... ; en hoe kan
n,,·u nu. In zulk l'eU staat. van ukea,

Hf:'!' BEDRAG YA.III NATtJREL.
1.F:'ó-A.RBEID VERGRO<Yl'EN.

I),,,,.r dwa~, ,e.idt'u yelen; door de'
:.'Iu .. lloo belastingen op te Ieggen.,
rn('t'nden anderen; jIUl&I" die pu:oteD
n·ord.·" In b~t rapport Giet ernstig _
e,·c.•an. "n oohoon het wijQ.g.i~ in
,,' ,','[<,·1 nn grondgebied raadaum
,,·ht. " h.t>t van oordeel dat hier ~,
·,,,.te ""rkl~ vnn verwacht kan "or-
"·n. II ,'I d~nkbeeld der heeren Wy-'
• r 0:1 en C'r"",W',,1l om blaoka arbei-
I.:, op orroote ..,baal te be&igea heefti
1'0'':,,11., het rapport groot beswaar ed
,-··,-·It '[oor I t~ _ hier na d.
_ .• t: : ".' r arl hti:-..estie jl.'Ilzien heefi
u,.t ~.Tt'()htnudigd. »reom.in 8cbt ~
.t>mm",,,,e bet raadzaam OlD liet laW
r.....is zoo talri JIL natureilendom Js te
"rsterken door uden ...,_ aD,
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betoog dat ook !et
der miiU- ia

:~r.~~~~IUet:'!ia&Ade "aar-komt het Jap-
dat de 1I'1Ire

natoreUNl arbeid van
deo kant del- kamer _r O't'erdrefell
sijn, wat ook bleek uit verldármgen
T&Il mijubeltaurden dat mea niet .fer
dan 11 man per .tamper behoefde, en
dat -.. het aantal gebez.ip natUrel.-
len zeer kou verminderen. Besigde' men
bllillken 1I'lI8l dit; pu gaf, du 11011 .men
volgena berekeniag 6D vroeger aange-
haalde alJtoriteiten, met halp ftII dea
verbooging vu het aantal blaDke
'lNl'klieden t. bedrage v811 3,760 het
aantal natllreHen tot 76,000 klaueo
verminderen en dail lOll, al. _ de
niet besprokeo cijfers Tan het meerder--
beid_pport aannam, men voor alle
naturell9D wen: in de Transvaal nog
geeu 260,000 man behoaveo. En ver-
geleek DW1 dit aantal met dit vul den

VOORRAAD
die in bet rapport der ~rderheid
..erldaa.rd werd voorbanden tAl sijn, ea
die door gen..raaI Botha- en deu NaW-
&ehen onder-lW!CI'etatia nn naturellen-
zaken. Samuel.son. nog booger bleek g....
schat te worden, dan roo men del te
eerder iruóen dat er geen reden ..... om
zioh bang te mulYl dat er gebrek Mn
arbeidsvolk v..ijn zou indien men geen
uit dim vreemde iuvoerde, lOO meD
tijdelijk de aandacht richtte op het
betoog van den heer Grant dat bet aa;o
bet verkeerd overleg der financieeie
hnizeu ja ~nd lag dat een loons-
vermt.dering lU 1900 de naturellen een
,tijdeli~u afkeer VIlD mijn"erk: bad
Ingebopzemd. Het bleek dat het in
het mijnrerk ook tbaDIJ niet aau T~
gang Qlltbrnk; eD de

SLOTSOM
waar de mindedreid der com_te
toe ge.ko_ was, kwam. hierop
dat er genoeg arbeiOOI ja Zuid en
:Midden Afrika voor de tegenwoordige
behoefte te bek(XDen zijn; dat het t&-
geowoordige beweerd gebrek hiervan
in de Trall8Vaal· in hooge mate het ~
volp; ja van tijdelijke oorzaken, die lDoh
Iat.!n verhelpeo ; dat., als men t,oekoJn,;
.tige behoeften ala dezulke opvat die,
als er 8aa voldaan wordt het lUId lH:a
geheel zullen bevoordeelcn, men van
oordeel moet zijD dat cr ook hiervoor
geooeg arbeidsvolJ!: te vindeo ia; en
dat in vele opaiohten de voorraad vall
naturellatt arbeid aa.ngevuld of veng-
geo kan wordeD door dipn vau blankeD.
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