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:1,400. KAAPSTAD, ZA'fKB,()AG. 2"

30UWING EN nsoo •

Besinnende ZAT,atlAG, 31 OCTOB8R.
1.08. LTD. richten nu een Nieuw Gebouw op onmiddellijk naast hunne Plein-atTaat Gebouweu,
fRN DIPARTBIIINT. terwijl het ICh~ ~ den begaDen grond de DAMES
?en voornamelijk beetUD uit Ameublement eD u-... l Kamers, welke een eer&u, plaata
len Goederen hebben wij gedurende de laatste ~ Weken onmugen, en andere;In UITVBRKOOP gehoudeD sal worden BBGINNlINDB OP ZA.TBRDAG, S~ oorosss,
• en H•• ren ArtIk"'n, ..... -
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\

PUBLIEKE VERKOOPING EE~ NIEUW ZEEVfRBLUFj' ..J'
,ERVD.'I '~~;~i)~;'.a.__

------',
GROOTE VE.R1tOOPING'

VAN

Erven!

VAN DE KOSTBARE PLAATS

KRV.N. TAAIBOSCHFONTEIN,
I
" lieke YeKooping :MET

VAN L8181deHale el Losse 'Boederen
Zeebads

EEBADS- ErRVEN,
DB oudergeteeogt>nden. behoorlijk gelast door den Bncu-

teur Datief in de Boedels van wijlen D. J. en J. S. REIliI?KE.
van TaaiboechfoDtein, district Herbert, .ullen per publieke
Veiling Verkoopen te

OALEDON,

5 JAlfUABI, 1904, Op
ure 's morgana. '

TAAIBOSCHFONTEIN,
Vrijdag, 15 Januari,
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Ieder wordt :u1tgeD.oocf.ird onzé magazijnen gedU."
rende de eerstvolg8llde 9 @gen te beZOelteJ1. 1
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.J. BA880N,
O. B.l880N,

... NOItTJKL
5111oo4M Heuvel,

, ,

Afdeelings Raad Ceres.
oue .,... 1ftJPDOmera op deDo.c.\ 0lIl ~lIlilld cIooh&erje,

8OPBIA. ELIZABETH,
CMICIeJdoIll .... I maauden eD 22

HEFJ:!'INO VAN EEN WEGBE.
LASTI~G VOIJR 1904,

K]!;NNISOEIiING geachiedt hier.
bij in termen van Wet ~ van 1889;
dateop een nrgaderinjf, heden ge-
houden, een 'weg·bela8tiojf geh~tven
werd van.,.,n p.nny in het £ op alle
Land Eigendommen i0 di t J i~triot( VOOr
den dieDIt van het jaar 19(4) onder.
hevig van loodanige htfling, Id. ,oor
Hoofd-en td. voor Zijwegen do lein·
den.

Gesegde bela.!Iting wordt ver.
80huldigd en betaalbaar ten kantore
van den ondergeteeltende op ]
Februari, 1110(.

Op last,
HENRY CARSON,

Secretari.>

Afdeelinp Raad. Kantool',o.re.. 2B Dec" 1903.

•..ar dit verli.. , tocla willen wD Gui.,
DÏtJoMpeD: Uw wil,_hiede. N_ber. lIIOI.
De becbot fcle oaden,

i~fg~~rr GECF:JnIFjOj:IRD~. ONDER-
, b B~ , ~ZElIES om ood_V. te geVIlD1Iokj_'~~.~-,'..--.F - ~ fil HoliandIOh, BnlJ8leoh en Mn.iek,

op d. Plaat. LeeuwItop nabij NlIo&uw.
poort. 8a1arU £50 per jaar Poet
eiken dag.

Doe aaa.oelc bIJ
A. VAli DBR MERWE,

•q
r
lj!•I· ~ ÏI IledeD jaiat MIl jaar dat bet

... ..llaabtipD H_lender beh"lde
vu lUjOe lijde ... te rakken DlijIM
IIWM_ oDver"etelijke nogW

IIt78AlilU GERT.UIDA. SMAL,
lIij tende Dlei eeD leDig kindj.,
elia bMaPan te beireuren.

W. a. BDWA.R1>8. ....-Illpac~tGOIJ8I'Ie.lnIS Spoo"fg~l.-
Tenden voor Hardhout Leggen

r-uwlrop,
PO. Naauwpoort.

BEN GECERTIFICEERDE ON-
DBRWIJ:&ER voor de Armen school
te Uitkomet, diet. Jans ·uiJle. Ken-
nie 'an het Hollandeeh en h-t
~elech is een vereiechte. Salaris
£60 per jaar met vooruitzioht op
'8l'ID8e'dering. Applicatin met
piuigllohrift8.n worden ingewaoht
door dan ondergeteekende tot 9
Januari. 1904.. Btgeerte om ook
Znndapohool werlt te doen, iJ een
r.anbeft!ing

J. P. BURGER, V.D.M,
Hon. Secretarie.

I

I

'fOODIGD
!mante voor .. n private
~ool ~~~npe, ~abij._-- -, te

TENDER wordt gevraagd van de
levering van de volgende hardhollt
leggvs (Sleepen) benoodigd voor
den dienet van het Spoorweg-
Departement: .

WestelUk Systeem.
10,000 Hardhout 7 bij 10 bij 5 vt.

.1dd~lland80h srateem.
20.000 Jarrah (E. Marglnata) ...
20 000 IJaerlwut (G. Paniculata ...

of .Is:' Siderophloia of E. ~
Crebra) ;.g

20,000 8meerhont(E.l1icl'OOOry. S
20,000 Geyl.kt Jomho"t (.'l{&(,:l ......

lata). ;ë
20,000 lIjatti (Teotona Grandie) '"

OolItelJjk Sys aem.
'2,000 Hardbo'lli '1 bij 10 bij 5 n.

Een evenredige hoeveelheid Dwars
LeJnren :worden (alt benoodigd vo',r
elk-Systeem.

Vormen van Tender, Voorwflarden
'Yan Cont· act, en nUe andere bijzon-
d.rheien Irunnen verkre en worden
van de SpoorwBA' Mag&,ijnell. Ka"p .
• tad 1'01'& Elisabeth en Oost Londen.

Gezegelde Tender., ,,,.adreSIIeerd
IIO&D den Control.ur en Auditenr Ge-
De aal. K en IIO&D d- n bnit· Il.

Janeenville.
17 Deo. 1903.
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ORGELIST.-,

\BENOODIGD YlUr de N. G. Ge-.
\enle te MOLT&NO. BaJaril: £24 p.•.

,ume ka.. voor pri'rUe mu uek

A.. J. PEPLEB, V.D.M"
Voors. diai. Kerlrerud •.

ZAAD AAROAPPfLEN.
Speciaal uitgezochte Franacbe

cl harJy ~ose ti Zaadaard-
appelen, t 'gen du laa~8tf'
marktprijl.t'rl. Gro 'le Voor.
ra-d JUISt i(t'laDd.

Termen 31)-121) dolgAr,.

Gebroeders Weintraub,
~, Sir Lo}Vowry Road,

KAAPSTAD
T ..lefuou 961. "
TeJearam Ada .. : "'Wtiuilaube."
l'oetbul 1004,

AAMBEIEN.
OogenbllkkeUJke

Verlichting

Wordt, go ~;-;:ikt ala het ~taD-
daard Aambeienmiddal in 42
der voornl\alllhte .~meri-

kunsche

.dOSPIT,AL EN

ZEEEMB
18.1.'S "EaD 11C~1"

Aalbeie811~_.'.

B~;FLER VIlD all» 7.f~eren.
oraud wO!lden kUl·uziog.m'

er, }II,lduitalag. '.

ORGELIST.

WELLt~GTON. Dir.

I .E beste WINDMOLENS i . - •
, ) ooit iDgvoerd in Zuid. O~·uren van 0 v.m. tot e IUD.; Zaterdage
Afrika sijn te koop bij 9 V.JD tot· 10 LID.

W. BURG~B,

IIIJi.ren I IlalllN
len DÏea .. e beseadin~· ..... or..

bememde Duit8Che Xiavier.>n juillt
nnl,..... po per S.8. O"''UTJlACR,
direllt ..... Duitecb land.

KrwiI 8'M/~. U~Ttn. R.nflrrt.
r:1w1d ktion, Yiilk Tnrh,..(II',
Praddigtm ~OOII ~n "AAr EI..,
rant,

PrijzeD (-..rcmrr gij II lult yer.
woaderea) Op aanYl'aair.

Bo't'eageDoemde Il.vieren weven
a1r1DeeD8 voJdaeaing.~

Lil!'· OP ADDI:

D. I.· de Villiers,

Windmolens.

Marktplein,
Viotoria w 68t

~AAI MACHINES
[

A.LS CAflEAU.
I .
i Eert kans voor led ratio

fOOR EU lORTE" TIJD.
i

truN, di.. ft.. ons koopee EENn --'faD. de welbekeDde vermaarde .

. llERlllllfSCHE
Vrug uw Apotheker nog vandaag. IlalthaDt

~----------~------
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NUWROfJFDPIJN......,....... ..... .... ,
IN DJtN RUG,

Worden ONitJDDEUUK aentdlt
tn MggeftImen dw

Dr. SANDEN'S HERCULES.

5,OÓO Sevallen in bet
laabte jaar genezen.

,

Het is bet genN'swl.i lel der Na.
tuur,' verstandig gebrnikt
wor~t /

T{e~Di8 is macht:
k.om An oodf\I'i'.oek de wijze van

beh'lDdelinll'.
H6t kost U niets
Alle CHJsuIten zij '1 vrij.
Ala u Diet llelf I< unt komen, schrijf

dan om des Dokters jongat.1
werken "Go!ODdheid in dfl
Natuur" en ·'Sterkte". Zij
sijn "'a \rd tele lQ te tV'.)rd '0
en worden u franco toege.
zonden bij ont'fa'1pt Tan uw
Daam en adres.

_',
•

\ .... 't~~
'l.,::,

KOM OF ADBBSSBBR;

Theadore Sanden,
No. 4,' Pleinstraat, KAAPSTAD.

Hoek President. en Eloffstraat, JohannIlburg.

,

fRATTRAY & MARAIS,
H.BDY IOHN JU.TTB.AY •.
ANTRONY BDUARD 1UB.AI8.

Producten Handelu.rs in 't,.Groot en K.leiD

ARDERNE &

Dressmaker ~n .. ~
K. REBEL, Complee~ Dames.Uitruster. •

Hollandsche Kleedermaker. Dwars in den Weg,

R.STAlID,
o.tlaDcl.,

P.K. Darbutrille

middag 22 Januari, 1904, i .
De laagllte of eenige tender niet

noodaak.lijk te worden lIo&age.
in

t~ doe uuoek, met ~-
.hriften ..na., ~t op Il lan aarl,
bij

nomen.

I

J
KENNISG EVING

CBAS. COCJC,
Waarn Hoofd Spoorweg

l!bguijD .M_tar.
Kantoor van deJl

Waarn. J:loofd Spoorw'if
lIapsijn M_tar.

Kaa~, 4 "eeemper. 1903

OltfDBRWIJZBB voor de lI.d
o.nf. )[ark School te 8t.rljcleuhl1l'l.
Vt'NÏ8ch&eD .HOI1aDdaeh ~ ""011..Iaria £60 per: jaar, la_haUl' UIP"
....... A pplioa~.. t. worden po
soad aan do onde".._bDd. 't'Ó6r
al op~flIl Sbtell JIlOa&rÏ 1904..

G, J. lIALfiIlBBI, V.D.II.

DEN BECTOR.

OPZICHTER.

• IJtrijdeaburg,
yia Kraakuil .

DE Ondergeteekende heeft de eer
IIO&D de inwonere van Caledon en om-
trek te berichten dat hij sieh te
Caledon •• veetigd heeft al. ~leeder.
Illaker. ZijD besigheids plek 18 achnin
tfogenov., het Postkantoor aan de
Donb Straat. Bij aal steeds
trachten door nt tt. ~ui~ dl'geliJk
werk en accurafe bediening het ve~-
trouwen en de gunst vau de Afn-
kaaoeche .rieuden waardig te maken.

SCQUTBERIC~T.
.~,SO•• DSET OOST. KOMEN aanloopen op de plaat.

De Kraal ten IwartwitpefJlI bles
BUL ong~f!rkt. drie jllo&l' oud. De
eigen;"" bn hem terug krijgen bin-
neD ..... Ioop 't'an 1811 weken en koeten.

A. L.8CHLKBU80H.

, ,
•• Dl6D BEN ONDEBWIJZEK'.ut'm EN NATUUBKUNDB.

Ad.rw :
A. L. 8cBL&HU8CH,

De Kraal,
Ds. Lady Grey,
Ali wal Noord.

11f_ laad. DB CURSUS BEGINT

IOEalU, 17FEl. tiM.

it.teirende i1jd.
ochtvrij garantie_lU.,.... ~ .. - ..... tegen den prije van

t .SI J.Oa-:tj¥ell wij geYeJI I •

i BeD Geheeie Nieuwe
.~AAI MACHINE,
teJn einde als reclame voor 01Wl
fuima te dienen :
~ Amerlkaaneche
jZwlteersche Horloge Maat-
jeOhaoplj, Ee'nlge Importeurs
:28a. CaJedonetraat,

P.K. Bu •• 649. (Telegrafisch adJ'f'll:
"Watch,", Kaapstad, Telefoon 689.

~ ooruitb,taliog i8 noodzakelijk
til; indien iemand wil probeeren of
di' all. I· Daal' _heid is, zoo &en-
del hij II 10•., en de balans (lI)
eefige .. eken na de ontftDlllt ....1I
het; horloge en de naaimachine (ver-
~nrvrij.)

JVeneeD. zijn wij het goedkoopete
wbbleaaJe huis in Zllid Afrika.,oor
&ILl 800rten V&Il horl(lg, a, U'kUn, T&_..... _
jQ~, en hae' artikelen vaD elke
~rjptie. Probeert, zendt uw
o~ ill en gij zult daarvan over.tuifd zijn. Gemakkelijke termeD.,

Fl H. :THOMAS, ~~~
Cargadoor.

(Veraoheeplnga-Agent),

~eren ingeklaard en ver-
Boht)ept naar alle deelen 'F
Zui.-Afrika

Gb 'deftn nrsoheept
alle deelen .der wereld.

A~81ll'1lltie,...n. irt al ZijD
Te~geQ. ondernomeu.

'iADBI8:
pj I. B. 818, WPSTAD.

W10ERKA.NN-LINIE.

-NIEUWJAARS • WENSCH.

J ACORD1OOIEÏI's beste lenscbeo,
A an 0 allel frlelld of Flut
C ompïme.t81 foor btl JjeDlJIl~.
o Id.r· 1001.1 a's Bou.hr d.
Bruidsjapouel 'n cok anderen
D aMcostlim of IDluhrud
R ODI)aponnea Illlien noadt,;
o Dbe~lsp'UJk lur OW' IIUt.
o J&rll zend ti BD henel
M InlS order groot eD l.llln,
E I eeD ell ta steedSterredeD,
Reken foortw das opmij.

••• OOB DROG.' R.

PAARL.

'S".dl ft leWarl. BUlB.
lJKUND ale de gezond.te in de
D Kaap Kolonie, en ter wille 'faD.
den grOOteD ualoop geeft de GIlder-
geteekende kennia, dat hij reedI
eedert eenige jaren een winkel au
de Badplaat. geopeDd beeft, en. in
ltMt is de beIoek8l'l van bet Doodige
te YOOrzj6D.

DN8T G. VlLJO&N.

YENNlsGEVING.

Del Amerikaansch-Zwitsarsche
Horloge llaatschappij,

'KAAPSTAD.

-----Voo~ port Nolloth,
paquaua, WalYiloh
$wUopmUJl4 en .o.a-....-

Hebben te koop tePn de JMPte JlarktDr.

en Oregoll·~ .. .IM.1O'AI'Q
e, AmartkauHJl. PIJIllJ!r4

Zolder en Platc:m ~PlaDkeD.·
va:DiaeSJ'Q IJzer 81l Guttea en

en algemeeneBo..... IJsenrarea.

Wordt. nooit ouel•
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HOPETOWN.
NOTULEN EENEB PUBLISg PO-

LTTJF.KF. VEBGADItBINGbGE-
HOUOY.N OP DEN 2'7I1TEII EO,
19(1,1

" ,, .)

)

deeI..DoaaiJM .,... ~ liet &rOeWe
~ .. WiDter "

~ bij ~ "OGI' Ja" btU_
Op dere vergaderin'1 onhDoe$ten de .... ~, iJl eie Qda .. ct. '

beeren Tbe,.,., en l'IieberbareD, die al. tone ua lIIIIrkea. dat. 'de ,...
kandidaten veor de W,,"'eYftd. V~g.- =~tt.arttoad. z.;,. CJ. =-
derIng roor de." afdeelia,.:.an, onre- ...._II.c.. ••m&D ter~ ... L~ .....
.....,r bonded no de kiezel'll, om heil toe ..--_II. .....dia ......-,
te .prebn. Y&A aijn aiekt. J.Iern.eIl ' .... die ~

Do bf't'r P R4.1~.,bor8t, voor~rllleJd I- teebnen ftIl dea ~
door deo b""r P fAtrer, gee,'colldeer<l Iller - avenr_dialna4 -
door den beer N, Jen.en, .... rd alM 700r. 1'l'eUgde en daDkt..rlleid pYOeI Y&Il
ultw" geko.p~, lie bear L, Wild .. erd Terwijl hij ~ •
eeoparig .. nge' uwt'n .la a. crfltari. De over de paden geiJeed . v~wandeJde
_oo"ilter Hu.'g den beer tjieberbagen j~ reed.' tameli'k k.:T' WarDUlte
.m de 1'~rgaderrng toe le .preken en .ijn oDdereu uitgerafeld J en Y&A
politIek bloot te '''gllea. B&reuda, dat de _:~v~ n..

Oe beer !'1~berb.lI"n maakte ,de verp- de sijn w&DgeJ! kle~nde II"iJlterk~_
dellDg bekend da' lodlaa hll ge!ln&l!l1 bloed, dat laDgen tijd I bdeed ea .IJD
werd hU "ijn DItente .. I doea om vcor zijn aderen had g,"lo! d ~ traag ~J'
h.t rolgeude le werkeo , be"'eging bracht En I , 1D.~veDdiger
I. '\'e.randerinq in bet 1ICb001.tel... 1 l'l'1Icbtig man"-'" daar hij lteQ god-
~ De uit breidieg "aD bf..Jllroeiir~ hoofd toen h" ' IlI!-tblootte bij het
,I Slr!l':len tej{BD den invoer nn Obi. dan.k~ ood w3: ~~ Illeh heeD &ag en

!lede" aahijnlïk' II ~ Ieelde en waar-
~ LJ, ",ren, nt GOUV~Iaemeot. bo. "er~~ i:dwg Jaar te leven had.

rea t~ I, 'p te kt" a. h bbe da e en _den gezegde 11, i Domlllé B .l_
IJe il r Janse: "",ocht den beer Sie- heel gemakke":\. te aren .... wel wat

ber'.,. nnt d" I I 'l •• L__ L di 'P ., "JIl- vreden te ....... -
c .... ,,_, enll in leo "~Jn lot, &ou hun nu juist ni~~~,~~;,u: ,,~,;'~~~:iJ:;::' 'á" ~ ;jtt~;~~~lg toege8Che~ hebbe':.

~'"rJ", Hier •• " ~I ",orde u 1'OIa'aa. land" ne en !lIJD stukjeI I bP; zIJn omen "'!la heel "
)0" "n et r ,l!:llner "'e ol bem bet w.... genoeg om rond te genDg.

...."aaI{d LiJngev,,. 1"11 omtrent de Brlnd· maar meer niet en in zulk komen,
·,.k', "'~, De r.,J"our .eide dat bIj ~8D gemeente IIVU de knllJl oeen afgele-

, ,"f: de .. e ! .. "" m, .. ~ea d~ ook al niet groot. Echter p promotl,~
),a: ab. Vleg en aJmlDit1rlhe Uil de wet. IllCh volsérekt niet e"'~~~oel~~ hIJ

I'.. heer Kotsee ... oeg boe bjj mf'ende .. einig behoe/tau ::' ...... ~ i ~J had
,','0 "c·"n~",ing in bet sc!!ool.,dHel le zucht, Men welllig eer-
m:<hD, Aut .. : dat de heer Tb.,.un die Hij w .. één ~&D ete. h '
'1'" r b"k"nd ,. m..t bet IIChool.telael zgn aooit tweemaal k'a; lDeDBC ea, dJeTC", '.Ii b~aol .. oor den, dat hun wordt v l....el1 Daar h~ ~leea:ch
D. neer Van der WI!II'blluen " ......'" hoe zouden k oorgeset en die u niet

ho. 0611 d' - -.. , DIlJIen -..n welk ~erachiJ er
0,' ';>r ug ru ....n " lilt te breiden III tllSllchea rund, en' schape-'-h H"
A.n'w Jat bIl bet '0 de baodeD van",,' had de sJeeh YJ_ IJ
, )a][Dl,.." van mannen met ondeniudla' eten te 'tte!el gewOODt~ onder' bet
mO<'CJJe te I~ggeo. lO alt.balu:" h"ezen en III één opzieht

(lp een nlag Yin den beer Vao Coller " d JJ een beproeviDg voor
boe de arbe.dak".,..t.ie oprlost aal wor' lUJn ou ~ huiahoudoter, W8llt hij kon
deo .udien Chill_o Dlet in".v~rd dagmaah!tooit lee~~, op "'elk uur VIlUl den

J t dd d -.. - etenstijd ..... En heel ..Ja__' .,-'ll'or en, ao .. oor eereden..,. dat het gebeurde het, dat hi' in PIaa ..... 10))...
sen lI88r 000..111111;e vraag .... en dat bet middagmaal dat dJ de vts ran zIJn
"It""t DoodweiIJk wu om de wetge,.ing bracht ' e on vrouw hem
",n bet land te \'~rHlld"ren, vertrek :~r~~~' dW1lChtte tot .ij het

LJsAr or "eeu Hagen meer ~ ..... -' opgeat Id bo a a en Illet een hoog
U _~_L d . '__. h ape rd Daar het venster -'oop"I.~r Oil verdout... t e 1'OOrutter ea beer om et over te ik ...

Ueron um e yergad.,riDa toe te IpreLen, -den! re en MIl den eeD ol
lt & ~ n oud_ stumper, die er _

DE HEER THEBON, '"JD D)eelWlg meer behoefte MD. had
U,,"e gaf .Iechta een kor. nvonicbt ~ b'J, ,

.an de 1.. lI1te I......ie, "oornameljjk om. erwijl bij zoo, l"uJI8D~ DI' zijb &tok
trer.' Tolc-)II ..an"e "11 Spoorweg_Det d' den tuin rondwandeldfl, boorde hi=i' '
b,' uitlegde en dllld.lll"k nuute, ,le seling de klink van, het ttmah k 'J . h

ten en keek in de . h.';"- e IC -
PROTEST I'd L_ ne -_,~...,....,. het

. ge UI '"'W&m', Daar, amband door het
:-i. Ilog de &en en andere YTUg beant. boomgroon, dat donkeJ' afstak ~en

..oord le behbea besloot de ..erpderiLg he~ DOg Iiehtgroeoeade "Id acht8J' a
..,0 pang de -olgende reeolatie te pu_ ~~, ,~tond eeD jong meï.je, zoo tra:
,~ren, ,lUl! giJ u 8leoht. denken kunt-MeJ'_"

D ~A' rou.. • --- W'" UI-en 'e'l!I~enng pretesieert met alle t ' ti....... UIter, riJk, mooi, even
uacbt tegan bet k .... ad dat "'oorgeeteld WUI g, 88!l ~r beenChzuchtige jon-
..ordt dd ZUId Afllk&&WIChe Il&menJeyi!l f:r.~ die Iedereen ia het dorp naar
mMe te straffen door den in.oer ya! vele d .sette en door aUe jonge en
.lLlllé,che arbeIders voor "ur. in .1.. ondE' m8.lUk>n nit den omtrek tot
[I]',Den. "'OQ~_~erd begeerd. Redert den dood

l,; verblodt zich om IOOdaDige im. VllJ1 "-I" vader WBB haar wil wet een
p',rt&lJe lDet all~ ~oorJoc,fd. midd-Iecl ~' die met de rooute nanw 'ezet-
'" .. e~,,:aan, en indiea ft;--~.d te-n Md werd nageleef W-~t M . 'ge-,--_ .- W' I b ,- ~ufu~w
bun lIl~.,.pr~hn beaeerse en be!lloit III er ad een ze"r vuten wil en 9811
rw de .etr8Ylng der Kolonie, de altente bum~llr, dat dIende oatziea te worden
~Iogen &all ,te wead811 om sonder "er. ea ZIJ had nog niet geleerd dat nie~
la 'ID wodantge Immillraoten terag te mand ter wereld altijd ziin ~ kan hï
,eoden, Deze vel"Jladering smeekt all gea, Ben ervaring, die zij ook bij de ;;_
die ZUId Afrik. liet bebben eD die h:~ legenheld, waarvan ik Il ga verbAJ!n
I(Uroe 'oor d~ toekolll8t o:ltwikk"ld ruet opdoen zou, '
"to!Cben te &Jen op geJijke wijze ala M~ er Will geen spoor van heerllllb-
lIOOrtg,elulteIlIlden onder Bfltecbe 1'lag Zllcht In ~are houding, toen zij met d..
Dm ZIch lIlet OIU te .eree~eo in e'.~ bevalli~eld, d,,, haar .eigen was op Ds
'neh tlgen tegen.tand tegea de Itraf d Barend! toeliep pn hem ha 'kJ'
b.lrekend ia om bet geheele K,rakte; v~~ handje toeatak, ar el !le
OOle be'rolhnll te vel1Ulder"n en "Dag~, meneer BareadB," zei ze, "Hpt
ooodiottlg struikelblok in den .. ell6<l~ dO<'t IUIJ b....1 veel pleizier, dat u we"r
:,'u V"D de ~kolDlt~e ontwikkeliDj!." ID staat ''', t~ ,gaan. U"e kraehtell .. , p" em ware, gezegende liefde,

!Je heer p, J. da Toi' stelde "oor ge. De gee,.teIiJke nam zijn venchoten ' al_ zij d_ verandering
,ecuod ..erd door deo beer J, F. da TOIt bo."j nm bet hoofd, terwijl hij haar ,le zei dl' j[eeltelijke 7.eer kalm.
e~o IIlOtll1 ".a dank en "olJe ooderateo- band rPlkte er d~n Hemel voor danken."
DlOb' 10 de bee,rer. Tberon en Siebe,'h~r "Dank u,;, zei hij, "Ik wordt second" vestigde zij haar oog"'n
•• 1•• e~npartg _ta.l.tf" wcri lI&.Di0ao dank, ellt:en dag sterker, Ik' glans al. nw tranen op hem.
'''0, dig weer op arme-bezoelt te dat doe ik," riep zij, "Den
0 •• enoemde heeren dankten de ver. gaa,,:., H~t ,Al zeer venvaarloosd ~ en '. II.IlChta.... ik "lOkker
knog voor het vertroa .. ea III hen HIJ, hIeld als een schooljonge todi"-zij zweeg, terw'JI een
Id, en 1'erzetenln baar dat indien zu boed la de hand, totdat zii hem OOll!la'CDlIIOU.W mn droefheid r.ieh over baar
zen "orden, au a1Jea in ban vermo dU},dlg ven:ocht, zicb te dekken. gelaat spreidde,
doeo wndeo 1'OOrhila partij en land. Het arme-bezoek," riep Eij nit "En tocb?" vraagde de "ee,tpliJke.

maar d~t ja in orde, meneer . "Ik weet niet, of mijn liefd" ,beant-
Maar IllJ, zullen .11e blij Eija, u woo ...1 wordt," flui.terde zij,
llleD-1l 18 1100 "oed voor hen." Ds. a'....·nd. ba ..lue diep adem,
,"Er waren vele zieken, toen "Do man .. , " hij hield op, nauw ...

EI,pk,werd," vi..! hij in, "Het Iijk~ wet.,nde, Wilt hij zou zegJZ:OO "Dan
plJD'~nde ~edacbte, .. ,," heeft 00 man n()~ ni.·t tot II jo(p"proken?"

''Yaar er is 'l'OOr ben vo..gde hij pr haperend 8&0 toe,
alle." zei zij met nadruk. "Van liefder G..en ...oord!" antwoord-
dat ik er voor zorgen zou de zij, "Som" dp-nk Ik, , Ik rie~k, dat
renrls P" ' hij om ",ij ~eeft, "II ,,'ms v'rees Ik, dat

"Ik beh aIt ljd ,,_et .. n, dat. beel het niet zoo J>. "Iu~ ik Il iet. van bem
bT~af en 11;0edhartig i• ." zei hf vertellen? - het z~I zoo'n verliphting
, 'Neen,' n~D '" riep zij uit, r: moot voor mij zijn. ollldat Ik niemand heb,

DIet ZOO n hooge meening ,.~ij heb- tegen wie .k e. o,','r kan 'p",ken ......
bea, al, 't n hu.-ft niet, Mat'-haar behalve u,"
.te~, daaIJ_"ik doe mijn lf, braaf De predlka.nt bool.!. hlot hoofd, Het
t.. ZIJll! H ..t il 8001. zoo IJIOtIIk," menoehelijk W·vool III hpm vert..ederde
"Oe lutoote woordeD opraJqlj n&Uw- Ik-n priCl;ter h.j ~..voel" .. zich nU allo de
lijk. hoorbaar en iemand 1Il...- be- broeder v3n' deze mooi .. , schitterende
ter kende, dan 08, Bare~df:JlOU opg&-
merltt hebben, dot zij eet.:"einig ze-
nuwachtil1; w..... lf..,. de pldikant zag
nl('t~, want hij "'a. ""hnw' geze1sehap
van vrouwen, in het bijzOJier in tegen-
woordi~eid van d"z" vr .... en druide
baar nnu .. elijb ia de ~n zien,

":'IIi..t IIOm•. mejtlfuoIr," verbeter-
d.. hij .zacht. "Altijd I" ( ,

, \ltlJd dan," zei ze,,bt .. il het DIet
un t ken nen F.n tocb bf ik bet ",eleeM
heel @:emaU ..lijk geToIIen," zei ze met
een" hebte pol1;ing tj !lChert& ell eea
.teelscben blik op "II afgewend ge-
laat.

D" jonge ,I....raar lDtwoordde Diet op
de"" ketwr'IChe be,ering, De jonge da,-
rnA "limlachte F:: toelii. zij opnieuw
'prak, lIl&jI; zij metgezel aiet aan,
maar keek Itra lJWH de toppen mD de
hlauwgom-booat'n. aan het andere eind
van den tuin,
"En ilt ken_iemand," !lei 116, ''voor

wift het beel g:tmakkelijk ~hijnt, altijd
h--.beel hrnaf te zijn, Maar mill-
rhien ..
In, BnrendB Ir:.... k baar verwonderd

aan,
uZoo iemand i~er niet, mejuffrouw,"

zei bij, ''Niemand .. eet, wat er in het
menschelijk hart ~erborgen ligt .. , .. "

"0," ""i "" hustig. ''Dat u heel
""IL&L" ~ ~ ~ _.- .....
danke V1l1ge1'8 o~er hur manteltje, en
terwijl zij hem ongelmntrteld &IIILmg,
zei ze' ''Maneen Barendo, ik ben om
twee redenen 0..,. u toegekomen-voor-
(lem om n te felieiteenm met uw her-
stel eu dan om u te ~nlken ()Ter mIj-
zelf en iemand lOden. '

De leeraar voelde een deek door het
hart; bij Mtte zijn stok n8t op den
jI;7Ond ~n leunde er ll1nI&J' op. Het meilt-
je streek over de mouw 'Y&D Il...- maD-
tel ea sch_ er met veel be1augatelling
naar te kijkeo, soodat sij.1IÏjD "VtIl&Il-
derde honding Diet ~. OpnietlW
begon zij met aarzelende stem te spr&-
ken. ..
"la n-i. n sterk genoeg, om met. IDIJ

te spreken, m_r BareDds f"
"0 ja, mejuffronw," antwoordde bij.
"Maar anDen wij Diet 1ie'f'8J' de pasto-

rie iDPaa P" vroeg zij, "Het ia niet
goed ~oor n. mo Jaug buiten te blij"e~:"

Th!, BarenM ging haar voor naar IIlJD
kleine .tudeernrtrek. EêD ~hebDe
stem _ hem, dat het Dieuwe, hetwelk
hij hOoren 110\1, een p&otselinge -r~-
dering in den blm_ stroom nB IIIlO
1e'V81l ~eeg bnmgen _, ea ~jl
bij ~oo~g, bad hij om .terkte, om
de mededeeliJsg te Inumen ftrdnllllln,
die hij ~, dat de jonge d~e hem
doen zou. Want DIl. ~ W'&II een
een v 0 u dig maD, m...,. ook in ~-
beid een m a n, _ &ind8 twee lange J.....
!'eo beminde hij de vrouw, die nU zoo
dicht, achter bern voortJiep. dat zij zijn
~el"deten kamerja~ had kun~ -0.-
rak ..D. maar die hIj 1100 ftr btriten uJn
bereik w_de, ale de kleiDSte ster a&B

den hemel.
Er brandde eet! belder hont.".,.. iD

de studeerkamer,.aar de g_UIijke
lIÏjD geliafkooade boeken bewaarde en
DjIl preebD schreef. Het WAa een t..
IMtijk armelijk nrtrek. maar het bad'~==-rr--::.:"t!r....:..rDip, dat bet

•

...,-...11;......ti ., .
1(11 ..........

. (DINlIII"UL.'" .~.~_z..-
DQ)~ •.

D~ ..... _

OOH'1'Jt.Aorm(.
G. K. ~. BemJea......C. J. W..... -
~

p, J. KaIaa-O. K. ~W ......
toa.

8, G. TalmaG-W. L ..........
O. J. Krugw-E. II. W~

J.~. BoberUcm-B. B. Jepa..-
I'MpeaU AId. -

B. B. PalmeJ..-D. :s..o.-Part ....~.
Jl B. eie :&e-E. D. Albu-Barppo

dorp. -22 DBOElmER.

BYPO'1'Bl!lJ[EN .
M. J. Beuett-Vrije Proteat. Kerk ....
Zuid Afrika 8JI A. J. Bu,u-Kaap-
ao&eMd .

J, P. G. Benaard-Kerii vaa PrOYinaie
'Y&D Z. Afr.~kellltroam.

H. J. J. ~~N.L G~. ~
IIiddelb -Middelburg.

P. B. E. Wl~, J. deVillien, A.B .__ PaarL
J. N. BauermeiaterJr.(J.N. ~

ter Br., borl}-Paarl Afr. T~ )(ij.
Bpkt.-Paarl.

A Harn-B. LawreDOe ol: 00., Bpki.

".W~E. E. D. Lostao-Kaap-
sebe Afd.

I). C. P. du Pleuia (J. du PIeaaU!, borg)
-J. H, M. Ha1D---Caladon.

,I, Bolton-T. 1I'0rreat-Port EIiabetJa.
L. Graaff - O. O. 8ilberbeu8l"-r •• ~
. stad. .......,..-
A. D. Mattbew-.J. G. GWlh--Victori&

<>oat.
Denbicher Liedertafel -Boedel R. Pet.
tit-Port Elizabeth.

T. J. Dwyer-Oudteboom Bouw Mij.
en Spaai' Bank-OudtahDOrJl.

C. F, W. Braadt-A. J. PereU.-Kaap-
IlChe Md.

J, H. Dreyer curatoren boana ~aD bo&-
'del)-J. L. Bitobie-Queemtown.
.,. da Preez-.,J. H. Botterell-Kobtad
J. GoodilOll-Boedel E. M. 'Y&D Noor-

de_Kaapaella Afd.
KU8TINGB .

A. A. de Vi1Jien-Boedat D. G, de ViI-
lier_Beaufort WNt.

J. Sapiera-J. 11'. Phillip-Pearl.
GENERAAL.

S, D. P. le Rous, W, J. le Bou-T, J,
Kannemeyer, W. A. vaa der Riet-
Oudtshoorn .

OONTB.AO'I"EN .
F. W. Brown-B. O. 8cbaffner-Bur-
gersdorp. '

M, {lo Aptho~E. E, H. Black-&,up-
stud.

R. J. Dick-M. Blackbum-Kiak WiI-
I4amatown.

R. y, Flet.cher-J. A. Fletcher-KUJ!!"
stad.

P. M, Dickin_A. J. Orchard-Kup-
atad.

De oeconomische toe-
stand in Amerika:

La,,~eD tijd heen mea io EDropa om
an.. wat in Am.rilra gebearde lIelach.D
toi !lIeD eiod"ljik beIlOD te Ifeloo~ .. , dat,
.,. toob wel eent Wit w.ar kon IHD Y&D

dia pr.alj, A en """ unnos Iltlllwt m~i
te ood ....loekea, VefTUHDd8 .... DJ....
Ie.errlo rJIlt ~Ildenoek op, nok tea op·
sich'" d. r Ot'oonomillobe ont.ikkeliD, ell
linde wordt met de rrootAlte belalllJltel-
ling de 'erd~re ool.i~ In'ling "aD ÁIIIeriIIa
f01'olgd ....
Il. ontwiklrelin~ 1'ln bet "R.en.e

I' n i. immt:r eeu ,I~r beet. grudmeten
'oor de bf.oordet'Iiug 'aD .ten OIIOODo'lli-
scben loeetaud.

Iu ARle"ka 1'".meerderde .iDde 1800
de lebgte d, r spoor"'ren met 8376 kilo-
Rlet"r., ZoOOlit in 1901 de ge_eljjlre
lengte bed uag 324,953 KoM. f'ind. -uo
of w"rdeo wf!der dui.eliden K.M. UII-

g.~dll: Q' G !I- " b'
.... 1 loeDea .... ,raUII 'Un lenoor

noodig lIe .. eeat, millioeoen K,G. jjrer
RBn braggen 1', rwtrkt moeten worden
enz., terwijl bet Aan.chlffen van looomo-
tie.en, wagen. ('DI. de indu.trie ook .eel
werk b~lOrllde.

Hd ia' gebruik ,jjrde opoor .. eamate
ri.. 1 bedroeg 41,228 loeomoti~ .., n eo
1,640,220 wagHs, Wlanan 36,997 p.no·
n.nwlgena, ..... ' uit ..alt af te leiden nn
.. elk etn ',aorme b&ktlkcoia bet goedpren-
vervoer ja, Men Ipr""kt dan ook .... n
k?lenlpol'oo, graansportIn, ka&oenaporeD,
hierdoor te kenDen Revend, d.l Ianp
de .. lijnen bUn. uitalaitend de gen~lIlde
goederea worden ... noe'd,

Het HIlbl .1beider, .mbtenarea enz,
ill dienst. der maalltCb.ppijen bed ... gt
1,189,316 m.n, die .an .. lar i. ~lIlooDeo
136 milhOt n ponden unt-aollen.

De maat&cb"r!).,liilre beteeiu!Ilis nndit
p8raonet;1 blijkt bleruit, dat dese .rbei·
den enz. mei hlln gezinnen 8 ~rcent der
gtheel" bevolkIng uitmaken.

Gedurfnde bet dieDlltjaar 1901-1902
werdt>o bijna 650 millioea penODen nr-
voerd 1"0 •• n goederen rllim III millioell
ton (I wn ia 220 '0 Iba J.

Htt blDven!ril:dach verkeer in Amerika
u bie. mee niel .olkomeo lleecbetat.

A_rika het;ft nl op de ~ groote bin·
nee zet én en op lUn gl"O',te elrt'omen nog
e..n drnk -rerk ... 'r'8 ... ter Kcbupeo •• n
6(0) ton iDh(lud 'Uil g"en ItldllUmheid

In de 20 ha"~[l!I dl.·r /) ~roote meren
liepea in ,!I('2 binDen 77,480 lICbepeb
metevde 7. t DIlIlioeD DeUo tonaea en
i7,849 .eb, P' II mete"de 72! millioea
tonnt 0 """r, .. Dit, Uu leegte der pahlieke
w.ttrwtj,(en i. dan ook "'ii .. nlillaJUk.
la de Ver""Ligde SII.ten alleen bebben
de gd.&Dah_rde ~,ru Jmen ten lengt ..
na ...eer ~ I;lUJ K.M, toerwijl Yel1lCbei-
deae parti£DIi",~ olld ..n8IDinll~n kanalen
uoh'(jden ter leugte nn mrer daD
360D KM,

N. bet 'rerkeer lIDi' .1 dl'ze wegea
nog toeoemellde iA, 'cllijlll daaruit de
conclosie I t" mOIlI·a wordea getrokken,
dat dc ofc,lno'Il.!che criaia IblJlft Dog oiet
van lan~(:a dllur ... 1 liJn Bo.eLdiea i. d ..
opb"w~at 'an den ~'et lang nkt ,lacht
ge .. etl!!t. Ttogt vuige der IDelle ontwik
liding was een o.erp.odnetifl oDt.taan,
dl~, da.,. 85 p0t. der prodaclie door d ..
trn8ts orheerecht wOldt, licb 1J)08dÏ6
.. "koDdigde, H.t dndercemet>.!e Á'1leri
kaamchc kapitul beeft. lA.d.t het door
onbl"'n VRIJ L.ho"1"'8 j;t'lnebt beeft
,icbzelf voor scbade tb b.lb"eden, nieawe
afzet·gebiedf'n g",oobt "n g' ..oadea ia
Zuid ea Midd~n-Arn ..rlka, 00llt Azie,
PhlJippijDell, Zui,··Afrill;a, en." waar h.l,
de J-:Qrope~8Chl) iodaatrie eene skrkcre
CODcurrent.e> aa'.doet.

VON GO ~ arop ',.rbe iadu!tri. ia
inderdaad tt hop<"n, dal de Am"rika&ll~be
crisis von Il~e" fan~en duar i•. Weliswaar
bOt'ft d .. t!l'IllltrLHt h.,Ie. nd Iden m.keu,
Jat £ij vo,,,.h ,ods •.iet &aD een directen
innllu ~~Dr"p" denkt. docb bet il t.Cl ver-
.. acb'en da., in·li.n de pr jlen looala nu
in lJu'!.ochl.nd 1)lijveo -'l)lJ!otD, nn hkUtk
veranderd zal .. o,den.
, lmuu I'll de prij.en aoudfta dan ,.oor den

lIt.ultra8t voor uitvoer naar Enrofa loo-
n.nd konae. worden "at nog ia de band
wordt lIe.. erkt door de zinkende vracht
prijzen o1'er de Oceaan.

.mm 'I:ITrrTD.
~~ .~~.~~._.,.. ..........."

88IlII over
moeielijke
jong, heel

ik eigeaJijk
wien ik rekenen
bi~lp e~ - be-

Ik ruet moe-

TE KOOP

DOAN'S Backache
Kidney Pills.

-zw AUIAPPaa........ ..., ........--. .......
A'I1'II&L'· .....

de besumming
juffrouw."
ook, dat _ rijke

, Iedereen
' .. " Zij vertellen
op een ~. En er
die mij willen hll-
U kent er zelf een
elkea zoudt u ,nij

...erkelijk, ze laten

OfUTSCHE OST-AFlila ltllE.
WESTBLI.JXE' ROUTS. 1YD1I8. 100II.

fOOI' Jo•• 1II.t

Vetn Kaq,pBtad naar guropa, tMJ,~fttU ~ La.. Palntu,.lÁIItJboJt
flUMgta, BrtJmM'1&tr.t¥n en HMAburg.zei de predikant haas-

dingen-in df'rgelij-
ik u "een raad ge-

zaak van IlW eilten hart.
1I\\~ eigen hart!tI

ar dan rondt u mij
." .. lipfde te buweDl"
00 grondBlAg van elk hu-

mejuffrouw," antwoordde

wat vertellen?" fluisterde
bemin iemand. 0 I ik had

n~~1,;.~:::' denken, dat het zoo zou
.; , dat geen vrouw ooit .wo

en zoo gelukkig is geweest
bemin IIU sedert een half jaar
beeft mij-ik weet zelf niet,

mij gemaakt heeft, bebalve
heele wereld er om liefheb-

.."lUlCnt"" de boomen ea de blo,emen,

Op of onl{8~ .. r
19 Ja.n. -S.8. "I.URFUEB.ST," Kapt.. W.BT.
16 Feb.-8.8. ol FELDKARSOHALL," Kapt. Vow Lu.. DOJlJ.

7 Mrt.: -8.8. "KOENlG", Kapl KLn.
4 April-8.S. "BUERGBIUrBI8TBB", Kapt. ZIKLIN.

Paa&&giere voor Groot Britiuje, lItaPPeD .. VlUtaingea OYer, ~ trij-
biljetten ui~ word_ DUI' LoadeD.

OOSTBLl.JKB ROUTE.
Van Kaapstad ILl&!' pon Bl1a.betb.,' OOR Loll4eD eD Durban,

T1LJ14aar langa de Ooetkuat B&nD8 .D het Sun Kaa•• l,
aaDleggeude te ot m,yerb1ll41ag Z1,SDdeaet De1q-oia Baal.
Bein. OhindB. VMllab1ek, Z&a.mblll, lloabua. AdeD,
Egypte en lf.pale. .

VERTREK VAN KAAPSTAD.
Op of ongt'TeeI'

27 Jan_ - 8.8. .. KROlIPBINZ." Kapt.. S-uJU,.
23 Febr. -8.'8. lO HÉRZOG", Ka~· WW.U)f.
22 Mrt. -S.8. "KUBFt1EBST', Kapt. WUT.

JIJ April -8.B. "FEuDMABSOHALL", Kapt. VOK lssIltDGR".

Intermediate en Indieobe cJ!eu door d. IlijUjoeo der M.. t.abappiJ
ria Beira en Zansibar DUI' Bombay, Oolombo en Ranpn.

lAdillj( .oor ba ..._ op bet .....a-d __ O,.rladmg

Voor VnusM of P..age, weDde, DleD slob tot

POPPE, SCIUIHlff EI liTTERY,

28 DEOEMBI.:R.

HYroTHF.KEN ,
H. M, Groenewald-H. J, du Pl888ia-

Worcester.
W. E. Roo.-H,:Bower-Kaapsebe Af-

deeling. '
p, W. de Villiert!-.T, T. Pep!er-Porl.
J. Lepley-Ter~ad Onderliage Bouw

Mij,-T,uQ8tad.
p, W. O. ao-.il .. -G. li, 1'.... Zij'_'

}{ont&gu. ;
O. B. App!etonyG,..hamstown Bonw-

Mij.-Grahamitown.
A. H. S. PringJë--W. S, J. Lombard-
lI'ort Beanforb.

B. MandeJatam':"'A. Rottenthal-Kup-
stad.

J. J. Heyer-TuDBtall en Omllt-Graaff
Reinet.

M, N. Smutll--A, C. Hmub-('lanw.l-
liam.

J. 8, de Beer-Graaff-Reinet ~X""'"t
Kl\m ..r Bpkt.-Gr_ff-Reinet,

T. p, Dawson-K C_ Middlewiek-Gr,.
Reinet.

.J. Whitlock-Graaff-Reinet Ondertill~'"
Bouw Mij.-Graaff-R..-in ..t,

C. ;\, A, Templeton-T, H, Hazd! -
Kaapstad.

A. McCat;,--Mar.h Memo.,al Homl'''_
Kaa.,,,tad.

KliRTThGS,
W, A, Zieman~T. T, Pepl'''- PH"r!.
J, Kark-'\\', T1.ompaou.-l\:aap.tad,
li. MllDdelatam <.\. Ro,cntJ:;.I, t,ort;)·-

A, E. Laxton-KIll1p""d,
() S 1I'0urie-J, .\, (raff,,·tl-~')udt ..

hoorn.
S, li. 'Go"s-{lIlIJl's Fri ..dllllldl'r--Rf'lt6-

town,
GENERAAL.

D, F, Marais, J. G&.<Oo,W. M. ooet-
blluea, Marais ea 008thuiaen-Mpij.
-Maraiabors·

OONTRACTEN ,
G. H. RobertsoJl-A. A, Kennedy-Ooat

Londen.
M, J. de Kook-E. il. Botha-Worces-
ter.

.T, 11'. J, Pnrtoriu&-S, M, E. Hulley
-MaelNr.

A. Dyaaon-A. M. Welliugton--Cereo.
W. S. WestertoD-B. H. 'Landsberg-

KaaptJChe Afd, F. 'C. MEIRI.e,
MARKTAGDT,

Stall .0. ~ .l~". Kant.
][~TAD

EARRYDALE.
ui _ Oan"""'_t,)

8.ler gut be,t no~ goed. Wil bad den
!IIOOIe re~eDll In Nov ..mber 't Veld is
tameluk f>ugekomen en 't fee LO In goede
c.oodllle Hier tn d.. r .. or lt er ecD
~.l)e huer en prat -" .... onnen IllUr
"r'.od oall.,u WD moet(>D Itoopen' _ op
'"I-o:;! •• nt geld 18 IIChur8cb en onae;lIlJg-oarden 'Iln ooit dooda"'1jpt. Wu
ek" ecbter Olet boe .. U den wlDkeher

!ull_n te .. eden ,tellen. In alldere jaren
.r~.o .. ij te laten op8CorU 'aa " tl'l Ita dit
.,,1' , fUur -an 't Jaar ,~ er glt80 oog.t

Waarom zoudt gij Hoesten?
Waarom zoudt gij Hoesten?
Waarom zoudt gij Hoesten?
Er la ~ pea. .. nriMe' -=_dOeltreI_. SJ.OIrt.a_

paft 't'WItiohtillc· BeYVlllliA:::-~e=-0:=.: A. T.· RUTTER.
worda.

KEATING'S LOZENGES. lU&D .. ..... f • : I h"1NNI8. _ ..CIIaHfi'OIfi- ....
KEATING'S LOZENGES. w-d ...
KEATING'S LOZENGES. op orde.,...ti._ o.t. ....
KEATING 8 LOZENGES. et. eB ol "pr wa.

zoo gij m.t. ~ lamt ...- W)'" ........
M.teD aal "" KMTIlfG'I lAIawa
Il naht..... z9 ~ dadelijk
den bOM _ ftl'W'ijderea de ~ TU.lOEN:s-.a onrr .. ...... ... eie .u.n. IJOIIOD8'I'B,IIQ. -wen1d eie lIIatne ~ j-
beWijIt jP'OOW ...--. .,

Genn OnmiddelIItl Yerlichtlng-
Genn Onmiddellijk YerlichUng.
Geyen OnmIddelIiJ. Yetlicbting.

Klu.'lDIV'1 salf to.--. bM OIl-nI.......n ......,.. nor ]IOlIET.
'km:8CBlI:£[D .. i 1C9ILA.ANDOB-
NING_, w__ OInnl qrkoobt iD
bliJk- .. a..... Icloar .u. ......
.... !

'tTODw.
"G~," zei hij, "yertel U het mij,"
Weer laebte zij vroolijk
''Nu k a a ik het woor n,pt vertAlllen,"

zei zij. HEtln oo"enblik geleden dacht
ik, dat het gaan zou en au .. ,:" Welnu
dan, bij is heel go<..I, en heel heL .... en
ik bemin hem."

".!Ja hij uw liefde waaruig i., mejuf-
fronw dan moet hij inderdaad een voor-
treffelijk men~h !lijn," ant .. oordde de
g_telijke en nchU."

"0 maar ben ik de zijne waardig?"
""i .:s met plotselinge, diepe ....ndO&-
ning.
''Ik ken hem niet," antwoordde 08,

Barend. •.
"Neea" zei ze, HU zult hem wel Diet

kennen. 'Maar file!!: mi1' wat. ik doen
moet, Waarlijk, waarlijk, er IS g~n aD-
der man op de geheele wereld, wion ik
ooit UJ toebehooren. Als ik niet kan
hu .. en met den man, dien ik bemin, zal
ik ongetrouwd sterven."

"Zal hij Diet spreken P"
"Hij heeft nog niet gesproken r'
''Men ~, dat er middelen zijn," ....i

DIl, Barends, "om in dergelijke. gen.i-
Ien een man ('r toe te breDg>ln, meh UIt
te spreken."

Het meisj ... haalde de schonde", op en
trok een komiek gezicht.

"Ill: mlde, dat ik ze. kende I" lI8i "".
"De man is mÏSllCbieD arm P"
"Ill de oogen ftD de wereld, ja; in

de mijne, neen."
"En miellCbien trotllCb pil
''Met den trots VaD een mall!"
"Het zou wellicht. aanm.tigend schij-

Den indien hij naar uw balld donlt?"'tbr geloof inderdaad, dat hij zicb een
dergelijke d~~heid ~ ~~t hoofd
haalt," riep BIJ UIt, tenriJl Ill] met den
voet tegen het haardstel tikte,

"lIaar, mejufhoaw!" In ..ijn ong&-
wondenheid 10'''' :ba. Ba~p opg'Mtaan
en .tond met geyouwen Jrandetn vOOJ'
Il...-, "U moet toch ~81'W~en, .. at het
zeggen wil voor eeD arm Dl&D, di, u wel-
licht bemint en aanbidt met geheel
hart, maar die het aanmatigend.
Z01J •... " l-

"Aanmatiging! 0," zei m, "ik
zulk eellf' dwaasheid niet uitataall,
feIt all..e-n dat ik bem bemin,
hem ver boveD mij. Ik &eg u
mijn lie<fde voor hem mijD hart
heeft veranderd!"
Er heenchte eEÏge ~~~~~~i:~

t4!; de predikaat d&eht ~.et
ring, wie clmê lD&Il wel IllJD kon,
best&an &IJeen deee· _ zoo heench-
IItIchtige. oolijke 8Cboonheid zoo gteheel
en al had doen verlUlderen, mj ging de
rij van sijn kennissen ~ maar kClll er
geen Yinden. En zonder het, tf' _ten,
znehtt." hij.

''Het komt mi{ voor, mejuffrou,..,"
zei Ds. Barend.., 'dat til" sirehts @én weg
is, om uit deU' moeielijkheid te gera-
bn." Hij zag haar vierbot eD ~jk
ia bet gezicbt, op de b...liate -,
zocals hij altijd op dea kansel stond, en
zij ~ tot hem op en k .. ,11ODlIJiddellijk
....eer ter zijde, "Indien de man er niet
toe te brengen is, !lijn' liefde te verkla-.
ren, en indien zijn liefde ZOO onmisbaar
i. ~oor u .. gelnk,,, .. ."

"Ja," 111-melde ziJ, ''ik ...,..... ik all

\'rud&i nond 1.1. pf mej, L, Gerber
te Welte1'reden een cooeert met hare
""holleren, Een tamelijk lang l'rogramma
...erd mpt groot SOCCi38 ailge1'oerd. Of,
""b00o op een buiteoplaa"', .. anla er to"b
-eie vnenden en belanghebbenden, die
li I~n 'olduo W&reO me t li'at door' t j ongo
-olk)" gedaan wae, Aan de bekw.me
ooderto'l:&erea komt alle eer toe 1'oor de
"U'· ... rop, ali bur leerliDj!en, difl DOg
aleC t~ laag In lICbool sun, heeft 1'oorbe,
r".'.i !:fur 1'oorbeeld 1'illde na ..olginjl. Het
~elJ:t de belaaistellin, op nn kinderen
"Ilooaden ID de opvoedillg.
f

-

Debats- Vergadering.
VAN DE FRASÉBBURG TAK No. I,

NA A}'LOOP DER BONDSVEB-
GADEBING.

1Iier .. aren Icht kandidaten voor t
~uden.lJ.el'll exawen, 5 1'an de Barryd.le
,"<bool, 2 vaa Lemoeoahoek, in " .:Iistricl,
en I -aa ·Of' de Tradoo .. ". ook in 't di.<-
mkt. Praat nn wr-tbeld aan diann I

.. at omtl'ent de kandIdaten voor de
lende uamina in de maand De-

Dtj Arme ~'comDliaioDer8", die
worden al eell beet je taai

al bun tijd noodig om te
d.t IU aiet door de hitte .er,

"erden eo sjj waren vrij te
" 6n te blazen 100 ..... 1 Ijj !looden ;

.. at !Doet het lijden geweest ziJo .an
UIe gee Il trid baddell de band Yatl 't

np t .. h .. ft'en "
er. I(an er niE't weer 1'erande. iDj!
, Wat &egJreDde geneesheeren ?

Dokters enVerpleegstersOp 22 Dec, 1903, te Dalllifontein,
werd Mn debat gehouden van Uondaleden.
Het werk "..: "Wat ia bn'er om mede
te boeren, MerinOll of Afri~ .. nder IlCha
pon". Op: n,ar Piet Fouchtl, ,.oor Meri
nua, 'ftljCeUl&Ddd A. vaD Wijk, .oor
Afri~aanders, aiet tClLenwoordil De heer
.J .cobus S"·.lbtr,, W ." nAm bet werk no
Jen te.tllJetend"r, op ver_k VaD den
1'oonitier, op zich

U" he~r l<'uoché I~idde bet ollderwerp
in door aan te t.H"en but voordtel nD
Meri. 0 bov"l1 AfTlirunder ,eb.ren, _.
d.t d~w j.atlijk>, kUlooen I{t.tcho,eu ~or
den, e~e1:aI~',!e lammHen, IDdi~n .jj .cM
maanden ood 'jjn, e" dat de AfrikaaDder
Ut:t .00 ()(JJerhe"ig is .1. de Memo aan
ISnIJl(IZU'I<;I,e.Hjj kon plnig4lll,.an ieauDd

0'. 5 jaar lIChooa had, en
wegrtIkIJD, i. dit Die~ de
scbapen, maar no den baaa

L"A-HnI&Dt~ il Illei due droogte
, maar ook "aD

bevelen over geheel Znid Afrika Bile
Beallll aan, als het '-te ge_middel
1'001" alle levql:'- en maagInvaieD. Bile
8eIUl& ai~~,zuiver plantaardig in bun
_DlIte~: en. laten niet die V81'-

Iwalrkende ~folien D&, ....ie ei~ zijn
lI&D vae ondêtwetache geaeeauuddeleo.

Bill' lJean,. )(lten er zich niet 'op TOOl-
.taan vijftig óf zet;tig jaar in gebruik
geweest te zijn. Zij zijn he~ukt nil
MODERNE wetemchap, ~&D de
ODVOIlt:Omeo....etelllChap van vijftig jaar
geleden. Gij kbopt geen vijftig jaar oud
model ftD ...... rijwiel; gij ll8bt ook
lleeI,l vijftig j-.r oud gen_iddel n~
dig. Bile Bealia ZijD NIIlengesteld om
kwalen te geQell8Jl, die het. gev~ sijn
nn -rervalsohing van IeveJl8DliddeTea en
'f'CI8dSel conceJitratie van HET TEGEN-
WOORDIGE; Diet de toest&Dden lID
bet voedsel van VIJFTIG JAAR TE-
RUG.

Bile BMDB; worden geprodu~d in
de beate labariltoria der wereld, eD daar
voor de ber~ng geen ko.ten worden
gespaard, ku~n aii niet worden een
"goedkoop" ._d~, .hNw~1 ~e
prijs biDJUill jedenl bereik 11. B9 B~e
BeaD8 maakt' _ boon een doais mt.
Laat u niet uiialeiden door -biedingeJ:L
van een half; honderdtal PiDeD in een
doos, ....aar vtanl'llchijDlijk drie tot ~
PiJlen noodig 'zijn TOOI' - dasia. Quan-
titeit u niet ..,.. g81richtig ala Inraliteit.
Bile Beau I@l het. beste huj .. jdcW.
zij hebben die reputatie wel nriieDd
door de woacler-rolle getnellÏDgen, die !lij
hebben bewerkt, waaroatrent authen-
tieke bij_.-heden ..... tijd tot tijd
in dit blad ZijD ppnh1illeerd, in lIet"be-
lang na me!}e-lijdera a&B ~Irte,
hoofdpijn, int1igNtie, "ntoppm&. ~-
~eá, awa«te; YftIuwelijb swakheid,
Il8n~id, sleaJat btoed, bIOedar-
~, ~loosheicl, ~erIM na eet-
hut, lOIller ;loomheid, dat gevoel van
malheid, heiMIl -ntrmOeiing, of eenige
kWul, di",.~ ~ i. 'nIIl.~lIte~-
king d« lever. "Bile u.u lIlJIl verkri ...
baar bij .u.;medicija handelaara, prijs
le1l. 1l.d. ofi ..... Da. PeT groote ct-.
Zendt ... "'"' POBtUgel UIl de Bile
.... ~.CO., M, :Ko~
~ IAaPStad, eD -r_ldt dit
blad. (AaIv.>;

VOOR alle 1OOrl.en van KAN'
DEN WBBKSTOBL EN,
LuieTStoelt'D, M~deD eIl:MaD·
dewI'r}r, ga n. de .. Z.A.
Manden Werk~,tt~ Leli.:-.traat
6, bij ParleJD81lt~t, KAAP·
RTAD,Gereg. T~· Ama:
I Basket, Oape Town'

Vruchten. Pluim" .. of ProclUteD
.. mij toe....-trollw. .1IlJ1ID mijD
beste attenu. ODt'f'1lll8'8D ;-

.. Afrekenmg ...olgua Keu .. »
Adrelleer alle "t'8I'SeIUli.1IJh uur

"EIPI, •• ,... ...... "
w.t I&n~ut de elektie, v.lt er niets te
on .\len is aan alle kanten dood

eo onopgemerkt "ord t 't getal
I&Gdldatell 1'ermewft"uld.gd.

s

11)Jan. &&1(D,V.) 't aeilit! .hond
Llb'er genard .. ordlIII. Bjj die ge-
b.ld &&1er ~k .oortteJlin(l we&eD
Jonge lidmaten en uien we kerkerudll-

leJeD,
:-iu, mtioheer, met da hesse well8Chen

-''''Jf een geaegend n.ell .. jaar 1'oor D en
ol< blad, &eggen "!J lot wederaien ..

""id"" d•• bjj ,.oor
er mei de cIrookte

diah ikt \JOl! Aflilraandera leven en
g_ 1II.riuo's en '-' Yerwonderi

da, 'iJu .rieLd, de voontaDder, 'Prak
VaDiemaod di .. ZOD aehapeu lijaren eeboon
bad, maar bet ia jammer: .. n het M.
j""r opr.k bij Diet wd tDeU gebeurd la.

Na veilichei-ieD .p.eker. 'roor eD tegen
hadJen guprolrell. en 0" repliek vaD
"oor- eD kpoat.wder, .etd"n 1lIt.ge1;.ncbt
"fO'>r Merir.o'. 7 ea ..oor AfrikaaodeJl IS
.temmen.

Het werlr 'roor ch .olgende 1'ergad.,rÏDl!
: "Of .rollwen moelea Itemreeht heb·

Vooniaoder Willie Mum, tegen
O.lIIaraia 0800n, eo .. 1F. l<'ouobt1

"eillltie ~"en.

:.
I



Bet VolkIl1ed Tall de
........ Zuid .A.fJ'ilI:a&lUIhe

Republiek, prij. a/ft;
Het ~ da ~. OraDje VJ1Jataat. 1/6; Drie

Uedereil wor. het Z1il4 ~ Volk :-l~Hijo Lr.ncl,
)fijo Volk _ TMl, (i) z.ut.Afrib, ft (3) Afrib YOGI' cl.
A.fr,"keerd.. b =. 81: .

Bet L1e4 'ftD. 0JU1attaaJa d. Wet, prij. al ;
".enr Gin Up ol Lied, )'tij. II; Zuid,.A1rI.kaaD8ohe

-Samuels & Druiff, De=t~-;,!~~T~: 16.:
"Soheid. Tall Samate, lO na ... uittrekbod8ll Boer. Gedioht
~ uit cle- .. hpraia" te prwtoria, GeoompoDMl'fl door A.. 810&,
prlj8118.,

DB .VRLINOTO. t TheBoer Pr18oner'. Prayer(Bede ftD dm KrUgsgeYl.ogen Boer)

KJ... deor J. H. Lo &m1lDl&llll, ....
_ RlQfraaf 4. Kaa~sfad. 'Vaanrel r ldd te ,edaehteoia aan den oorlog tegen Trusnal 811

- Vrij8iaat, 1299-190'), door J. Ho L. Soh'lUD&llD, sa.
Brllin'il 1.1IIIl·ID 'Xoor~ door 'Yl.~ 00Re1l. ge~lld81l, prijs 3/· j Ven&ID.liog

YI.J1 tUr atemmip l.tieClereD ten gebruik. YI.J1 gelJl8D8de Zangkcmm 811

. Zu~
..., ... ppelijk......... GeéM GeuteWb Koontukkell ell ZaIlgIoIOl door Da. J. .6..

Yenaopu W'OI'dt ~i Ka1iêrbe,.JêboD.d8ll, ,...-v. a/-; ten gebnaib Toor Kerkkorlll eo

Vtl.IJ V.AN KOSTEN. 0Iari.Wijb ~ •
OogheelRDdige TOCII'IIOhriffI ......

deo ~ - Hentel1iDPD ftD

.n.rJe; aoarl. R•• ULLER, 46 en 47, Strandstraat, Kaapstad.
I

Prachtige Borteering TOOl' Heeren, Jcmgelieden en Jongan
1M1dd_ ,.11111 1112. Toor het tegeDwoordip seisoen.

\

prij-. : ï> 26{-,16/ .. UI-, lOf-. III..
•., NI· elk.-HQ"" ......_ a 0..,

APOTHEKERS,
Addart.y Straat. KAAPSTAD.

OPTIOIENS-

Veld en Opera Gluen,
ÏD ~ 1'WIIdIleid., .....

Matigeprlj.n.

J. levenberg & Co.
JUWELIERS,

iJl h8~ Gr&Ild Hotel-gabonw, tegenover
het Spoorweg-Station.

GEVEN hun bezigheid op en lUll.
len hun grooten en goedgeeorteercle1l
~ van jawelie18 werk, lilver
waren, electro-plate, m_'IIII'1U"IID,
en •. , en •. , V1I.D de hand doen tegen
fabrieksprijzen. Deze goed8l"8D ZijD
ee1'!lt onlangs in het buitenland ge-
kocht en zijn geheel in GTereenlltam-
min~ met d. mode lID V1I.D de _te
quahteit. Onze .Afrikaander vrien-
den lullen goed doen als lIÏj OMe

prijzen v~lijken, voordat rij .lda-w
gaan koopen.

IsAAC BmBSKI,
Pr.........

........ _ •• ek .......

.1lle Commissies worden da-
delijk uitgeVoerd.

Wonderbare

Voor Oatalogu 8Jl ~· ..RIlde IDS .·tot

OO\tEY"\:. es,
, ....... BllU"'_...... IIU~"'"

. , ...
11. lIuller,
a, en 4T,SnUDS'-"',

X.AAl?STAD.

8CIIJ.Ul OI lUIPL.l.UI Ol KOKZILl Jlil

IJZER.
"GERVANIA,"
BR KOPBRWERKSR,

LAD Y' a .. E Y ... u a.
MAKER van allerlei soorten ltoperwerken.

SPEOIALITEIT BrandewijDk~t.lI voor Boeren
ell Stokers

ll&U' IlleUW8 ejp)l OOIlItI'11ot1e.

Referentiea op aaB1'l'Mg ftI1 de heereu :
O. Retief, Onder PIIAl'l; Brink, &ieb. West; K. le Boux, Boven

P&al"lj T. llari.., B~j 8. BouD1&D, Boven Paarl; L. de Wet,
Gondini; S. Le ~ Kl. :oru:enHeiD, Paria j W. Krige, BteUenbo.oh j

Fr. Joubert, .Ki. Drak.1l8tein, Paria jens., 4101., 8DJ:.

PompeIl voor Wl11l ell Water. Tralies voor veranda's
h1l1zen en graVftD.. Wind, Water, StGoDl-lIo1eas, .aohi-
DerieeD Toor alle bez1&'heden worden Ingevoerd en oprezet.

Reparatiin ftI1 alle Vaob;neftelll stipt en spoedig.
WAG.NKDI. eigen patent, goed en seker.

Paarl-Tentoonetelling 1899 le Prij., LandbouW'1ll&Ohinerie.
" ., 1903le" " Jf

BJ:ST .A.SSORTIlOlIT B:R.ABD.&WIJNXET:&LS.·

Tweede-Hand Machinetieen Altijd in Voorraad.

w. YOIGT, Praa't. B.-gineer.

BETERt WllRDE OftMOGEUJK.
GEWKE WJARDE OKW.lARSCHIJftUJK.
VERSCHEIDENHEID, SNIT Elt .llKSEL ON-

OVERTROFFEN.

EERSTE KLAS XLUREN.

Koopjes Ieder Kleedingatuk gemwt))in 0llI8 IIGllll&brieken in het

West· of England.worden aangeboden door Mill
I'ORREST in de City Kam"u,
Parlemeat-strut, Kaapetad.

Tl'OWIMroUI tegen wonderlijk
lage prijzen. Zij-gevoerde tallbert.
ftl1 de Toorn.. mlte Londeucbe
Firma 'I vau af L8 88. Od.

Schrijf aan POIItblHl 1641
meerdere bijzonderheden.

...

T\E heer R. MtlJler na ..~
11 praodeert OlD betere PïAllO'8
.l:erk- eo Huï.orgel., Harmoai .....
eD .n. andere IOOrtea YaIl mum.k.
beooodigdhedeD tA Ineren dAD lillige
aDdere Irma ter wereld en tepa
.... prijMD.

De heer R. Miller heeft eerste
klu deeknDdigeo voor lteJIUDeD eD

lII1'Wt.toJ ... .D nOD .ne IOOrta

De heer Jl. Toert ook
DaU ... lettend alle a:J.n ui~ YOOI'
plrnktA musiek.

. "~ . .._. --"'

-..;
Y'

""

- .

'40 '~T, ~AD.

·~~tIIf11(/elllluit.
OOK

1

II

I
•

LBT OP ONS lIBNIG ADBU:

J. L.AWL.EY '" CO.
Langemarkt4traat tot KerkpleiD, Kaapttad.

ALL•• ILLER ..... POMPE ••

Keu 1lÏe1I .... lIiIIIdiOS ftIl dese beroemde WUlf POKPBN ia jniat un-
gelaDd. Wouderbur ..-,tbIijk te be••• _ ... licht te beilancl.leD

Beo kind bn YI.J1 [0 w 15 ..... JIll' 11111' po.peo.
Pr.ohti~ Si.rk _ Go.dkoo~ "

KO .... .aB.

Schrijf YOGI' prijalijete.

G. TOUCH.Rt
86, Breestraat, 'KAAPSTAD.

Lloyds'
., ,A-ermotor' ,

Windmolens
Jr. .

lilliGLEI'HII_'It•.'ut
luIIal.· •
hlllat za_ra ti
111_'lnn. VOOR"

SPECIALE LIJNEN
IN D.VABKT.

Slechts ,oor April en Mei.

EENVOUDIG,
STERK,

".
VERTROUWBAAR.

LIJNEN,
,

:BEPEII;f,
I

aet Gr.1Ot. ZIId lfllbalcak. 114411

WOODflEAD, PLA"T & .CO., :J=II~PI.
ST GEORGES EN:STRAND STRATEN.

KOCH & DIXIE,
K...&..A. PI. ST.A. D.

as. "BUCENTAUR" VIlU Lond8ll

i Kaapatad aangekomen,
8.8. "ZULU", Terliet Londen op
I Lan_.
S.8. "AllATOKGA" vertrok 13

OOIt LODdea.
. V_" bi,;.aadlrheclen watw..a Irioh tat

.lslullt DOOit om Jicht, Rb.... -
tIeIl, Rbeumatlek-Ilcbt, LeadtD-
pijn, H_Iobt, eD ZenawpllD te
genezen .

WATER I WATER I
,

DB Pom," ',le .hieP.,r_n is de be~ in de markt. Wij
verkoopen meér van d•• e soort dan van al de andere
soorten *am.,~·' . . . "

Als U een Jll)mp wU·4ebbBD.
krijg due en ge~D.and".

Wij Terkoopen ook "St.ra_. rli,tRf
het betoemde middel tepn·Bo.já , .•
APHLB, en de 'llOOdige.pteipo~
OlD het te gebruiken. .', ,

BijeJl Korven en alle toebehoor-
1181elldaarbij. .

Bedden 8J,l Keuken Stoyen.

BDIGB A&.Ilft1l1 \'OOr de

:......_-d
1\ __.., _.... De
,.a ......_ ......

1 ... --- B.A~T.a.D.J. H. STEMMET,
__ 'OD:" I." TABA. ... PAB_Dil... n"uwePrljsll)ll

1Ntzt

%I&K.BS~T 18,
caI"oa PleIDp K.A.&P.T.&D.

S'llDOOiT sal ~ ete OMera _n BollaIl4lohe
a:O:10I1s.t.E1Il 1'1111 W PJ.me~ 0IltTaDgea. hetq Dlreot al per

.,.,..."O ... D.

vu

"'''11_. Correepondentle
. ,in' het
~ HOHandléh:VérzOóht.-
.Pom,.., Pijpen
·OftIIerdee'" van tik.

soort.
& CO., B
van

·w....... ~' ...... "~l,..~w ...... _
~.I'. -

~.~ '. f '~' .••

·~.····.·:.... 'tA-.· 'yo " •• cft...· .' ."" :,18,·c ..... ".....f"' .. ,U "W'vu. .,.•..,.... '
" • '. ""' , s- ...,... .......


	gray00202.pdf
	gray00201.pdf
	gray00200.pdf
	gray00199.pdf
	gray00198.pdf
	gray00197.pdf

