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deren.

- -

3

Open voor geheel ~uid.Afrika,

I
I

! -

I

I
Jl

G-ARLICK
i

,wez
Enz.• enz., enz.

WORCESTER LANDBOUW DE KO~.ET"E ES1'ATE8, --=-- ..... _.
TENTOONSTELLI'NG _ _ 'Publieke Verkooping _.) I~.

• van STRAND GRONDEN, ~ £'n:.UU
..A..ANDE "KOMMETJE,- 1 Jl _I'~

ZATERDAG, den 6den KAART, '1904. •I :~fl.
OP i

KonlnlPnDe PJ.ln, __"bij de Daooa~~,! Op
OpDonderdag,25 Februari, 1804. TEN 3.30. 'S MIDDAGS,

, i

Tentoonstelling open voor het publiek te 12 ure des mid.dags' 114 UITGEZ.OCHTE S,' TRAND GRONDEN,
en Promenade Ooncert in den avond te a uur. , ,

GelQ'en &all de heerlijke badplaats bekend ala OhapDWl'.
In verband mrt bovengenoemde teotOODl!ltel1ina", sullen Baal ,ele'en omtrent 5 JIUjlen ftD J'1ahhcek Station.

GORDI:OOPB EXCURSIE TREIN.RN loopen van Kaapstad '
en tu8t'chenplt'gen lltations op den 25sten dezer ala volgt: Of" kaDlI komt .I8Ohtll eIn8 in uw J.y.n, y~t niet da yot..-".

1. Vertrek nn Paarl 6 ....m.; Lady Gfty Brulf 68; Wt'lllna'ton 6.4(); I adnrtenti811 hie·omtr·'nt te Eieo. ,Voo,t' yerdere iDforma ti. en planun
Hermoa 719; Porterville Weg 7.62 ; Tulbagh Wrg 810; C..... Wag 8 .•'>3; ..ie den ~_r Proonreur V. A. vu D1!& BYL, Elt80uteurw Itamer Gêoa.wen;
Breede Rivier 9.l4.; Goudini Weg 9.38; II,&nkcnut te W(\rceater 10.t; ....111. s.cretanll.an de Kommet}. Elltatee" B.parkt, No U, ~ hoog, Spaarbank

2 Vertrek YatJ Kaapat.ad 6.5 y Dl ; Zout Wrier 6 12; Maitl&od 616; gebouwen. of '
Durban Wer 6.3b; Knil. Ririer 6.405; Eenta Rine" 6.59; Lyndoch V77; J. J.·HOFMEYR en ZOON, Afslagers.
VlotteDberg 7.12; 80smanll Crouing 7 23; SteJJenboech 7.85; Muldet'l! J.i
i 50: Klapmut. 8.-: Paarl 8 15; lAdy Grey Brug 822; W.l1inttou. 8.• 2,
direct doorloopead naar Wo~ter, aldaar aankomend te 11.28 ...m.

3. TERUGREIS. VE'rtrU vau WO!'Ceste1" 5.30 n..JILn.. r Kaap-
~tad via St. llenboech, reisigwn ...enoerand YOGI' Wellington en St.tiODI
zuidelijk daarT&ll gell'Jf8ll. t. Kaapstad aankomend te lUS n.m.

40. Vartrek y&ll Woroe'te .. 6.SO n.m., loopend. ria JmaHoutein en
te Iraapatad aankomende te 11.28 n.m., aansluitende te Zout Rivier met dn
11.20 a m. tmn Kaapetad-Wijnberg.

;j. Vartrek non Wore ltel' 1225 v.m. Tia Kruifontein, aankomende
te Kaapdad te 5 4s ...nl op den 26stea.

6. Een SPECr ALE TRIUN naar De DOOJ'DI ...ertrekt ft1I Woroeatar
te 1).40 n.m,

,
I

DJ on~~lr~n~ ~Iln.lqd ,door d., ~ellcL H~
VAllI. ~Bl'1Z noeger dieYOOl'!ean~n
tijd in HoUand vertoefde, in de plt!pl!hei«l
wal ~ het beate Vea te ft pm ~OateD heeft
pepaatd; mUeu publiiJr: i :

DE KOMMETJES SPOORWEG.
AAN KONT~AKTEURS.

ALTBRNATIBVE Tenden worden gevrugd eo nl_
ontvugm door den 8ecretans "Kommetje ~, Beperkt," Poetbu
15~40, Kaa~, ni.t later dan lt uur :'. Damidd.ga op MAAN DAG. cl..
29steD dezer. voor den bouw van bo."_oemdm Spoorweg, oap ... 7

NOT A. De lIitgifte ...an gcedkoope bartj_ per gewone t1'fI1n81l al mijlen lang, beginnende op eeD pUDl nabij Viacbhoek St.-tie, op de
~nnen op 22 deser, t.eruATei. De Aa?' nipt noepr te beginnen Simontdad-takli.ln van de Kaapecbe GouYernetD81It. Spoorwegea, ra
da. den 2!)lte~ 111;'. niet later d~ d.n ~steo ~_r. "Kaartjtll. van fiDdipode te Kommetja Bui. Spootst.Ye1I! Dw~",leggen, Bouto e.
Kaap8t&d en .1l1de1Q\:gelegen Itatioll. ZiJDgeldig Yoor gewooe tt:e'n~ Bnig-dwanbalken iD- of uitgesloten. India UI~lote", Bull.. deze
slecht. nn deu ~t .. tot dell ~5den cI_, en yoor te.-agreu"llIet donr de Maatacbappij vrachtvrij in 8poorweg.npn. te Viechh_-St.tie
YrOefer dan den !51t.en dezer. en niet later dan ein ~'n d_. worden gellYml. ' .

VRACHTPRIJZO. JWA,urb&rtjtll, ~ de h.l.... eerste en Plaamen eD Specificati_ rollnen worden ingezi"l1 ... ~ nooclsabJijke
hal ...e tw8fld. klull8 enkele reis 'V1'ACbtprijMll, nUn word.n lIitpgnfln idollD.tie wordeo YeTn-egeD ten bntore 'NIl de. Ingealear, den heer
naar Woroeeter ...an De Altl"l1 midelljk gelegen ltatiunl (exoluitf Yan R. :l8D01'I", Executeun kamer-gebou", No. 8, W.l .. atrut, Jtaapltad,
de Wijnberg a Simonatad lijn) aan per80DeD di. toepareb&rtj- YOOl'de gedureode de ~ van 9 v.m. tot 1 ILm. oe Direeteareu YerbiadeD .ieh
tfttoouteDiDgI gronden bOlIden of op de lltations 1l00pea. ni.t eLm laartten of eaaigen tender aan; te DeDIelL

VOOt' prijsen ell tijdtafel lflE'uw" Kupeoh. OentJ'&1eSpoor-
wegen. ne aanplakbilJ8tten.

. · i,OP ! I -.
I

oen.dag, Febru,n. ·1804,
Il. ! " -

TIN 11 URB!VOOiUIlDDAGS, I :

, I : -,

voor ~et Kantoor van l'l'QcnriaDr H. KLY5TILD te ~ulie na
de Berete KJa. PlUta I I . . [

blffltirn 2D, .. ,_tt, .
,GrOot lIorgen.1 i

, i t ~ , 'I

.. n het d~ Betholij,
ge!K>uwen.. ~'iI~ ~.

; OD~ et"II IID~ fOnWija ~
DOg grood YOQI'_~~ ~~
Bout yoor ,.wo! eD aac1erjé
bUiten Waten,' \'din' IDft..u.
.,J___; Pl.........;· ~ 'u i
\UR" --t 18 ......·e:rew. i

. H.,W. Dl'.l"l'JO.R,
Vftdu-A':aJapr.

D. BLAND, Secretaris. MONSTER.VERKOOPI'NGJ

I

VA~BELA~GHIJKE VEBKOOPING

LAND mGBNDOM. SCHAPO V'B.en
De ondtrgeteekenden, behoorlijk geiDm-oeerd, n1len per

Publieke Veiling verkoopeo. ' . doeleiDden

te COLESBERG,
op .OE.SDAa, 17 FEBRUARI, 1804,

I .

13,51_ SCIIPEI I~ 111 Itlkl 'EE,
UI')'.uIII)I l11'l':

1100 lUapsohe Ooien, 11QO E~n, vUlWn ell Jral-
8200 Me"iDo Oo'en, ""ren,
2f\00 GemeDg~e Lammeren, 50 Vette Oaeea, (in"iMl.,iet
1500 Gt'metlKde Mf'r. t:ichapen, voor dien tijd YeJ"kooht)
400 Ango"BIOoien, Il) JOD~ ~tier~n (indien Diet i

400 Boer Bok Ooieu, voor dien tijd 'Yerkt"oht). !
: ., j

:Meer' inzendingen zijn toegeZegd.
Bo"eDg~nOf'md Vee en Lerende Have !ïja elle in goea..n i ,

toestand en van. eente ..lae kwaliteit. ,

SCBUTZ & DE JAG8R.:.~....
I

Catalogi

DB onde,..t.eekende, behoorlijk daartoe geinatrueerd.
zal publiek Tel'"i:oopen te

MURRAYSBURG,
Op Zaterdag, 20 Februari, 1904

TB 8 UUR N.K.:
T.n B.r.... :

Voor rekening van d",n heer P. J. Retief, P. ZOOD:

De 1t'flbekende plaats IC VAN TONDBRS KRA~~."
gelegen in het Veldkorneteobap van Benedeu Bu:ffela BIV1er,
afdeeling :Murraysburg, groat 4499 mergen.

Dit eigendom grenst aan de welbe~ende plaat~n Ka'IT~
boseb Kraaifont.in en Tijgerhoek, en 18 sor der uitlOndenng
een d~ be8te eigt"ndom~en in ~ aldeeling. Hd veld ~
staat uit Karroo UreeD bittere' boeJN), Brak· eu Gana, en Jl
~chikt voor allerlei IOOrt van levende have. Gedurende de
laatste, ongekende droogte waa de he8!: Retief een der 1t'8Ïnige
boeren, die geen reden bad, om met SIJn vee te trekken, wat
YOldoende het karaktf>r en de ~eid van dit eigendom
aantoont. Thana wordt een gelepahéid, die ~h selden .:"OO~
doet. aangeboden om IUlk een eenteklas eIgendom m dl
distrikt te nrkriiPn. De heer Retief tal volparnevoome~
zijnde koopen oyer Mt eigeDdOm rondleiden en allel aan"'lHD

Ten T.... dé:
Voor rekening van den' boedel van wijlen A.nDa Soanna VUl

der)ferwe. .
Droog IrI, pmerkt ~o. 88, gelegen ~ de stad MUJftp-

burg, groot 69 vierkante roeden eD tt4 vierkante 'fOet.. De
gebouwen. be8t~an uit eeu 1t'OODhwalDf't 8 alaapkamera, eet-
kamer, keuken en cfu"pena.----
Vergeet niet den datum der verkoopiDg: ZA TER·

DAG, 20 Februari, 1904, te 3 uur n.m.

Termen zoodaDig, dat ze geschikt zijn voor ied~r .

ALEX. INNES, '.Afslager •
livrar.bnrg,

1 Januari, 1906.

. i

OOI.berg, 21 Jan., 1904.
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FAlitlEBEBlGHTEN.'· i

DOODBERIQHTEN ..
AAN familie eo, meDdeu wordt bot-

kucl .... ~ dat bet deD Been .. n
lenD eD dood bebaagd lMeilno mjjae
ajjde weg te ae_ door dell d~ op
d_" deser, _ija teeder geliefde
ecb....,te

SAU JOR.lBN A LOlIBAllD,
1f8b, Bck>uaair, ua deo ouderdom 'fUI
62 ;arpn, 10 mUlldeD ea 17 dll8eD.
De Bedroefde Ecbigeuoot,

BART LOMBARD.
RheDoeterboacbrug,
MallDe.bary,
8 F. bruri, 1904.

BIavnW,
Welliqtoa,

80 JUl., UICN. ,

OXDB&WUZ.RB8 YOOr eea
Pritate School OP'" &.reoplaata,t~ drie Mijl 'f1III Pall:"pu

'~:!enrija te geven aan , kinderen
in lC:ngelacb; HollandIOh, Muziek,
Zingen (Tonio 8011a) In Hand.erk
Salaris £4,s per ju.r m'l' vrij logi ...
Certificaten In ~igaohrifien .olIf11l
door den oDdergete.-keDtie irurew~cht
"orde! tot den 29aten F,bruari.

Werksaa.mhedeu te beginDen op
den bten :Maart, l~

J. J. ZWIEGB&8,
Karnmelbpan,
d.iat Philipeto1nl,
P.O. Paa.wpu Belg.

-SOJlUTVERKOOPINlGBli ti
HanoTir op Zaterdag" 27' rebruri,
1906 a.it het Kli"," Schat :-1
ZWIII"t, a.. INk Muil (ttaiJa), ~braDCl
md da lIUitaire Jl.rba..j Llabr
oor twee ~Ie~ne enU.Ij. ~ YOI&'.
O.trut 1'1" llnD ou~ i

W.l.~,
Soh ........

O'VE~LED&!(, op Maandae, den
8iten diner, .. ijn gelidde ecbt,moote
MARIA MAGDALENA VAN NIE·

KERK, geborea LJlIBlLlliD,
iD d.a oaderdom na 63 jaAa ea 9
lDU!ldd.

Aaa Dr. Nieuwoadt en de Beer en
Men. AlbertijD •• olCb ik mua bane·
lijke dank toe te breug.a ,.oor .a~ lij
leduD .bebbu pdareDd. hur kon
ItJdeu.

J. W. nN NIEKERK,
J:P.Y.

VOOR de Derde KlM Puhlieke
School te De Hoop, Afdeeliug Robert·
BOD, een p,.mftceerd. OndenriJseree,
in..,.t om Oncierwija te geVID tot
Standaard VI. ),Ioziek een ver·
eiaehtm. Werb.amhe<Jeote beg:inDeO
Da de April vacaatie,

Applieallte moet behooren tot een
Prot~etr.uteoh Kerq.nooillchap.

8al&ria £90 per jaar, met YriJI
koa' eD in.oning. Applicatiee nlIlD
worden iDge~r.cht door deu aDder·
geteekend. tot deD 17den FebrlllU'i,
l~.

Xlipbeq,8 Februari, 1904.
WEGGELOOP ••'0 n.'1 Kontevi~· .....

E.. I, omtrent laot.et 'YJD n.c.mllc.
KeDDia te PftD, met opga'" 'nil
onkoeten .1Ul P. H. J. ~ ZIIUlcl·
drift, Noorde Purl. ' .

ZACHT ontal.P"O ep Muodag 8
Febrll&rÏ, 'I !Didd.gw te1:l4.'>, oaH ge·
liefde moeder

LOIJISA JACOBA ROOS,
(aeb. Minnaar,) iD den onderdom 'fUI
60 jareD, 1 mUDd ea 11 dap •.-

N.meu. de ge_ewijke IriDdena,
J:ROO8, TI.

E. J. BRUWER,
D, Hoop, P.K, Bobert.eon.

KerkpleiIl, Purl.
8 Fotbruri, 1904.

OP deo 6:1eu F.bruari, H/04, ia 't'er- ONDERWIJZERES, die T"
huiad naar 19D Hemelsche wonillg, mijll MINSTEeen Derde jur Ond~zen
te«lergeliefde echtgenoot oertilicaat, getuigschriften, eD. besit
STEPHANUS FRANCOIS Dl' TOIT eu ZUlvn onderwijl kan J'!ven in

B.A. ZOON, .Hollandach, Engelach, }lOS1ek, Zin-
ill d811onderdom 'faD 71 jareD, 4 lDa&II·pa, Hand ID Naaldwerk In lid is der
dea en 3 dagen, Da een smartelijll lijden Proteetaateohe Kerlr, om onderwijl te
'faD raim 1 maUldeo, mij oalatende lDet geTen aan negen jongeleiden.
6 1Ï8U, 6 tcboon, 34 lrJeia 811 1) .cbter Salaris £llil IO.s.. per kwartaal ID
1deiD1riDdenn. Jogi.. (OItWllKBOIGD) vrij.

Uite deHa weDlCbik mijn bartelijkea BprlOrweg, Telegraaf en Kerk op
dank \oe te breagen aan de burea, men· .....aefe! ....-n afa+--d.
deo ,ea .nen 't'oor de meadelijlle hulp e-· V- _
ft,leend rednrende rij c lijden, alaatede Een applicante die lIich beijvert
bij het a~ten.n, wij DoemenDr. F,)rd voor de opvoeding en die grondil{'
eu den beer M,Uet. kennia besit, .. I l-.ng eu hooge1Vk

1)" bedroefde Wec!n.e, gewaardeerd .orden. .
M. G. DU TOIT, K. J. LOMBARD,

Geb. Boax. p 17 U' beek-O__'
Kinderen ea Kleialr:iaderen. ..... ,Q1I "".,

dial. Grahamutad.

1 Febnwi, 19M.

WEGGÉLOOPEN.

Worcellter,
6 Febrnari, 190 cl.

Tweede Klas Publieke Soh 001,
UNIONDALE.

OVERLEDEN te PateDue, dial.
Bumallldorp, op Douderdq den 4dea
Februari, 1!104,lDiiD&eederllehefde ecbt-
'88oot
GEORGE FBEDFBIOK: RAU TEN·

BACB,
ta ... OGderdolD.. a 66 j_, 8 lDaandea
e. H dapn mij ualaWlDd" met negen
kiDdent •.

De bedroefde ecat,euoote,
Jl. 0, BAUrENBACH.

1. VlCE-PBDIClPAAL. Salaria £1150
per jaar. KeJUli. na Hol1andadl, Toajc
SoU" Dril eR Boutwerk, 't'. r • i lob t.

2. TWEEDE A.s.sl~TENT. 8a1aria
£80 per jaár. Kennie 't'1UlBoilaadacli,
Toaic SOU" Dril en Naaldwerk 't'eJI-
eiscbt.
la beide ga't'allea plicbten

te aa.Dvaardea aa de e e r s t-
v 0 I ge a d a J u a i·y a can tie.
A~plicatill8 met afllClhriften en getuig-

ecbnftea, sullen d,,-~ den oadergetee-
kende tot op Woen..ag, 2 Ma.rt 1904,
lVardeJloaweagea.

JAC\)bU" A. L, DE WAAL.
Eere-8ecr. Publ. 8cbool,

Uniondale.

Ik, OIIdergetAleklJlde, belet 1uermed1
teR Itntngete IJVer mijn pull,
W1LDE1l6NBKRU I., te 1oopt'1l of
te rijden met hondeD, ~... al
zonder jl81t'eer. Eenige PerIOOIl, die
nnder tOMiemmiDg van da «Senur
in het veld ,nODdeo wordt~ aal YOl.
gelll wet Vlll'Toltrd worden.

li.G. BUlrIAN sa.

BENOODIGD
EEN Onderwijzeres, om onder-

wija te I g"-, in H ,llandllCb.
Engel~ en :Muziek, uo dr e kleiDe
lrindereu op een Boerenpia.atll,
Qo_atcnrn diltrict.

Sal&ria ~80 per jaar met vrije
in wo t.ing.' Een AfrikaaDsche Dame
zal de vodrkeur hebben.

Doe &an1O,k bij

8TOFFEL v. 0, 'VIJVER,
Magermao! Hoek,

P.K. Upperswarl Kei,
ria Tarkaetad

UDioDdale,
27 Jaauari, 1004

Christelijk Nationale School,
LjJdenblU'g', Tl"ILll8V8.al. KENNISGEVING.

APPLIC..\TIEB vergeleId Till getuig-
schriiwn 6D certificaeea roor de be-
treil.1Ig Taa Ani.tente, auJIen door
de onde...geteekead n ingewaoht wor-
den tot 80 met 1I9Februari, 1904. B ..
lari8 £.100 per jaar.
Groudige keonis "lIJ de Bolland80be

ell EBaelache talen, ea nD muiek eea
yereilObte; 0011eea setuigaahrjft ven
p1aat..aliJken leeraar. Werkzaamheden
te l.Jegiaaea Diet later dID de April n ..
carttie.

WIJ onder~et. ekenden, eipDUl'l
ftn de plaat1 Kruiw"pua KrJaI,
geven mite dnen kmuJis dat .ij het
recht van japn op onH _p1t!a .. VII'.
hoord het ben &aD den Beer P. A
Smute, f&D Jlalmesb1ll7, ID dat
niemand toegelaten &al 1t'ONen met
hood of geweer op oDSlD grond t.
jagen.

BEN Ondllrwijzer of Onderwijs-rea
~ ,~ Armln Bc'lOQl te AJuin
Knots, diRt. Alexandria. Applicaat
moet kunnen onderwijl geven in
Bollanrlsch en EDgelzch, in :MDJliek
YOOr 3. Iri:ndereD, en moet geowrlifi-
eeerd wezen. Balaria £60 per jaar
met ló pc. toelage VaahetGouverne-
ment. Welluaamheden te beginnen
met April kwart_I.

Doe 81UlJOek Die~ Ja.tm-, dan den
lOden Hurt.

J. M. BAKKES,
AI.in Krants,

P.K. Gruh &ter,
via Alexandria.

A.. P. R1WTS.
M. SMUTS.L. P. COETZEE Jr.

Becretaria.
V. P. S, LE ROUX Jr.,

Hoofdorukrwijzer . KENNISGEVING.Lijleabur""
1 Febr., 1904.

DDISG.lVING plohil!lt mitI
dUID, OTereellkomstig Sectie *>7 Tall
Wet 40 no 1889, dat op appll_tie
Tall da heer J. J. Y. Wijlt, de Al..
deelia~ vu Oalvinia ;oorn ..
meul Jil Zijn Exoellentie da GaIlYer-
Blur te versoeken om .iju .,.baoh.
ti~ing te achenkeu un de pao~t YOOr
vVf jaren 'Van de Publieke Uh.pu.
ning, geDumd "Druiknal," ,elim
in de Karroo, Wijk Noord O~ BOg.
geYeld. m.trikt Calrinia, UIl S-'g.
-den beer v· Wijk, op TOÓr" ...... cht
hij sal YOOI'SÏen in geeohikte ~.
.. oda~1 en etalling TOOr reiS.....
Eem;. penoon, objeoteerend· tegen
bonnlledoelde pecht, .ordt ....nooht
soodanig. b.waren in te di_ bij
eien oDd....... kende op of voOr da
Be_ dag Tall Maart, l~

N. B.LOri,
secat.ria.

~i~Tinia,

ONDERWIJZER GEVRAAGD voor
de Private Schotl te Palmiet·
kuil, ~llbict Bethlehem O.R.K.

APPUCATIl'!I &a!Jen door den onder-
gcleekeode iIlgewa.cbt wordea binDen
een IDAaDd 't'8ll ai publicatie de-
.... "OOT de !letn)k!r:ing 't'aD pri .... t
onderwijzer op d. plaate Palmletkuil,
diatrikt Bethlehem, O.R.K. Balaria £60
per jaar met nije iaweniDg.
Onderwijs te wonleu gegeYea &aG 10

kladerea ia de BoiUand1lChe en Eapl-
!IOheTalea. !ndiell meer Irioderea &0-
men km de oaderwijzer ICboolgeldea
vu die oob.ngeD. <Jertif1O.tea VILlI. g~
pa.. eerd Ondenrijllen Eumen _
aaabtn'eliag. doch certificaten VILlI. g.
pU8t'erdea zesden StIDdaard 't'oldoeade.

A. H. DU PREEZ.
PaLmietlruiI,

BethleheID, O.R.K.
Bethlebem, 21 Ja_an, \904.

lIIJN .l88JJTIINTI: YOO1' tie Nomier
Paul ec.ooi _ =te gMU ja
al de ...... be tot et-d-
eanI I __ tie 8taadaarda beneden. Ken-
Ilia na x:u.d~ ... uabeY'eliq.
WertM'.b•• tie bepm_ JI& .Maait
_tie.
8aIariI £® .... UlJUJIl.

.l. MOOB&El!S,
Voonitter.

ONDEBWLJZ1ml!8, om onderwijl te
PV1Il MD 10 tot 12 kindenn, op __
printe Boenaa plaata.
V..-.ch_: Hollaadaoh en ~lIch.

Mt5ek ... MDbe .. linc. Baiaria £26
per' jaar, met mje kM en ÏDwani ...
P,S. Afrika.aatche gesindheid ook _

t'eniaollte.
, Doe aaaZOeIr tot 26 Februari, bij

J. BTUDEB.

w~o.
Jongans Hooga School,

WORCESTER.P.K. Bowes4orp,
NamaqaalaDd.

A.PPLICA TIES wocdu door den cm--s.~ ge't'J"Uid Y'OOI' cl. (JIU;..
teliJIre Nati .. 1e 8ohoel te Gre,.liap-
poet, diatr, Pretona.
Een ~uwd pereGOa.
KeAJlI8 nil Bollandeoh en Jlagelach.
o-t -wijk gednf·
&!ariA £170 lDet Ulj. woning.
VoonUtziut op 't'erboogiag.
WerUaamhedeD te begiAoea met

J ali kwartaal.
Appl.ieaa. suI1en ~eW1lCbt worden

tot op lil Maart.
W. P. STE£NK.AJIP,

4dNe: Dt!. W. p, BU>enbmp,
~
Pr.toria.

ASSISTENT Onderwijller,
slJJaria £250 per jaar. ,Af.
80hrift van g£>tuigschriften en
CertificatRn in te zenden voor
den 23su:,n dez"r. Plichten
t~ aanvaarden mot het vol.
gende kwartaal.

CRAS. HOME Jr,
Secrataria

WOlC ~~er,
9 FebTll'Ui, 1904.

GEVRAAGDGEVRAAGD
Door een jongen Afrikaander, ](Jerk,
feD betrekkinjz' als boekhouder. Ge- 1.,000 Ge~nJte Balen best
willie iu winkel te helpeD. Goed. hanrhooi, afgeleverd te Kl3p1tad
,.tuipohriften. of Ma::t.l.u!d. Doe aansoek per brief

Doe auzaek J, J. V. dit kantoor .• ouder letten D.T. MIl dit wtoor.

• •H7U 17H
:16331 su
u8&t 1cpJ

V.du Kantoor,
Piquetberg .

4 Februrj, 1~ OOJlI'flltrotI. UBl&J' 1.BMUPII
ALI BO.VU.

..... 11Ot. 1102.

-" "H .81- --
Publieke Verkoopmg

-op-
i

mIDlG, den 2h&ea ",-T.- 1:
1:1

PIKJIIIR8KL001~
·1

, ; I

De onderpteekeDde, .t
door den heer Job.uDM 'S~
zal publiek v8I koapen :-

la fimaft Bsela, .
3 iij-;' TNk Paarden,
lSpanO~ ,_
15 bateel Beeeteu. '
,I Bok...... (Bieu.. ), i
1 ~~ 'lo. en 1 O~D

la 8 V",.wobo~_2P=~
2~ Jukken en
.. Kom_t.
2 Imij ~ÏDeI, . ,j
6 'I)lA..- , II

~-. I

~z,rKribbea;· ii
. 1 PMrden Kolea, , I!
&0 Vart.., , il

stab AaDteel V :1
1 Lot Boerderjjpt'88diIOJt.~I',

ete.,
1Lot Graan.

P.J.RBT~.
Vendu.KautDOr,
Pi--'"lFeb., T904.

Veadu-Kutoor",--
Piquetberg,

.ft Fêbraari, 1
I'



rEUS: i:
deeD, ao!:Ilaat
""Il ,

~eh ~

aniort, I .
!Q.I&Ild,~I~
i{upeeJie po.

do
elo

ion.
:~eiDet. f
illialll.
'l1fort. .
:-l., L.B.C'p "

• '1

'[vWD.

•ijk DO. 2; aId.
' .•• d. ,,_
;d. \
6, ViJjoea,

'! S.N~
.1

I

2,G9~
3 D. P~Y.

'U8d. :
f, BJaDd

I, illpJlag E.
ontabC p-

.1. afd. Sa.
P. MllJ.ler. ,
'. 4, Oáder
ort, 'Dpla ••
I ~e"raagd.
· aId. Vrij.
[ÁlaIllY, oa*.

.ETTE.,,":
l< DO. 5,III
G. de Wit,

Haw Ri·
inplu. B.
\)o!alafg ..

, i , Gaba,
\l!~~ E. C.

:"ur Aa,.,
.ut! F. E.
;gl.

,TIE HOF.
t,): 31 Dec,
·rrable, Olll.

.rheid,
1'&:-<.

;:~
.s:
~ 'j
..:; '0

Eo<
,;; •· :.H 4821~

lo, :-) 3j~08
Oj 318118

cl! 113144
<:7 .4938&
.J,~ I HS45

,fiD r'e
i, ..tliltiJh
· ,·t..~la ~
.lno( pl,..q
• and nq
.t t llIIIChu
,,,ementeB

~GaB:Pllal

.s. 1902.
;j

Kin-

·~Z«;NDE

IJ relen.
'andwon-
-ze ,icll
:'1Il Bak
·:,je ba.l·
Jedeo ea
en gea&-

, uitvar·
l~ zeiyer
Lik door
\"'ennm ...
rdt be-

·...,werFt.
e.,rsw.

:,,·zende
· htt Yal

ry nabij
J_\r baar
"Door

'zUn de
1II"Oadea
,_nezea.
: andere
le. bont,
beeft ia
'e"erkt .
'" EJIr~
.beD.
falllilie
· 9d. ea
!i'eW'01Ie

~~1:k
.tLewe!,
'.oadea,

1 heeft
I nA
:l Dia-
'611 na-
and611

;ebruil;
\5 bet
genl-

'a.Q in-
lelijke

• me.
!li.

FAMILIEBERICHTEN.
DOODBDIOBTEN.

ZACHT OI1W..... iD den H~r. op
den loten Febraari, 1SMM,on,," teede,.
geliefde Moeder A.LIn .. Busuu DC
TOIT, in deD ouclerclom 'nUl 60 Jar-
en [> m..andea; diep betreurd.

De bedroefde KiDdereD,
JAl( H. BASSON,
lURU BASSON,

geb VIJ Toit.
Mal meablU'J.
8 FebruarI, 1904,

ORGELIST
BENOODIGD • ol' dO!! N, G. G.

III""D te te 1I10f0T •• O. 1!Iala.ria: .£1& p.a
RUim. lUUIa YOGI' printe lII.dek

1_0.
.ol. J. PEPLER, V.D li..

V~ deo I(erkerud .

N. B, Zend. Slhool, Malmesbury.
L F.E.'\ GECERTIJ'lCEERDE (T 3)

HOOF'D-O~DERWI.JZER. VereiIch·
t...n £..kwaamheid om ondenrija te
~WllleJl geven wt Stand. VI, iJl Eo.-
,,~"'" h, Holland!!eh l'D Mllziek (TOIIÏD
Mlfa). LidmaatabewijK der Ned, Oer.
Kl.,.l. Harmoafum spelen zal eeD _

oov~ling zijn .
Sa.lari, £i ó per jaar lIIet ITiJ<' ... o~:
U Io;ES GECEBTInC~:r:RDE (T.I)

o:\VER'\\''1JZERES l'OOr het. "hafaat
Departement" en .aaaiwerk. SaIaria £iO
per ja&r PU vrije kuMr.

DOt> &&JUOek bij den oudt'rgeteekeD-
d.. (Leeraar) .óór 10 .Ma.art
Werkz.a.amheden te bewonen met 11

.\pnl 1904..
:-\.WElCH.

KENNISGEVINGEN.
Kennisgeving aan Crediteuren en

Debiteuren.
In den Boedel V&Il wijlen SUUlflU,

F....scl!u. .Booe (geboren Joubert)
eD nagelaten eehtge~o~t JOIIU.U
HINDB.l~ Roos, van RichmoDd.
Al degeoeu die iets YU welken

aard ook te Torderen hebbeD TU
bo,,<ogemeld_ Boedel gelieven daar.
TU biDDeD 1A!II ....- VaD eie.,.
teekenÏDg d-. UIl d. ODdup.
teek'Dde opgave te doeD. En IIIIa
die daaraan ietI nnebuldigd .ijD,
relienD hlUlDe IIchnlden bi11Den den-
"lfdeA tijd te betalell.

W. P. CRES8IT,
A.,creDt voor da

Leeuteur T.talDeDtair .
Richmolld, 8 Feb., 111040.

POUND NOTICE.
POU~O SALES at !I&I1OYer, 01l

Saturday, tb. 27th Feb nary, 19N,
ont of th. Middlewa'er Pound :-1
Yellow Heifer, ..bont 3 years aid,
IDU'lted righ I •M ,.,ra: low·tail. left
lac hail Ill00D in front.

.T H. VI~~1!JR,
Poundmuter.

SCHUTBERICHT.
SCHUT VEBKOOPINGKN te

H .. ronr, op 7.aterdafl, 117 Februari.
1904. nit het :Mid 'lew ..t>-r Scbat :-1
G.l. Vaan, omtrent 3 jare. eud,
gemerkt: recht6r cor swaluw .taart.
linker oor half maan y&u voor.

J. H. VISSE&,
Sohu~_"'.

HBT

• oltene Yrjje GJJDD&&iU.-

UITVERKOOPt •• I
0&&1' ik mijn groud.t1l)r ~ Dr.

Lawr.'DOe nrkooht b~b 811 binneD
kort 'redeD burg 't'8r1u.t, lOO verkoop
ik vaa &f hed ..n

De GEHEELE VOORRAAD
YA'

r I

ilNB~ELING van de Ned..Gfr. Kerk en van
den Kerkeraad ~ Jansenville.

ol ...... IJ1'ILL••

KUl' KoloO.u.
Wij de ond~teek8l1dm. opsi8l1.... a diáken. der kerk VUl d.. p.

JIleeDte ~~ JanIl4!DYill~,oertii!oeenm. hiermede, dat .ij d. Beer L. J. NOM Il

kennen 'Y1UI sijn jt'llg'f al, eli dat hij .1" alalapr ~eid rrJhi8f' Jr dnnD
"..ft voor de lu.tate (17) j&l'8l1, eD"'oor tien jareD baICl hij j.......,jklOh d•
BAZAAR "e~d1J'ietl phondeD en op eeoig aDder tijd, "D~r daartoe se-
roepen. Wij bebben bem .Itijd ger8ed met IVa werk p't'ODden. ~ riip~ iD
zijl'. betaliDgeD. Wij certificeer.." nrder. dat al. uR"!eeIIe AGENT wall
bij iD 100 ... wij 't'trDomen hadden ,,&Il peflODeD die b_ia-beid met hem
hadden. altijd .tipt ft oplttttend Wij be"el"1l hem hi_ed. &&q, ""U MIIi,
persoon of ,,_na di~ te _niger tijd. de dieutea 'vu tenen aUlap-, of
eeuen ..... nt ~oodig hebben.

Get. Bo P. Gou•• , 81'; J. J. G. Blirau~ 81'; O. J. lhohltll'; O. J.
Fourie; J r, Gou,,"; S. B Slabbert; l(. J. Grobler: J. H. A.. G,9aWl;
J. A. Ninwoudi; W. J. du Pifll&1>k; W. H. Greeff; P. J. J. Goaw.-; C. D.
Nande; J. D. rermrr.; Jl. J. Slabbert.

H. D. L.-Di~ill te oertifteeert'1l dat de ouderllet.eekAnde den H .... L.I.
Nord8l1 YOCir m.... dan" j....n ~~d beeft, iu .1 dien tijd wml hit door d.
kerk gebes gd om bij den ju.rlij~lICh"1l buaar .1. ~r ·te...,._,. Te ..
allen tijd ... hij a'~iI1rilllgd . k~k behulp.aam in werk ~ diet! aard telrijD
Wat~~1r betreft valt er ni~ OT~ te .l~. Bii ~~ W .tip~ eD:
tot . If "an de p'"l'llOll8l', die .wb nil Rlu h'll1p\.dleDeD. ZOoftl;bek_ ha ... hem 1I.~l~k. 1l.llbeYeleD OlD eeD • ....-' werk ..te ~~
Hij h..ft rMCLt j_ OuderrindlUI{ ,.b<>d. De beate .... 1OIa. Y&IlCle m.
,...teD en de.rer plu.t. achtervolgen hf.'m.

(Jet: J. P. BURGER,
Pr.dibnt der N.n. Kerk.

J&nIeJlrill., 29 September, 19().~.

CreSS'I.'1
-:0:-

,"'... ....""
'1'1' , .. r~.

\,

Hl \ f."lhll\

........'"Ck ,....
-:.:- -;0:-

IN VEBBUD liET

CROSSLB'V'S GAS BKGI.N•••

ATTWELL &. CO., Kaapstad.
- AGENTEN. -

Findlay's Dooorab Windmolens
Zijn de Sterkste'

en "-tI.

~Nl)BOUYt SRS

OIze

.... 1I.I_w-........... IIIIt.--- ............ __ lIJ..........-.....--.......... _ ........... _ -............nl.... PrIjslijst

vu
Correspondentie

in het
Hollandach verzoent.

Wink.I-Goederen nielid, OlD ~,
I WiDdmoI_en Huis-I.ube en

lIrichteo.

Po..,.n, Pijpen
.nd.... I••. vu elk,

IOOrt~
'Iocr eie GOEDKOOPSTB prijJleD.
N.B All. p8l'8ODen welke aan _mij
geld 110haldig aijo, a-elieYeD vóór
den laten Kaart 1904 te kOJD8ll
betAlen. daar ik aa deleD tijd al
mijn Ilitnaande rorderÏDg"n lOuer
ond.ncbeid yn wijn Agent al
OTwgnen.

V recleDbvg 1 rebr. 19CM.
L. '4p ••

We"""_"" pootea -.oorraad ftIILandJIoa.kapdig.!lV~ia
"lda.po.poD.

6EO. FINDLA Y '~COi,

.De beefeD' beb.t'Orlijk ~lIi.t.
i lollen per Publieke~ ... ftl"m'" ~ sir Lowry ~
78-90, I' .

50 PRAe k: I

g ed geJt'erJ. jo'" eaJiD lloedit U\RI1Il.lwei ~t om CJ..
lijk .. 0 pra~ werk te word~ i Zij lijD te ~ •..
tigen in bet .. fm1 ~,,*rioe rorpl GroeDep1Iot.: i

i &:00., ,I
IZ.V '. Rijk.a.- .1 g.

7IL.__ ... Lewrr-II .....

I.

:fOOEerste~las A~~teel
··1
!

op Maandag, den il~en: dezer,.
. :; ! !': .r ~,

ZULLEN boTeDgemelde' BokPa .Publiek 1t"orden
k.oobtte KLAPMUTs. STATIO ••

A.. B. DI VILLIERs &;
Paar), 10 Feb J 1904.

KOCH&D
I I !

lE ... .A. • ~ ... .A.D~
I

WATERII iWATER I
DI Pomp • ~ ...... ilde MM iD ele mar",

y.rkoopellmeer!vu due ~ daD ftD al de AIlGIaN

IOOrten tesamea. i :

.Al. 11 ea' p~mpwil hebben
krij..d•• e 8D. geen &D~ " 'i

Wij .... koop-~ ..8trá~llite't .
het beroemde Dildclel tea-:s.o-. ua .
.lPPu.a, eD de ~ ~ .
om hd te gebruiken. . .:' .

Bijen Korreo eD~. t4ebeboor-__ cJurbij. .; i
I

Beelelen ea ~kea Stoten. I

BUIG. A.GUUR l'OOI' ele

".\

." ..::

:.•

"DE
, ~'~..--~- .

~', _. O""_
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Drinkt ,Heerlijke

MECTAD
.:Drinkt Heerlijke

···NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAB
Drinkt Heerlijke

NEGTAR
DriIikt Heerlij ke

NECTAB
Drinkt Heerlijkei.
NEGTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAB
Drinkt HeerliJke

NECTAR
KOOP'l'

NECTAB
ZE IS DE BESTF..

Beveelt!

NECTAR
want ze i. de Thee

voor

De Rijken,

De Armen,

DeSterken,

De Zwakken,

De Herstellenden,
BN

De Zieken.

NECTAR
THEE

een Heerlijke Dr&D.
foor IllIeD ell te illen

tiide.:

Wordt verkocht door .De
Kruidl'DjSI'l (groeel'l) eD Al.
~meeoe WinbJa dot'!' lf8-
beel Zuid Afrib "l fil, iJ.,
ell I·lh. lmMIeD ptjkkel1 en
i. I-tb. eD B-lb. J'I'Mi
bll.iJcWde Ti-.

• L:.......

,MARKTPRIJZEN.
K.AAPIiTAD. 4

.1F-V1.. JU.UT

10 F\,braari, ltG4,
.e •• .c..
030 .60
(I II i 0 10 0
~16 .17
OiO 8311
o 17 0 1 1 0
Ol. 061
.44 .46
024 u40
OOi 0 0 !!
020 .68
OIO 040
o • lt -- 0 i 3

Appel.
BoMf
Eeoden
111_
<kIII1In
8&Yorbooi
Hoendeno
!tool •••
P-
Persiken
W.tertnoloeueD

LET TOCHWEL!
.,1. .. y... ..rIc... .

dea ste...., v_ ..
de Villi.... • Oe. _ .. erlEt, ef
•• .... Edll~~ _~_ Land,
...... toctt ..
."o ...... d .. yow\ , op
... • .,_!lc.....ft .-o• .,.u............... STADSNIEUWS. .

YIII&BBlfIGD .IIT

ONS LAND.

De grootste en bo.lii.ueDde .lag
nn de eente algemeeoe v~rkiezilll
der KaapkoI01)i. in de twintIpte
eeuw il geleverd. het ,etal overwin·
nin,en un beide boieD moet net
Dog aaogekondt,d wordeD. GeeD
kle~r Iran met rIJD Item leta meer
aan den ult'laR vennderen. De tel·
1." lijD thaDa INzig d•• iembrie/j.
te ',Jr1e6nm, de wettig uitg.brachte
ltemm.,n op te tellen en de bedorven
briefjo;a uit te gooien.

De uil.lag dAr yanchlilende kiel-
afdeellogf'1I kan no af heden elkeo
dag vor.acht worden. De lengte \'lID

deu tijd dien meD voor de aaokon
digin, van ieiereD uitaJag heeft te
wacbten hangt natuurlijk af nn de
aitcmrpk~heid nil de kleaafdee-
Hili. :aht de telling ill kieealdee·
lingen al. Wood.took, St.fIlleDboeob,
enz. kan men reed. hedMl klaar afJn.
terwijl de uit.lag nn Prietlka oom
OTer U dagen' bekend getteld al
nnllen worden.

Zij die hUDplicht getrouw hebben
jledaan vóór en op den Itemdar
kunnen ie bt-kenditellinR nn den
aHAlag met gelatenh",id en geruit-
heid afwachten. WIJ I1IUen onl aan
geen voorspelling wageb. doch dU
JruoDtln we zeggen; we achten on.
gelakkig, dat we oOIzelven geen
verw1Jt hebhu te maken In yernod
me&deH verlrieling.

TerwUI WU wachten, op de aan-
kondiging ftu den ait.lag der yet.
JrieungeD, laten wli het oog liaan
op den polItieken tGeltand 'Rn
Eogdand. De heer BALJ'OUB, de
premier, i. ongelukkig ongeReld
en kan get;n deel nemen aan d.
belanll'Ub debatten dJe ledert het
begin van d. tegenwoordige .....
op den eerBt.,n dag doer maand in
ht'~ hula d.r gemeenten werden ge-
voml. Het, alrea nu antwoord op
d. troooreJe i. nog DJe~ aaqe.. BUWAiBjlllN.voos. .ZlJl~==~-VolpM !Ilea _ Salie
~men en mélll Yer'VlCht, dat blad, 0....... ~._
dit in dt'18 week 1101Diet Dl... Bq~ ,-oikii; ál

b·ohJedeIl. d~t ~L"'~d"",d !'h:.~n.~~Ia=Ctne-wt- YaD r ....__. "jUl de l'S- bij PriIeP, ...... ., ..
~eerk.p ptrUJ. heeD • ~



Jkru-l

ag ftD
e dh

gill"
,rbete-
&!lier

iD
'0

bli
re 1'" -
ek aiel!
1.~
1 e
P ·111
'r

id.
O:"E..'ó
,D,

Ioot.

ru

H, d
I en
cl voor

,.'r ë-

P. Ac- .
Pie-

\j e ,
sredas-
y e ;
de V. -,

5 lan-
P Im

.cad en
<kow;
.··t een
oor
·1 aijn,
daar-

Il tw e

elk lid

'0 h -
,V e
Rich-
k

"""ige
. asten
"edoo-
.. z

d ste
d g....
op d
of

vvond-
"erden
.de

.., de
cl Vloll
komst

"klop-
-voeld.
,elnfte
dkan-

kuwe
,rlijb
idsc

,,"'0 n
_::pven,
·.·der-

L~ den

1"•. 1.
:jk",

.J.
Jet,"~

Lh

, d.
illgo-

) .J
heid

Pro-

l. y,
'1 2

hui-

Pll'-
.uk.

Ds.

,OOT
"

)~

en

vor
't

ge

NATAL.-
H





'--acllt-
<>rdez..
06 ftl
iIIMIl-
r jaar
Iww-.
e4I be,.
.. po

Iedea
eG J.
n TA

r c.l-
>Ipa-
Eo C.
t!III. J.
Besio-:e_
Iberta
Ia&te.
'81_~
1[. 8.
Toit

• "SA_.
OS (1)....
catea
ft ..

>Il lid....
0«:1'0-
ellDia
gnua

I Ilea
d. at
gen.
n.'ea

naar
Brief
loten>D.,m
g.
~alJ"4
raad
r dag
per

lOlTaD.

kt in
1 be-
beta-
I den
on.
raad
i wt
· dell
een.-

a.

Ier.
ziP.
eden
nam
I on-
;001"-
bied.
bin-, __

3bied
voor-
Run
man

.Vri-
top-
()Tet'

ngal-
trib-
)uit.-
~

rsss.
op,.,...""

:hen

'*''"''..ni.
~N
:ooD.,
Aa.d-
· SeA, de
€'f'O'.

ra..ak
'Ioed
Lll ill
.t in
~
up1
dea,
~jim-
Dit

oond
..nte
s.-
I d.
I op-
eteJl,
"&Il

...-op-
le IJl
erfT.
""fN-
het
898,
okte,
ucht

wio-
acbe
vol-
1&1l-
, die
op

·r ie
tt) is
D.-

'EI!I'O.
I de
tAlm
: al
t'lie-
alA

j~.i"
nA-

den-
I.ad

bet
:...,;t.
,jk~
heb-
lend
~de-
·ro'.
pt-a,
P'~-
&rIn

,·,,·r
, .1 t'l'hug . ge.chou.ken.
'IJllt· n.-gende<ea tieade kinJnea.
Il.' w erd zijn huwelijk met ....
',,,!I" en een dochter gellfOgeud. DIll
, ,',-..:IIl1l!"n 11'''' __ ak, Jat hij n«Ia

, 'Jr dood .... ter sijde gt'1 ..gd, tOeD ~ bC~!~r~1l!5~~~~;;;~", ,,,·,,sh.oer nog _ sprankje v&ll ....
Il lu-ru vond ell er in IIlaat;dt" Il-. toob ,.,_.._.••-.:.... _-
,It 'or tt:" haJen.

Dil t 1.> lW reeda OII&"veeI' lA!VeD .. .. tielrdel~ikB:
"utig jaar gelede&. De toen ter
"u,Jd ger..dde heelt zijn "t~rkenm twe.,.
, "1\ broeder al rajm. tlnllug ja.- ....
,', n zn-n heeDg&all, heeft [,'VeIlS al ójD
'[("'gel' en Ia~r geboren broeden ea
. u-t crs overleefd ell ia nu nog, .. el YeI'-
-,. I an eeu uitcedieJade UIl dell nnd de.
~ra.i, III11I ende en _ .. "lende ~jllaard
" "lD, de nog immer lM'<lrij1'lgf', YaII
. " en-v uu r- ell levelUl- en arbeidalu8t
_I. ",,,'nd., Xicol.u Jacobu. Hofmeyr.
I'rofessor ID de ThecMDg.e te t;t.Jiea.
iOO,b,:h, de "ad., Daar het vieftcb, "an
i,·rlien, eli, naar het geluof, YaII wie
",~,t hoevele zOGen an dochteren iJl den
11,,0''' .

I>,· oude Spartanen h3dJ"n een wet.,
'''',,''11'; welke de .-.rakkeuIlgen bij !aDD-
<I' ~,·boorte moe!rten worden omge-
1., ach t. Waarmee bet heil "&11 laad en
I ulk werd beoo(cl Ware JeM wet. op
,1"11 ~enoemdeu. Jrlaart.dag ti'> "Wela ..
, .·cnd" toegepast, hoeveel zcru Z. Alii-
', .• 111 het a1gem_ en de ;\ederduitaoh.
1\ -rk ID hee bi;;-der met armer lIija
",'II orden aan die macht ,,'elie uit g.
.o"t en geeateskracht vO:,rtspruit I Wie
, cn z.'ggt'n ,hoevool Sparta re lf niet door
,I,,' oefaamde ....et V&ll zIJn groot_ Ly-
. .!". lieeft "rerloren. Bloot lichamelfj-

,. kr.eht is niet de hoogstf, macht op
, ," Oat onderralld ook Sparta, ~

,,'_JOl' dell rijlad ill het nauw gedre-
", u . moed eD. kracht mo.",t putten. uit
J.' glot'le.nde woorden "'an den luommeD,
k: "U pelen, '1'1011 4thene grl..endcn Tyr-

\1,I.r .,naak in iDtelkctlleele oefenin-
, , " '" vroeg ontwak.nde godadienat.-
, ,," k, "gen weldra een aJII!8 OYenr~

! ~,,,J,'u lnvloed over hs-ru. Vall bet.
,·, .. 1·, 'Tot !'int YaD 't Ilg!'llleen" ....
': "I diens beste dage:: <'<"Il der knap-

,'.' leerli~n en ~I.ten. Zijn g.
. -fk ooede lee..-ter, die ·t.Vlm. neef
vr u hvm WM, Serv ... III' Kock, (Iata'
.~ r,'tart. van de .\slluralltie MutlClba~
i' Ii De Protecteur"). voorspelde haa
·.'11 ,chJ!terende loopbaan, a&Il welk
'J~ Ill) zich ook zou WilISl wijdeD.
-r. ...cI, echter was zijn oog op 4wn be-
""'p of liever "roeping' gevestigd--die
van ~:\'angehedienaar. HI~....ilde aan d&
'",k,.,'nllg van sonda .. r- eijne ga ...en en
, ~w!lr"l1 wijden

Doch b~t was destijds niet zoo gemak-
:" tlJ~ als nu om predikant te ..orden-
"'''1',,1 met voer iemand, die lid ..... van
".1 ;"7,111 van "lII'rti ..n kIlIderen. Er 11'1&11

'I"'~ ,,~en ' ..miusrie tt' ~éUenbo.ch. De
_,·I"geubed ..n voor e.'Jl .-oorbereidende
.,,1 1,11ll" war en zeer "hr ...... Die theo-
" .O~ wilde worden tnoe-st voor een tal
v an Jaren a..ar Holland, derwlllll'tB Mn
,,'I. muk..nd e die son" wel honderd da-
_"rl .Iuurde. Het krutte gewOOlllijk "raD
,'.'11 d",zpnd tot njftlf'n honderd pond
"" r.Ia r de jonge .-\fnkaander ala "oIle
\ j) M. In het Kaapland kon tHDg.-ijL
\ ,," aUe ouders .. a.ren tot anlk een nit-
~"" ID hpt belaug van één _ in .taat
,: h,'reld. De vader «ill den jeugdigen
\ .t ",aa.. l,t't zich echter ompraten door
'I" predikant, De.. -\hraham Faur., ell,
'''\lCI",rPld door dfoz ...u leeraar, _el
,I' .loor Dr. A, N. Jo:. Changai~
i'. ,jd eon der geleenhte HoIJanden, die
,"': naar Zuid Afr Ika "",,,",,,,_n -
",[\ onze aspirant-llodgeleerde ia d4'
, ,,,·d., helft ..an het jaar 1841 zijD tb.
"1'1"I, .. he studiën aan de l'u-ecbhche
I 'll\·f'r ..qteit beginn~n.

IL" 7.00 grooten ijver en &U~ toog
" 1 daar aan het ""prk, dat hij reeds in
,j, n ,l••nnong van 1850 aan de ~~
\ .n 7.1)n doctoraal e:ULJ1Ien kon deuen.

Hplaa.! Doet or in de Theologie te
" '" dt·!l. die ge<i..cht .. kwam tot niet.
Jl" Hollandsche winters hleken te vHI
".n r Ill'nl. De derde winter tastte hE>m
' •• , 7.,,'r aan, dat de ~eDeesheeren "f!'r-
k .",rden. dat zijn .. longen geaffekteerd

Ir. n ,'11 zij hem p~n terngkl'e" naar Z.
\ f r ik. voorschreven. als ~Dlg middel
,.!" hH fe,-..a ~ redd~n. Alsoo m~t hij
"1"l' doctorale wtudllm stake!!, till bl 101-
.en)l. in JUlli 1860 . .ïjn propoaeo.t.-
• \aIJlt'U c10<'l1 in dMl Haag, waar hij te-
I "110 werd geordend. Zijn eerate preek
.I, ~eQrdend pr..dlkant deed hij den ...olr-
~"uden Zondag voor Dr, Nicolaas Beets,
\'.,.; ..rlands gerierden letterk1mdige, die
II 1"-32 ..-..nl beroep"tJ ab eersten Pro-
h..or aan bet Thoologilch 8emiDarie te
~t"llenbosch, maar '-001' dat ambt be-
dwkte, 0111 weinige J&l'6n later een sie-
r lad van dl' l'trecht..che '{jai~teit te
worden

In zijn geboorteland teruggekeerd,
hra. ht 0.. 'Sicolau Rofmerr eenigen
tiJd to Kaapstad en de OID.Itreken door,
om "',at op to. k-DAppen. Hij preekte ech-
t"r meermalen en maakte grooteD op-
"'ng door de eenvoudige sierli~eád van
"Jn stijl, de 1I'e-lluideniiheid ZljDer Item
"Il eien diepea. emat die deD inhoud zoo-
'<el all! de ...oordrecht .ijnel' redeuen
kenmerkte, Weldra werd hij te Celrinia
l,.,nx'pen eD. in September 1851 daar ab
herder en leeraar beveatigd.

Wt,lk ..n diepeu indruk zijn arbeid -
,'an den kaa..oel, in de konaistoriebmer,
en vooral op huisbe_k-maakte in ona
[oen erg ...erwaarJO!*! Noord-Westen,
!!"tuigen ouden van cL.gen Dil nog .

•1.. r boe zeer Ook ziju 'bar~ ~ in
zijn e"raagelie arbeid aldaar, bad hij tlOCh
ook eeu oog en oor voor de behoeften van
k>rk en land in het algemeen.
Ret toen reeds sedert jaar en dag be-

sproken plaa, .. in ds SteedI tOeDe-
fll"nde behoefte vloll pndikanten to. "qo.c:-
I.,.'n door de stlehtmg een6l' Th~
.ehe Kweekschool in !lnid Ahib, hield
Jll,.t toen "reler gemoederen heilig en
ma~kte het oa.denrerp uit "U warme
,lJ.cu&siën in Rings- en Syaodale~ Ver-
~."I('ringen en vooral in de drukpers. Er
"PTd he"rig gestreden door '1'00['- ea te-
~,'n,tlLDden, Ab aanvoerder cl« laat.-
.tcn trad op de hierbov6ll reeda g&IQl*D-
I" Dr. Cbanguion, die zijne pálhts-
Jllllt"11 met groote bek ..... mheid in
k,'rnaehtig en aoms geestig HoDeadvb
.iteenzette. T"II:ellOYer b_ tnd de
Jonge Cal.-ini..:he predikaat in 't atrijd-
, ..IJ. Dat gaf sijD oaden I.rme •.ter po
,·genb ..id om, smaioode op de je. na
"111 '<'genstander, te ~Il 'VU "de
von- roegde oa.twikkelÏDg deser e81l1I',
"aariD wij Dog den dag nItea beIene,
~at knapen .....rbaud IIUllen opkijken
I.'J 't vernemen, dat hUD.D8nden sieh
('p hun leeftijd ~ield& met TIM-
~pr pll priktol, eD dat de .uip!iBg ...
" troepen: 'W~ met ~, lfII!
III IJ biefstuk!'" 8poedig__..... iiiCIl
''Ik 0... J, H. NeetJllinglb., ~

',~:~~t:"!am:et~b!: ~ . .,..;
" Immershoek, in den strijcl EoIcIIIma-
hilI(" brieven TOlgden op brie9a ....
: ..hjke lengte, OOIItr.-tWoor_ op
"lIS00rd ..n, HE>t geschrijf.,.., __
'."'Jr," ... n "dieCalnniá&ebe ,..
\'." . die Wimmenh-"" 1ICJ-.:/' ea
.. l Il 'd18 priu A1bertlChe ~
""nude het ua!GkkeHjbte .... na ..
l.'I!d-.\frikaau". en het ~ ......
,,"pn'kken. Eb tOEOn Dr. 8enMj Bat-l"rltillMli_!lt.
""n. n" bet afkoelen na cia ltIijCI.
,I,·u heel"n boel llitgal iD de pi e'Ie
;'.n c~n lit!gB bl"OOhnre, __ , ..
" .... IT! "r&a. ~are.:n _~ Bww •• "
,"ond die een ruim deIIifrt. j'W.... •

";;"l~, :'}':?f~7~{~~~r
, ,
: :

t aeus.
"Kreu~," dat; ~ICOu.u Bofm81"

uooit . Wel ..... hij ele jarNl lang swak
',111 gestel, maar daarbij nlet eeD boa-
olm!,:zoo rechtop ala een paal en zoo fier
"h .. _1...... al 'n Spartaan. Ea ala
;"IUd en als jongeling ....a. !iij "rOl leYeD
e-n Oedrijrigheid--,.vrooh)k .1II opgeruimd
- met aanleg voor muzlt,l:. vooral voor
te ".001 en ni et eeD8 arkeerig vu d_
1,11' ....

..............
&-lrJ~

l .......

No.' )4,
, ~o8k President •• n. ~, .

t ..... t.:
It fanL·.. :ftn....
" .. .......
" 10 aIUtq.
If ' .........I .

" ii,.....
r tI una.

I

Jf ,tO ......

" .. fO lI1Uta
i. t nr.
I

t u&.

.... 1U'eJl vaa 9 v~
9 v.Jil,

·;.;TE KOOP ZaDelt ~t .;. a.1a~....
Mil den.Boekhaad.r .. HG.....
I:U tt WODsn,'~ Bui
'1h. ea • ODhuigt': eeu exem·plaar.,..·· . ii

~ , I lj

Wat ean Jon•• "lan
beh80rt te weun,

I •

&esohiedenis va.n
man van de koel-

kaJuel maatscha.ppij.
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(post-
blijf met

Jan "'.....'n.........

Aan Dr. BOSS,
AbI!'8turmil Amerikauache

~e
l'UOQJaaI!1 P.K. Bus 726, 66 BoU

Straat, Kaapttad.

HYPOTBEKlW.'i. !

Komtelb 3JIl8&1Jdn &ti eteJleabcb,
Paul(aput!&.~er), WelijDg-
tOD (aput Mr. l~e) eD K&haee-
bUry" (lIr. Schot) '. .
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II Zlld Alrlbu.11
LIIllSIIRlllril1

INKOISTlM ••• &480,000.KAPITAAL ••• & 8,000,000.·

Alle kla.IIen van LevenaverzekeJ'1ng Pol1aaen.
"tile Prem1en. Lace Graad van 0Dk0liten.
DItIEJAARLIJKSCHE VERDEELING VAN WINSTEN.

Samengestelde BonU88en.
Laat8te verdeel1ng in 1901: £6 GL od. ofo

Eentvolgende Yerdeeling Op 30 Juni, 190 .... -
.Álle wtuten behooren aan de Houdere van Pollllen.
Verzekert U thans, en deel mede bij de eeJ'8tvolpDCle

cU8tribut1e.
Hootclkantoor: JOHN ROBB,

EA.APSTAD, Seoreta.na.

i
i
!

~ ...~...
!

.
IET IIIITE IEIIEII 'lilIVBIL IS,

nat zij Inel en afdoend Kracht en opwekkin, ver-
schaR. Eeni,een kan' op elke plek een ~op BovrU
klaar maken in een paar minuten. Het Is een Ideaal
voedingsmiddel om een zw.ren da,taak te he,lnnen-
een voortreffelijke drank voor dat men ,aat slapen.
eveneens Voor hen, die het hezlt eener krachtlre
rezondheld w.aardeeren-en een goede hoeveelheid

daarvan-II BovrU Juist het D1ldd..L
I : '

II .fILEI
IR~.~KT.

I :·1-
_VOUDI8,

!, '

ilTBI,I ,
: '

VERTROUWBAAR.

Watermolen en Pompen:
G. TOUCH ER,

Waterwerken Kontrateur en Boren Ingenieur
".86, BREESTRAAT, Kaapstad,

Takken te lIalmesbury en Plqlletberg.
H-tt DlTOOrrud eeD poota "eneheidenheid 1"IA :

'WINDMOLBNS ftD 8 tot 16 Toet doomed. met
'1'OlLBNS na 10 tot 60 "oet hoog.
ZWART, ITOOM, cl GALV. PI1PEN YaIlI tot 8 duim.
lILBOWS, TKD, BBNDS, t!ID .lPmeeM behoorIeleD. dezelfde grootte. UTend.ftl wordeD ,.onugd en ft e
POKPBN. Kontnktean, TW. KoloDiale, en udere pompen. SYJ)bon, door den ondergeteekeude wCll'deu

Kau, LoodgieterI, t!ID uden penpompen. Sche8pl, MKkelpunt iug8W'&4lhttot op 11 u.ar inden midd.~
ohu.wnde, pen, 81l aodere sware pompen. II Allw.Jer Quadrupl. 'raD den 2bten a.a.. ,oor d. aa.nkoop
Actin Semi-JOtary" Pompen, met klepje of ballen )rIep. nil de hi,",lI_gem~lde goedere,
.Be.proeiDp pompen, illnemeu pijpen 1'&1& .. tot II duim. eigendom nu. de Tn.olnaUche
"1lueh" Lmtrakteu. blijk Pompell voor moci,l.;rig w.~r R--g'eriDg, en on OplC~' te
(KQJUl8n niet opgeropt raken JDet .-pieren of Itroo). Kaapstad: '.

WIIN POMPEN: Il Semi-rotary," .lle grootteD op .toot wage,.. of voet. 5000 Corduroy pakken gedeel~
lijk met gewODebroe~ en ge-

SLANGEN: Gomelutiek ea Zeil, VaD t tot " duim. deelt'lijk met rijbrotkn.
~LBPPEN: Veet, Peet, en hooge drukking tot 6 duim. Lucht eD

Ballen Kleppentot 8 daim. 480 Dozijnen )[an. Hemden.
CILINDXR8: ~open 81l 11zer VaIl II tot 6 duim. Ook WiDdmolen 500 Dozijnen Paren Ma88 a.

8taachardl; Hoofd, Bange, 81l Stoom Ketel KraaeJl, Mubole weTen Sokken.
DebelI, W.bueen, elLS. 1000 Paren Bfutn Leeren Ka-

GtPhUUIeerd ".kute m ronde Gerimpelde W..ter Tanka. m8l~n.
6900 Paren Blueher-8t.evell.
eoDozijn Vilt Hoeden.

E*R:
I£IIIIP i, IJ TEIlEli

G. ToUOllD heeft de grootste ODderriDdiDg iD Zuid-Afrika iD het
eprioh_ 1"IA WiDdmoleDI Steen POIIlpeJ.ela.'

Be,uatie wordt gedaan. Alleea wordell 8J'ftI'eD lDUIIn pbnaikt.

BAAL-pERSE.
voer HAVERHOOI II LUCERME.

T81lderYOnlUlD k1UmeD nrkrepn
worden 81l D10nllterl siju. te llÏen iD luit
Truanal til <>ruie Biri .. Kolonie
Informatie kutoor, Oade Bean G..
bnw, Pande taTein, Kupatad, toa-
leh_ de 1IND "aa 9 v.m. Ill" JLm.,
u.i~erd del Zaterdlp, wauee-
IUD SIIbn sieD tUIOheD a. lIl'tIIi ftD
9 ".m. en 1 n.ID. .
:Mn bn tenderen "oor clea ph...

le yOGft'Ud of ...ug deel daanall.
Het GOaYernemeIlt behoudt aieb

het recht toor om te weigeren de
hoopten of etmigeD MIlder MD te
88IIln.

Wij bnJaPD n UIl land en groote
"eno,hepiJ1l1"lA P.lB8D.

Schrijf YOOr bijlODderui811 en prij-
&cl aan

8EO FINDLAY" Co CO•• noIAL aTIIUT .....• t, KAAP.T.D. -:e-a-

LIJNEN,

STOO.VAARTBUCKNALL

BEPERKT,
Hermanus,

VAREMDE.'AM KAAPSTAD NAAR EMGEWJD.

TtrIlDdmla luite Ilaa Prijs, £28 61., &lI. B11itenb.Dt Rutten.

PA88ACJImtS DIJllfST.
1.8. I&BULUWAYO," sal ftD Kaapl1ad DUI' Engeland m1nkJam oma-t

IIOJ I'ebruari, p'.'gien ÏIlrIeIIIeDde. .

VUCJJIT DDJl81'.:
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