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Scott Brothers LIlItaf,
PLmsrwr. WPS'ID .

LIltt.,
pJJIIIII1', 'wn'D.

D•••• ,
Wij noodigen U uit oll.en .ooien voorraad

Drsperién ell Uitetalkamer goederea te
buiohtigen, en wij ve8tigen speciaal uwe
.ttentie op liet uitgesoohtl aaortilDeDt
BloU8M ell Co.t'UIlI' • .oor h. lomer
Seï.oeD.

0.... voorraAd lapoutoJfen i. Ï!eD ftIl de
"-e en wij Vertooaen U DU oue
speciale lOI'teeriDa' ftI1 het.uoen. We
kaQea met Yertrouwen ft1'k1anm dat
0DJIe prijuD cfe,.~ lijn. Schrijft om
.talen. '

SCltt IntHnU_,
PleiIurtraat, KA AP8TAD.

leil .... Ulltl_,
- "Plablltr8at;~~TAD •

TE KOOP ..

260 Eerste Klas luUen,
60K BBN AANTAL

.............N,aosc:H.

VERKOOPING.-----_ ......._- ' :
I

KENNISGEVING
,
i

AA..'l" KOKEN LOOPEN bij D, J. Smit.,
Acht.ea"d&m, P.O. WiDdmcMea, Paarl, , ,ol"
EZE.LB, ~ -. v&le _ eeu. awane,
!.wir ~ en WIr Itourt.. EiJ.
llMÓ ba li-. t.uc bekOllleD ~ ~
t.&LU!& de- k"*-.

I
, i

OID••• 1fl
, 'lBnOO~G·
'YAN ZBBR

EI ~'AST(

Eerste lias PAAIR ID lWEl I' '0'··8'1·.'"; -; L " . ;,' ,
; 'I:' ,T~ .

Men wende aioh tot

PLUIMV~E. o. STARKB & 00.,
M• ...,.·WA.A.ROJrl ~ het. echt r.. phum.

vee .. houd-. ru '
0mdM Jij Da de __ uitpv. het dub-

bele" ~ knjp iJl e&enn ea. driedubbel
LD 11"00$ ~ kUibDL
leder, di. ILia am MA weiJlia moeite

geeft, kan mee ~ pluimvee hoadeD..
WIJ kwuiell U het. beet.e pvor1te en

voeder da&rv0Ql" venchajfllll.
.&ea reconi voor Juli, 1903, ja 106

pluimvee prlJMll. (ó~ Eefllt,e en .peciale.)
0118 vooruaa.m.t.e lIt.nIven ja geharde en

knoch. .... 8DOrtOeD te foU.en en ren ge- IZ'" ti
.,... lIleChtII a-:JUb voor t.eI&tOOD- ... r.i.
lIt.elliJaP ~ ..
Pripii~ VAD ~ na ei_

a voeder toe verkrijrD VAD "ENT.a£.
PRISE,' Pluimvee 1'la.aU, Howbe_y, al
HOBBS dt LEAK, Ot.rvat.ory,

"~" Pluimvee Voeder ja hat.
be.te en ~ voeder voor Pluim.v~
16/- per 100 lu..

St Wieners Dag (Yacantiedag. )
Speciale uitstapjes '?ij daelicht naar 8a.ldanha

Haal en terug. / Afd. Caledon,
. ? Op ·Zaterdag,.· 8deD .October, 1903,

lllllQ II IUI.q, 3, 4 81 5 Oct'_8r. ' , om IQ .'. voormidctap. .
?

(A..) iV........
; ,~. zeker ~iak GllONDi ~~ Loi ~o.26,'. ~ te ~up. ...
·:foD.teliD, ~ Oaledma, ~ 68 b. roea.. 18 c1lt.o Voetm.· ;'. ; Qt..~&ft ...... ia .~~ StraM ~ de Ho~ na de a...~o-'. ea BeJq'ea --!Wit li.. T. Bol....... hel praca.,. .uieuw •.:~=lijk~=-~~id:.!.tU:-~lwj.td .... brilcht "erd-,-Ee, ,,-,.-,n-:--Di.....tl·-a...-m,-"..-.~-.n.~-_~....I.Ill-.. -'J'-,~-,-in-_-~.,-~-m.-.-a-r-k-t-.---i
:; ;Il. zeker .Wk GBOliD~ ~_ :Lot. No. 26, PlaPA .. hcmta;' fl'DOt-:fid, it-t'~-_., - , - ,- '. '" -- -"" .. ,
kw~roeden ell 18 b. YOeteaol ,

~t;~~riahe~~*:. ~~~~h:dI~::rmeld Erf. en llAMt PUBLJ EKE VER Koor-IN ()
, "

, III. Zeker .tuk GROND¥ lijade Lot. Ne». ó en 6 Blok D., PIePa ill VAN BBN
het dorp Poolee BMi, UIIIK lI~~t 1 s kw. nedear. DI lInIjtI
.: ,0 dit ,Erf staat het fra4ie WOONHUIS 'nA wijlen _ Heer BulL be- wa...! ama. .•
ta~ drieS~ ."".er, Zitlbmer,Diapau .n Kombuia. cmdar
l~zereJi. .tádnd Dak,. en pnchtflt Verandah eD il MD pnch\ig ... bedhllia. ~ __ _ _

; ·IV. zeker .tuk GBOND,i~~ Lot No. .7 B10k D., ft1llW dorp Foolel. DB OD~kende. behoorlijk ~ gelat door de heoutrioe
.B...ay~gelegeD ah boven. poot ~br. rUedeD en 72 kw. ~ ... den Boedel VIla WlJ1en'JolLUlln8 PRaul JU,oPPD

~ • 1 • J. P.soon, sal per PUBLIEKE VIlLING ~erkoopea op hare WOOD-
'.' ,,V. zeker .tuk: GROND, ~»UW Lot No. -'8 Blok D., ft1l het dorp Pools plaat.a en aa.n hare W'CJIIiDg.

Bay" gel.gell ah bcmm, poot ~ kw. rUedeD eD. 72 kw. voeieJL. . i' ' •

, . Vr. • Zeker atuk GBOND,\~JId.,....ot No. 7 Blok G., ft1l W dorp Poolal OP'DeD4er_~16,October, 1908,
~y,.gelegell ah boftll, grootj~.b. J'CI8d.eD en 72 kw. "fOeten. ,~ OlD half CIrl. UTe in den namiddag.

l. m. Zeker .tuk GROND~ ~jade Lot No. 8 Blok D., Tall het dorp Poo.... BBN . ZBKICR BTUK G&OND, plegen in de sfdeeling, YaIL .
B.y, gelegeIl ala boven, groot!62 kw.:roecIA en 72 kw. Toeten. Worceetief'. Veld.Kol"D~ TU. ()ftr Hex Ririer, .ijtule he~ eene
· . ; . . gedeelh TaU de. verdeelde p1aate Nooitgedáobt, groot 0Dpt'8er .60()
· VUl. Zeker stuk GRO~ lit':. Lot No. 28 Blok D., .... het doi'p POO.... morgen... Dit ~te .. plaatl sal ~erkooht worGen met DIIOhtwater

B~, plegell ali boftll, groot f' '.roeclea ea 72 kw. ~ ell ~olgeD"~ ,~.
· IX. Zeker .tuk GBOND, ~jDde Lot No. 24 Blok D., ftIl het dorp "Pool. De Spoort.reilt ftD 'W"oroeeter loopt door een gedeelte der pIaat.,

B~, gelegeIl ala boven, groot ,~ Jnr. roedea en 72 Jnr. voetu. en men 11-.. mei g.,.u.. het eigendom te eenp tijd iupeoteeren.
De a&lager lp880t dat bet OftI'bodig lOU mjJl iets meer van het

eig_dom te aeggen. omdat het alolD bekend il. :
Doqh EK;N:W..etE DLUlANTMlJlf kan het gerut
genoemd' worden.

J. H. VAN ROOUB., .

.v :
1fR~D'.&G, 8 O·OTOBBa.

PAUL D. 'CLUVBB,
: ...

A.F.LAQB8~ ,

~ PECIALE REIZEN zullen gemaakt worden door de S.B. " Balgal "
Oen/of "Beady lt op boveD8taande datums. Dit il een prachtige
gelegenheid OlDdeze belangrijke badplaats te bezoeken en verschaft een
genoegelijke korte vacantie.

Pusagïera kunnen ~ea verlangd denaelfden dag temgkeezen of
kunnen van de gelegenheId gebruik maken te Saldanha Baai te blijven
tot Maandag, 5 October. .

,'Pe II Balgay '.' en/o~ " Ready" k:nnnen gehuurd worden door groote
. partijen voor speciale wtet.epjee.

Voor alle informaties wende men sich tot.

Kaapsc.ne Gouvernements
Spoorweg ea,-

: o. J. P. TllDON,
! &. li. BlJLL,

Bueat.nnD TeetaauDt&ir.
:~ v_kit. ~, __ te Bot:am. SWi. daplijb krijpa.

: GUTBlUB e$ TBBBON, kf.agen.
, , £ :

~OO:N, 16 s.,...-ïlJll.

boveDl'meld getal PA.ARDBN en BZBLS, wa&r'OIlder ~enoheideM
~ paren aijB,: groot, a_It en in goede OODCIitie ; geeobikt 1'001" dad..
liJk gebruik.

..- Komt zien en overtuigt u. zelven !
P. A. GOOSEN.

Vn...LIII}RS & Co.•
Ata ..... ftI

Bde1a ruYiar Bli& rerUn. eu'l Oost
LIa4••• GEBRS. BUOKNA.LL, Btrandatraat.

TE..'iDElki w«dell ,evrUid voor wbre
"erk8l1 lil verb&wi met. Spoorweg ell \VIIi
IoOegIUlfN DIWIC boveDieJWemde brug, op
de ~jb baak der BWIe!. RIvier,
voet. Loadea, omvattende het 11&'101,,ada ;-Cout.rw:t.u~ V&ll e6A' .poorweg-
tipi ap _ 3' 61' wijdte voor 1 mijl 74
chauaa, VAD we1b Jeaai.e omtnat. 58
ah&I.m _ dIlbbe1e lijD. al r.ijD, ~.k
VIW _ tramw. IJIOOI' VIW PorDt.ooll Road.
IIA&C dea o...'ijk_ t.OegaD&' der u.leU_
bruc, .... w. _ ltI'OOm allel(UDieJl,
krUUrP6deD (lev" ~) et.c.. et.c.

~ aijD verkri~bu.l- op
(1), Het. Ua"- Y&1l deJa hooidiJli&-

lUeur K:-t::!
(:l).' Het.~~ V&ll daD ~j.kea

lllplUeUr, Pan RIiMbeth.
(3). Het ba&ooa- na den W&arDElDU_

den pLuaelij.ks iJIcenl&ur, BWfeli
Rmv, Brucwerkea, voet Londen, op en
!lA daD ~9Ma aep.-ber, 1903, rJ.. w_,
lIAl8I' ... ..t.chrih V&ll het. OBtowerp COIl-

tract., If*lib~e, lChedule VIW hoeveel-
heden en vorm V&ll tender verkrijgbaAr
lijn tern bet&ling ViiloD een gUiAea.

Teaden moet.lm sijll uitcem&&kt. op den
voorgeechrev8ll vorm, ell moeten verp
&eld liJD door een cMpoato LD cOIltant.en

vu £:lóO welke .:ml ill geval v&Il met.
.. nneming V&ll den teDder, Al worden
t.erucgemnd8ll.
De t.ender Al met lA aawnerkill( WOl"

daD gellDlium, t.eJaij ~ deze voorwaarde
"ordt. voldaa,n, De nweeriD« verplicht
uc.b Wet dan laapea ol eenipl teD.d«
iO&D te u.n8ll.
Tenden, ~d &&Il den Contro-

leur 81l auditeur genen&l, K.u.pAad, sul
ten words OIltVa.ngea. in het. auditeur.
kant.oor (the Audit. Office). Parliamellt
Stnet, Kaaf*ad, lIJet !&ter dan 12 uur
de. m~ V&ll deu. 19en Oct.ober, 1903.

ALAN GRANT DALTON,
WurnemeDd Hoofd,;... ;eur.

K ....... Ooi,,_ znh ....... I

K--.. ...... ~;..r,
KMPW. II iop., lJIIL

KOEIEN. KOEIEN._._--._--
Geimporteerde Melk Koeien.

Verkooping zonder Reserve.
~IJ h~bben i~~ties ontvangen van den WelBd. Heer P. MdLx.p

om bij Publieke Velling te verkoopen op

Zaterdag Korgen aanstaande,
aan onze Stallen, DARLING STRAA.T SO.

20 Geimporreerde Melk Koelen, sommige met
Kalvers en anderen te Kalven.

~ ;:l. Zeker ,tuk GROND, p~ fie GordOD" Bui, Afdeeling Stellellboeeh,
zijhd~ Lot. NOl. IS cl 19 ft1l'U Lot gemerkt No. vm, groot 46 Jnr. :roedm
ell,20 kw. YOetaD. .

(B.)
.r3 EERSTE KLASSE :!.CBIlK X.OBlD.
CJ 'EERSTE KLASSE XAL~.

(C.) .Jen eeheBlan stok Winkel Goedern.. .

De.e zijn uitgeaooht van de beste Zuivel Boerdttrijen in Groot
Brittanje en zullen absoluut zonder reserve verkocht word~D.

• ...1·.,••.
'Zoóala, Man. Kleederen, ~Il, Hemden, Hoeden, VroU1r8Il BIouaen,

L~ Kouaen. Kaai. GoIdij_ Papier, B1ikbu KeIk; Beef, Tour, Zeep j
Jamt, Bpnlen. M..... Vorken. 'l'~ Sww, KOBlet Keel, Zou~, Olie; Rij."
ell ~ 'meJUgte ~ Goederej1.! te veel om te noemen.
(1).) : -:&ft poot. _ j,rachtige Assortiment Hui8raád.
~: Eet, Wach. lOeed 811· uden T&fale,Enkele eD. dubbele. Ledi-

kanten., S~eJl, Fancy Stoelen,';lancy Tate.." Kleeder Kuten, }leuen. Vorken,
G~ en ,Aude Wa, KeUen~ ens. eDS.

· dnthoudt du de plaail i"MANUS.
:0. dar ia'ltDDA(J, 3 OCTOBER.

Dag van Verkoopipg: Zaterdag morgen aanstaande
om U uur. ,

HALL,' Darlingstraat,
, AFSLAGER van LEVENDE HAVE.

21 [Irstlllu I- UTrd-'anIa.
411 _U. EzlIs.

WM. ROBERTSON & ZONEN
MEUBILEERDERS VAN HUIZEN,
_BVBBLP ..... IKA.TIDf.

STKAJfl)8TllAAT 36, ltAAPSTAD.

KOMT ,ZIEN\fi KOMT KOOPENIII IEl DIE laUF liJI.
Ala .. l1&li Doo1heid 01 8" iD het

Hoofd "Hjd~,wacM daD Diet, ~ kom of
IChnjf dadelijk naar de L. B. VJ!:aNON 00.
POtItbu 1602, 01 DaVlf" Kamen. BiMibVaat,
Johanneebarg, eD uj .ullen U YOU. bilmader.
beden gtloren of U GRATIS MD boek aeDdeD,
bsndeJende oYer he' onderwerp Doofheid l1li
boe die bJijorend ge_D Iran wordeD lIIe&
Electrici tei t, die &ij U lOlt UIl haie Iran toetre
pul wordeD, lOader oogema.kkeD of tijd 1'V'

li... Dese bebandeliog ja door de lieheele
•• r.Jd bekend eD ja geëod~ door de voor-
oaatute DoiItorQ, Doob&o_ IAlltit1l$ell
'<lOwel &Ja door de Pen l1li de ~"heid.

Kerkstrut 6" Kaapstad.

PA.A.RL, 25 BeptfDber. 1903.

JfdlI!I1:7BBLJiI_ x_ A 1'.'1'.. :a: M..... _:E_G __ •
:acI.A.IIBU!!JlF", ~JiJLXJ lit. GOWDKOOP

BUITDGEWOOlf K08'RLLJl[B. SI,AApJrAVD 8TBLLBlf.
lU.T:1L8 IlII' DJ: lfIBUW8TJ1 JIOD'Jcu ....

lU.RPB'1"l'J:X EJI vLoDDu, •.
KLE.ICD.JJ:S, KAT'l'U,

GOllDLJJ1U.
ALLBS l'fIlWWE VOORRAAD. ILl: AR'l'R.aL GBWAABBGIWD

KbDETlE ;ESTATE, Beperkt.
'_: - # ',......~--- A. B. DEIcilY , Cl.,

PlUOFORTB • IOmI DEPOT, WM. ROBERTSON
IIcKBKZIE .' 00.,

.... * aus 'DJEIIST.t 'ZONBN.

II l'lml

POsT ADRBS BUS .IT5.

PIANO'S, Kngel8ohe, Duitaoh een
Fransche Fabrikanten.

ORGELS, ~e en
Engelsche.

i .: ~·ji:,;,;.
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AFruK A A.NDER BOND.

A J rc vn.r.rzns.
Secnotarl.

FRA8ERB1'RG .

Sp<'<',al,' '""'1(ad<>rioj!;~houd"Jl op 1:.1 f;,'p-
tember , 1900.

Afg<'nIJ\rdigd ..n tegenwoordig: Tak no. 1
Fn""rborg. T. L Townsb"",d. Zaailand. Tak.
W. T. v. Schalk"';Jk, Leenderplaats Tak. I.
Trom p Sr. en Izak v. <lo ~lerw", Ezelfontein
Tak. Y. MAnt", en D. Erasmu s.

SchriftelIjke kennisgeving van den voorzrt-
t .... l'e I"",,,,,. dat hij niet !ron t..g.,n .. oordig
...ezen om ri'den da t hi J aJa ~uige IDO<'III.
v..r-chijueu voor bet. Rondgaand.. Hof, dat sit-
hng bicld te B-ulort West. d.-,n Ilden dezer
0 isteut voorsit eer ook niet tegenwoordig
7.iJlHIe rd er een tij<h>lijk .. .-oorz:itk>r ge-
kozon , 0.1. de beer W. T ..... Seb.lkwijk.

V""')1;B~ met ge'-! jZeope1lld.
De roorritl>~r v-errocht den ~ari9 het

doel Tan de ~dering uit te leggen .het-
welk gedaan ....«rd, namelijk kandid..'"n te
oomiIl<'(\'!'eQvoor h..t Hoogerhui, s.

Voorstel TtJWn,t."nd.-:\lantz :-D ..t het
Distriktsbeet nr V1Ln Fr.c._.onfg vooest e lle ('Ill

nomi"",,", tw.... kan.dirlat"". namelijk den
We!.FAI. I......r Du Toit. L.W.K, BD dea ~
H. Claassens vau \'idor;.... West; eenparig
~omen.

\ ergadering met gebed geooloten •
Tbs. J. TOW~SHEND.

Seer. [)i"triktabMtnur,
Fraserburg.

BTOCKEN3TBOM TAX No.2.

Notul ..n eener algemeene TeTJad.rinl, ge·
bouden nn TI" No. 2, ~toc"en~trom 1'&nden
Ah. Bond te Man_Da deo 12eo Bept. 1903,
bij den b...,r L. Piete ......

1 ecen",oordig J5 I{"woue leden.
0. y.rl{&<lerinll' ."rd geopend mei gebed

door deo b.,.,r J. T. Pieterse,
De uat. Voorzitter 'prak oenige woorden tot

opbeldering ~u de leden, ben wijzende op de
"omeod" elecrtM en Tr&agt elk lid .Un.. pliobten
getrouw t. nrynllen.

De Dotuien ",,,rden toen Rel_n. doeb Irondn
Diet geieeleud worden, daar de Voorsi Iter en
....,nt.&ri. niet legeuwoordig wareD om nnlag
te (eyen omtrent .erlr, Termeld iD de 1'()Oraf·
gunde notulen, w.. rop T~"8teld wPrel door

~ den beer Berm. D....yer, Ieee<: W. Dreyer, dat
de notulen get..ek.ud lull ..n worden, m.t dien
yewande dai bet TeI.I'1! yao yoor.iUer en
aecTe.aru eeD open Irwe.tie gelateD aal worden
tot ....0 yolgeDd" yergaderiuil. Al&emeen UIl
g"DolIIen.

De notul en 'lI'erd~D Il'ete-kend.
Er werd '<M'n OeeproleD de yerdeeling of

mudinll nn de 8tockevatrom oond.taklreD daar
bet. uile",I moeieliik nit om altooe de ~"rga.
deunIl bg ta WODen; .uar IOmmige leden 100
yer moeteu gUll om .ergadenupt! bij te .oneo.
beeft d. Tergaderiog be' goed gedacbt dit pont
iu beh.ndehDi te nemen. Nadat de &aak goed
bUJ:rolen waa, werd een ..oontel inpdiend
door deo heer K. Pietene, g_. G. Baiiingb,
Dat een oommlllllle ur....rdigd worde, be-
Blun_de nil de "olllende bMren: H&III Dreyer,
L. Pieterse, Jan Drey.r. Ju Pietene .0.H.rlll..
Dreyer met bet doel om Tak N•• 1 te gaaD ont·
moeteD. om le lIen of.ii tot een redelijke oyer-
"DlrolDllt 11lIn_ .eraken.

AaugeDO_.
De "ooniuer m.aalrte toeo bekend lI&1l de

.. nzadering de nprot'piug nn den heer Theron
L. W.V, o.mtreDI bet nomineeren yan Hoog.r~
b~18 !undIdaten, en .. ide, dat bg nn de di8-
tnlltaootuonleden 1'1'IIIIen IOn of lij bem
I.hchllog.n kond •• lfeyell op dit pnnti ",.. rop
de beer Jan Dreyer opstood, en bellend maakte
dat bet diatr'lItlibeetuor bij ellrander waa tr"",_i
en de heeren Prpt ..rins an M.icban geDOmin".rd
bad 'oor bet Hooger buis, docb bij stemde
tegen die nom;na'ie.

Voorgea;.eld Herm. Dreyer, geaec. C. Hat-
tiDgb: .

Deae yergadenD' ....raoekt bet Gou_men'
eerbiedig, doch drinlfoad, de elaima iDpsonden
t'OOr de 00111 pen .. tie commaai" yoor paarden
... Ior.en of. dood in de protectiellampen, ten
.poe(hgate Uit te betalen.
Den secntaria wordt gelaat dese reeolnt.ie aan

don Mnteu mInister te .. nden.
AlgemeeD aang8ll0m8n.
Voorgeeleid BaD8 Dreyer, geeec. L. Pie-

tene:
0... "e .. &<lerin, ben-urt de budolwll" .,.U

den a.crelaria nn Tak No. 1 door het nr.oek
1'&0 den heer Grobbelaar te 'lr8i(erea om de
b....Ten Micbaa en M.oolman een p.I~beid te
ge ..eD, de ki...,. nu 81oe11enaVoom toe t.lip"'''.; en ut, eea pur darn later
de .. lfdebeer,cien b.er MiobaD gut DOmineereD
al. Dodldaat Toor bet Hooverhllia lIOode. eem
&jinpolitiek geboord te bebben. )

.Met meerder b.id IlIUIgeuomen.
Vooraeeteld L Piete"", Ift!Bec.Hani Dreyer;
Dat oue 'I'01pndo Inrartaal" ....rgaderin, ge-

bouden aal wordeD bij d"n lKer Jan Dreyer deu
tWeedeD Zet.rdag in December 1903. '
Aanteao-·
N~"t d. 't'OOraltter den beer en lDejdroaw

L. Piete"", bedaokt bad .oor boa gu'njj oai·
It.. I, wer:! de Yerpdering door dea h_ J. T.
Pi.terM raJoten met gebed.

L. J. PIETERSE,
Aa\. 8eoretaria.

'!!'!!!!!!!!~

OeHOfftJ Barakken, \
f ItKAAPSTAD,
, ! , '" ' NAlIENS Gebroedera V.A5ToriD 'heeft ondergeteekende uit. de

zal pi.... ~.bbeD. op hand te T81'koopeD: ~ .

DONDEb!!DA.G 8 OCTOBER . . ~U"'}[OEK. 911 morgen.
. . J.~i' . 'W.ELGEVÓNDBIl en .

KLEIN· WBLGBVONDBN, .

Het 1and il o~rdeeld in 88 UITSTEKEN DE BDUW alle drie plaat.,D aaneen gnmende, gelegen op de vruchtbare Koolapruit.
ERVEN, ~ ~ ~n1; aan Oaledon. Buitenkant, Barrack, Zieke, diatriot Winburg......ater ",olep; de beste plaatBéD in dae wijk. '
Albertu _ Pande $Vaten. Doe aansOek' bij .

Het --dom cj. ~den in het centrum ftD UAPSTAD _1.._ . G. R. THBROM,. ;' a-'-t§..._ ..... _... _ v-........__
PlanDen van qn.verdeeling sijn nu tened en sullen aan eenig Venteraburg, O.R.Jt --. ------ ....

adrtw ",enODdm ~ op aanvraag aan de Afalacers· 19 ~ber, 1908.
V.. lof 1;01; _OhtigiDg van de Barakken en verdere bijsonder.

heden kunnen ftI"~ worden ~ .

Het •."iets" lis
Bet i811AZA.WA:TTE~ THEEV;E ~maJIU~

in Sib. tins, prachtig besohilderd. :
tretten •van de vier Boeren Generaals,

BOTHA.
DE LA BEY,

VILJOEN.
DE WET.

Blijft niet in- gebreke er een als
Souvenir te krijgen.

Denk er Ban dat

MAZAWATTEE ORRISON & CO.,
PleIDlI'traa't.
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HANDEL LANG DE WBSTKUST.

e.e, "BALGOWANJJ

. .

.Uitatapjes tern het eind der week. bij claglicht naar
Saldanha Baai en terug.

Gémiddelde overtocht 7 1U'8D. L'GDChaan boord.

WIL JE VOORUIT BOEREN ~

tezamen 1464 morgen;
P.K.
~

veel sterker is dan gewone Thee.ien d~t
slechts een lepel vol gebruikt behoeft ite

anders gewoon zijt. er tW',eeworden, waar gij
e gebruiken. P~V.ERKOOPIMG BIJ ,

pUBurlEKE VEILING

Paarl Divisional Council.
For geural iDfOrmatiOD. a relC)lution of tU CoUDOil taken 23rd Ocstober, :

1893, il herebJ repuliliahed:J :
"The Width of the lUlN ROADS ill thiI diTiaion ahall be 86 ,..; i

DmsIONAL ROADS 33 feet ad :Mountain P..... Bridp .. d l)riftIl
16 feet." ;

The. attention of owneR of properti. _~joining &boft ad .... of in- .
tention ~ fence in their ~pertiee il .peciaU,. drawa to .... WO to the :
adTil&bility of COD.I1Ilting the CounGil before placiDg u1 ~ lC1'OII :
the l"OIIda or ob.tructiou to Council'. gram piu. '

By~,

AFDEELINGS RAAD PAARL.

BUCKNA;LL
i

~MVAABT

STA ER OP
~

MAZAWlTTEE THEE ,,
, I -VAN-

BEPERKT.

TE HEBBEN

en zie toe, dat gij ze krijgt, daar vele winke-
liers trachten om extra voordeel te behalen,
inferieure soorten daarvoor in de plaats: te
stellen.

,
,'" J I~,0. U~. V."

I·'WAT HET BETEEKENT.

VINOLIA ZEEP
beteekent

een goed uiterlijk.

DUFFU8 & CO.,
~Afa1agera van Z. :M. Imperiale Begeering,

Sl, George'8 en Kasteel S~n,
Kaapstad.

BIES .,

Hebben ter
Plaat,a., :. JJ ,.,.

Geimporteerde Zaat Aardappels, zaat RaVel" en Gerat.
pedaal Pel'l!OOnlijll:UitgelOCbt door deu Heer H. RIES 'rOOI' Za.id-A..frikaaDlCh. Groodeu, aiaook

BElN HUR ...-EEL
OllllChatbur voor Bakken eu Ha.iahoaden. Scbrjjf laD HEl!UlY RIES & <JÓ.,

6~ :':'eGoede ]8[oop."
De on~ venoelt wiendelijk, dat de Agenten voor de

".Zutd ~ ~ met Om.LtM.d tt ook sullen ageeren als
~ 'ftJOr .. Di GOBDS HOOP," een Geïllustreerd Maanblad .,.oor
J~ dat ...". af den leten Juli, 1903, door VAlf D. S.umT D.
VlWDI .. Oo.,~, sal worden uitgegeven tegen 6a. per jaar
_: ..~An... .._. '
~:

voor O. P. SOHULTZ,
8earMariI,

VaD de Bandt de villiers .. 00., Beperkt.Prijsleteerilger,

OOST'"
LONDEN Wate~ole~ en Pompen.

·G.l TOU CHER f

latlN.ltn i IIIIr •• , II lire. 11111111',
.weo, JJBBJjlSTBAAT, Kaapstad,

Takken te :M&lmesbury en Piquetberg,
Houit iD ~ ~ groote '9'8I'IOheidenheidvan :

BREUKEN. I ALCOHOL.
Tabak en Drankies GewoOnl

Pat..nte Brtukbandea voor &dioale
genezing van Breuken •

EInIUII, SUI.. "IU!,.
Eu ............ 1 .... 11.

Het benatigen van brnkbandm en raad·
genII! r.a.u patien_

BI8LIST YJJJ Til KOSTU

door MD Bpeaialiteit van !iet

U.OaN.NO INSTI·/UUT•
!d4erley Btru.~ 134, ('t1I8g8l 108).

Con.ultatlo VRIJ van 10 uur V.m. tol
15uur n.m.

_,....
I&WIB"S~ ,

Ja, LUT~T 'i Ilmd'itlillltil.
1UU'ft~ 1'OmJI.U& ~, ., i

RAII08•• NO 'N.TnUUT,
ADDDLft Snul' lM (TIAD8U leS)

P.K. Bn lStl.
~TAD, ZUID-AFJUL\.
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De JAARLIJKSOHE B~AIL" ...
houden worden o~,Vrtjdaa', 16 qoto'ber
in de "WlcaTI.UL , r.oop.ti\&t.
Belallgstellenden i. dit werk onder et.

.erw!IAI'loosde kinderen kanD8Jl h1lDlle
;iefdegaun bezorgen aan eenig lid 'bil het
Ik;t u Ul' of &&Il

Kia. DE WET,
ZendiDghai8. Bredutn.at.

De B.uaar opent te elf en sluit te unn

Kaapsche Gouvernementa
Spoorwegen.

HILL OOTS!1.8 KOLONIALE
GOUVERNElIENT.

Achterstallige Loonen.

"\1lTS dezen wordt ter kennia1.' gebracht aan belanghebbeDden,
dat overeenkomstig een voDDiavan
het booggerechtshof, in bovenp-
noemde zaak, op 3 Angustns 1903,
ge reg-ering na den Hen October
1903 aile achterstallige loonen ala
op den 12en Mei 1902 UJuitbe~en,
o,ereenkomstig de be2lo1diginga-
staten in haar bezit, aan alle appli-
csnten, aan welke bevonden wordt,
dat gelden verschuldigd zijn.

A pplioatie kan worden gemaakt
bij de ambtenaren hieronder ver-
meld, na den bovengenoemden da-
tum, en moet bevestigd worde
door de juiste bijeonderbeden Tan
den dienst, bewijs van identiteit
eto., viz :

Voor de
(1)Somerset Oost-Fort Beau-

fort Sectie, de heer E. P. PoP-
uss, Resident Ingenieur, Con-
struotie, Bedford.

(2) Fort Beaufort-King Wil-
liams Town Sectie, de heer
S. FIRTH, waarnemend Resi~ent
Ingenieur, Constructie, Alioe.

(3) OudtBhoorn-K.lipplaatlijn.
de heer G. GOROON, ~sident In-
genleur, Constructie, Oudts-
boorn.

ALAN GRANT DALTON.
Waam. Hoofdingenieur.

Kaapsche Gouvernementa
Spoorwegen,

Kantoor van den
Hoofdingenieur,

Kaapstad, 29 Sept., 1903.

~eeslamer r·n Trost
MAATSCHAPPU.

~m~r9:lo. " ler~pjelA, .hapstid,

P.K. Bu, 142, Teleh,n. 16'.
Ttiegn.fi8ch en Kabel Adres:

"FIDELITY."

~* .... 31 Maart. 18&6.

Kapit:lal
Reserve Fonda

£20,000
£110,772

DIREKTEUREIII j

IP.t.UL Da VlJ.Lr~aa, Procureur,
V ooszrrres,

F. W. HILLS.

O. M. B!&J!.t.BD.

H. .M. A..lLD I!BlII.

E. J. &uP.

DE Y..A.ATSCHAPPIJ neemt de .!.d-
mini~tratie op zich van Boedels ell Ei-
gendommen ala E.xeeuieurB, Admjni ..
tnt.eun. Voogden, Curaton, Truat-,
van Insolvente Boedels en onder Hu ....
llJb Voonraanlen, Inspectenrs, Gevol-
machtigden. Reoetven, Agenten, voor
I~z~t.enen en Niet-ingezetenen, LikwÏ-
dateurs, van Maafllchappij, D. op aan-
Jet>lpn en Firma's.

GEEFT Geld op Eente Verbad van
Grond Eigendom en Onderpand op Hy-
potheken. belegt Kapitaal, koopt en
T~rk:oopt Grond en ander Eigendom.

VORDERT Verbanden, WiaMla, III.

a.ndere ~chulden in.
ZAlf EL T HUISHUUR in, Intenet

op Y<'f"banden en andere Seouriteiten en
dOl·t iHiere !!OOrt van TT'1UIt of Arv.t-be-
gheid.

WAARBORGTil.
Dtl Maatschappij R"eeft enneeJUI P.

lisser. uit ILia SECURITEIT voor de
Eerlijkheid, en Trouw van Tl1Ut...
Llk:widate1l1'1l, Encut.eun en Vootrdftl,
Uitvoerende Cunton, Rechte-1lupPlean-
ten, Landmeten, Beheerd.n, Secreta-
nMe, Klerlr.en. III. andere Beambten ill.
dm dienst van Banken, Crediet. "fer-
zekerinr- en andere ~{aat8c.hallpijen,

en Afdeelingaraden, Corpe-
en Firma'. "p voordeelige v...-

waarde.
Deze Poli.eaen worden ~na aan-

genomen door de Imperiale av. Koloai·
ale Rereeringen, an door alle ilornwpon-
dl'n ten door heel Zuid-.A1rik ..

Vormen YOOr aangiftea en ande", ilI.-
!Je.tarn op aanzoek ta verkriig .. bij

~. lV. STEYTLKR.
~

w. G. COMBRINg,
DE OUDSTE KOLONIA.LE

HORLOGE en JUlKLlKRS m.KEL
(GIUiTIGD 1836),

Kortemar.ld.traat
T~enover H. 8?uu 4; 00.,

f{AAPST "-D.

Wasserfal 1& Hardlek,
BIGRUUI88D BIZOUW.-17, DORPSTRAAT, 1U.APSTAD
Oent.r.al Kan~: BVUA~.-lk,nfeOl_n belOtKd nau eenige BetruJ..
pl ... t. ID de sc.a ot Blliteu op de kortA
"en D"II" T1"1! _ ooder de IrilIgDie Toor
..aardu.

Kla" Ooodkist" a/h,d ooor iII'"

WOERMANN-LIJN.

Voer Port Nolloth, AnS1'& pequeua,
Walv1aoh Baai en Swakopmund.

~_ HITS.s. "lDprid"(8OC~~II,t:~:ton inhoud), Kapiteinft Johnaon, &al op DiUdag.
dm 6en deur, naar bovengenoemet. haftDI
.Irirekbn.

Heeft llIper1eure IIOO(ID!modatie voer

~~i of pua.ge gelie .. men Jiioh
te wenden tot

poppl, SCBUlBOP " GUTrUI
(AJentechap Toor KupNd).

tG ltuteelsu..t.
NOTA..-Alle lfoed_ moeten dnideJijk

"emerkt IIn gllnlllDlllllrd a{jn, ook haTen TaD
bMiemming, a.lIen d_ITe aDden niet UIl
boord .. ordeD ontTaDgen.

300 .Extra Vette Kaapsche
Schapen.

200 Extra Vette Kaapsche
Bokken.
0, lOJU.SDAG1 dem,

ZAL bovengenoemd getal Vea,
dat zeker present zal zijn, te

.KLAPMUTS STATION, Publiek
worden verkooht. Waarlijk: een
zeldzame gelegendlleid in dezen tijd,
A. B. DE VILLIERS & Co.,

A&lagers.
Paarl, 1 Oct., 1908.

TE KOOP.
3 110EIEN 'n •• Ik.

I BUL-KALF.
All. van goed ru bij

A.. A. SP ARENBUBG.
PaarL

--------- -~----
BENOODIGD.

Jo;E." oogehawd man, met goede referentiën
till getwgBChrift(lB, jI.'Oed op de hoogte met
Boekhouden, HolI.ándsche en Engel8che oor-
n-spondent ie en kennis v81l Boere~l
wordt gevT'lJ.llgdvoor een burtea ~id te
Hopefield, voor bestie-r eener be~?, en
om daarin wenu.am te uJn. Applicaties te
zenden aan don heer SAMUEL R. ABEL te
Hopefield.

Kenuiszeving aan Crediteuren
ell Debiteuren.

L" rH~ HOED ELS VAN WIJLE:\ CHRIS-
TL\:-i FR.EDJo::RIGK JOH.ASSE8 HAE-
n:LE E:\ VAS WIJLE.l'J lIilCOI..AAB
., AOOBCS KOCH.

.\LL~; personpn, die iet6 te vorderen hebbeu
uit bovengenoemd.· Boedels. worden venoeht
huaD.e rekeningen in te dienen bij, en di .. er
foal) vCl'-Chuldigd ~in nun soholden te beta-
l"n aan d" ondergetetlkenden, op huane .K&a-
toren te \" an Rbijasdorp voor of op den
lOden :-';ovember 1900.

G V.\," RffiJN &: C. IC ROOD.
.A.gent....n ,OOJ: ~t.uur8ll.

HET

lolte~oVrije GJ]D.Duinm.
Deze inricbting, boiieD bet GoaT8rn.menl

stUllde, is deo 2"at8n ADilUtua, onder eeD
degelijlren .W ftD Onderwijzen geopend.

De Rector is de Beer G. KNOTHJii. B. A.,
iemand bekend als Diierat bek .. aam TOOrdie "ak.

Het Bfiillar bMtaat ait 9 leden, t.... de K.1I.:
Ot. A. J. PEPLD, Dr. HonTK&, O. J. JUT·
T1'11GH Sr.,J. J. 011 Wn, 0 Z. F. PUTOllll11l.
J. P. ,.UI ZIJ L, a C. BUUIlJUlf, A. P. EJlL.41J11[
lID A. J. PIEIU.411.

Bet doel is:
(L) Eeue gellO.de opToedintr der jeugd IIUI'

deD gocUdiealt, de. Hollanct.che tul, en
nationale behoefte,

(b.) De Toorbereidinlr TOOr de UIli"...iteitl
Examina toi :autRIOULA TIE, e.

(c., De TormÏDg .....n ONDERWIJZERS TOOr
bei pJau. land ia 't bjjsonder.

Er is to....ne geopend eene Ko. t-I II rio b-
i i 0 loader een TOOrbeeldipn HniII".ter,
Mten Ilechtl .£30 per jur.

VOOI' lop. doe men dMf.ljjk uu-a bg
.0.. J.. J. Pll:PLER,

Voon. en Secretaris nD " OaratoriQIII.

KÉNNISGEVING
w. F. :MA.BITZ, ftIl WOroeeter

W'8D8Chtbekend te maken, dat sijn
Kolonia! Cold Storage voltooid il,
en il gereed om bovroren v1eeach
... de laagB&e marktprijsen te

TER berinneriDg aaD OMe ~ergeliefde
}[AGARITHA JOHANNA MARTHA LOUB-
SER. gebore11 Du Toit, die op den laten oa.
tober 11102 ontaJap. is in da Heere.

Zij is beeogt!ga&Il, docb aiet \"8J'gfJtea.
De ~enfjijb familie':

CATHARINA JAmB.! BJlftJT"'R, UIT DE BAND TE ixooP.
pb. Da 'NL

lDWJlN OV8l'~ na ~ kot ............
o. eewg en iJUalg PIieId ~: •

: auBA.NN.! DU TOlT, •
in d8l1 oaderdOJll ftIl ~ j.... ea :"rijf _.
d.. .

De die~ 0.....
met JIroeJrtje:

J. P. J. VAN DER .... wa
S. VAN DER JOIRWE,

PBILLY VAN DER 'MJl:f.'
Obeap d'Or. ! ..

~~.1". I

OVERLEDEN op ~ 22 d_r, mijM
teedergelielde Moeder,

SUSANN.! JACOB.! LOUB8ER,
gebonm Walten,

weduwe VUl wijlen den beer H. J. ~,
in den ouderdom van 63 jaar. 8 miaande.o eli
11 dag_ '
Baar heeapaa 1I'1Wi T1'8de.
Diep betreurd door bare' kindereJl.

E.. J. WQBBER,
Molru&.

Beriwll Statie.
~ Bept-ber 1900.

OVERLEDEN __ &.ijne woaing te Goudini,
Di•• Woroester, op demo 26sten ~ber
19O,'J, (op den dag eeD jaar na lIi.Pie 'Eohtp
ooote) 011U gelieide Vader,

NlCOLAAB ,JOHA..1IlN~ DEETLEFS,
in zijn i-iate jaar. Wij betWgen mits desen
OIlZell hartelijkeo da.uk BAD Dr. Ford, Di.
~Wherbe en de ViIliE>l'lI, eo WUI all" belang .
stellenden en Yrieuden voor ht1Dl18bulpnar-
digheid gedurende zijn Iijdee, I!'.OOW'!I ab 9OOC'
de talrijke bijwoning der begralenis.

Nam_ de Kiadenln:

N. J. DEETLEFS lIi.JIOOIl.

ZACHT ontslapen in den Heer op Maandag,
den 2&ten September, 1900, mijn geliefde
Eobtgenoot,

AlIiDRIES C. DU TOIT,
(vroeger van De Paarl). in den ouderdom ftIl
59 ja.ruu rR .j. m. 1.<i.D. ua .... n .martelijk
lijden Y'&D 1 jaar.

Dierbre Echtgenoot. en Vader I
,"loch!.> ~ijt gij OIlS ..-at vooruit.
Wij allen znllen U wedervinden,
.Als JMUS 0118 lt, g1&f oatalnit.
F.....rla.ng zallen wij met u rast.eJl:
Wij rijpen VllBt TOOr de eeuwigheid,
Wij staren op die bOjde kusten,
Waar 0Da 't lIOOOg.t geluk verbeidt.

Namena g_nlijke KUideren:
Wed. H. J. DU TOlT,

gebonm BligDaot.
Swellendam,

29 September, 1903.

OP den 21.ten Angastua acbonk de Be« 0Ila
een lief Dooh~je, ea op dell 14den. Sep..
tember nam de Vriend van ~n haar
weer tot zich. Hoe bitter die kelk 00II: aij,
willen wij noabtana zwijgen, want de Beere
beeft. geeegd: "Laait de IrilldeJteu t!Jt mij
komen en verbiDdert ze Diet. wut dersalken
is ~t Koningrijk der Hemelen."

ge bedroefd. Ouden:
B. P. BAB80N.
Á. A. BASSON,

gebona Le s-x.
Wellingtoa,
ss Septeml8-, 1903.
De Tuinman gal me een b&oeJQbop,

Jijen schoon en liefl1jk !rind;
Hij zei: ''Be_ dit plaatje,

Hetwelk nw siel bemin.t l"
Ik; drukte 't BAD mijt. '-rn,

Het 11'38 mijn boop, mijn ~;'-..
Maar schiep _lliobt mijn liefde,
Een "'god uit dien bloem P

Want juist al. 't tlÏeb ontvoowde
In blozend lieht : o! ...eg;

W11&1'010 ger.egend Tuinman,
Neemt Gij mijn knopje weg?

Doch niet in toorn v~n Hij;
Een idim1acb op 't gelaat,

Droeg Si! bet plaatje hlliswae.rta
Naar Salem. goaden atnat.

"Vere. nie!!" hoorde ik bem flui8trea •
"Gij ootvugt uw bloempje weer,

IntllMOben al 't, venieren
Den Lusthof van den Heer.

7-00 houdt da.n op .et. treure.,
Zie op naar ·t bemellaad,

Wat. 00II: de Qe""r neme,
't Blijft 't nwe in Zijn hand.·'

Ik zie eeD poort geopend,
Voor biddel'!<, ook voor mij;

Zij voert mij tot mijalievling,
En piaa.tat mij aan ~jn zij.

Heil mij, die poort blijft ...
Hoe mndig ik ook llij :

om D'ens wil, die mijn !mopj.
Bewaren al Toor mij.

IN MF.MO ~IAH.

Bloemdal,
'MaIm""",

1 Ootcber, 1101.

ASSISTENT.

Franach Hoek,
• sept., 19()8.

100,

. ...

:
~.

, .

:38
i

OP

!--•.•.. ~~

. .aju alle PteeId bij den W:r::lAtrIl""_. aabij KimberJej'. Waal'Iijk voor desea

N. OABST.BN.
A. B. DE VILLIBRS &; CO.,

A~iI1..r......

Aa ...

T·BNDBBS 1farden re~.' i 'fO'fOOI' de opriohtiug. eener uieu.... Ned.
Ger.K.rJi.: te Kol'" '7U Gemi J;eAder sal unndMkelijk

aaJlf'Domen worden. 'feek~ Speaitloatiea en oPIaTen TUl
h~veelheden sijn verkrij~ QP OBI kantoor. ,
.. UTJfuR H. RBID, II'.R.I.B.A., &0., en

WALTBR RIID, Architecten, r
20, South African 0haJaben, :

St. Geo~ Kaapstad.
Kaapstai, 15 AugoQu8, l~.

• • . I

Caledon Lapd:~uw Genootschap.
, ----~r~~--r'----------------

WOL VER:KOOPINGEN.
I' )B Mme JUI'lij~ Woi~ping sal gehonden worden Op den
: . grond Tall het~hap, greDJeDde aan het Oaledon Spoorweg

S~onop ;.
DoMDBRDA.". isal.l OCTOBER, 1808,

ver~p te be&1lUl8n te 7 '1'•••

~ Boeren worden aan~n al hun Wol DUr deleD Tel'koop te
breDgen-daar het .. n~ koopera groot sal sijn, en de hoopte priJsen
sullen worden betaald. : ,, r

. B. L. BAKB~
8em¥.taria.

DI lIer D.Co.IW. lAl lUIE IIEZEIS;
KAAPSTAD,

. !9 aep.., 1903.
: ~ de .beeren, ~ mi~ a.q~~ get,eekea4.. hebIIeJl; ua au. blaDb eD

~UrCLl .Vnend~, die b1l1l.. ~]b cmdente~iling uit elk. Wijk ftIl mijne
ki~l!8hnc ml] ~ beb~;- U allen.. DUlne Oude en lODge VrieUdeD,
zee ik dNlr. voor aWe liefde .. vertrbuWIll. ua DUJ beweaea. Twintia' jaren heb ii
.uw ~ .~ mijn :.beIte.~ PJieDd. om alIea op t.I _ wat ik
:...~.. heb, II n~et aooclig~. ~. W.eet1~. self. Nu dan, t-cbte vrieadea, IlOO ala ikreeda.::S! .publ~ ,v '. . .te.IM~ ~ ~ beD ik ten YOlle0Yertuigd,
~~ I Ik "lJ weder v • ~ ~. 1'1] DU] weder een _replaata op ~
S~bUl r.ond~.·ber.orgtm. Dc+ ik ijeb.. ' n om &al holiday ge!fUCd, en ik mIAg u bet
caDde~, eil.~ .om ~ YO~ reibiDea. !en~, omdai er nu, terwille ftIl CU
twee m~ partiJen, 1'001' pllJala ~keJilk politieUl, l"1l plaat. iD 't fIKlement
:.ia.: Ilr.!!Ou mij MIl d. e eeoe of i....terJ. putij moeten .:baru : Voor deo ~
.... ia er nog~ pMij. Tta twie8de, omdat ik gaarne op 't politiek gebied,
.~wel all anderuina, raat .oot< een t;.i4 WiJ geaieta, _,ik ook verlaDgud ben aog
;~r VaD de ~ te... ~,~- .........omcfat JDij •• ...,....heid iD de ~
,Jaren acJ:at.rult II gepu, eD IDtJn ~ :::lePahD ~.:!l .ooreeat, VIlD alle
'Ii«lb~. aandoeninpa te onth+~ ~. aaijDe l'8ZO • tera&' te ~omen,
I{. III .()Oral ~m de Iut.te rec1n, dat, ik vooreent mij ltiI en rU8tÏ&' wil houden
.LátM wallicht ral ilr.mij wedet'!; op ~ i voorgrond .t.lIa.., ala dan wanneer er ...;
·middel partij ge ..onad .. , 0li! .~ ~ Jté~. eft p!-"ij, die ..00:wurts komen
,~ ell komeD ral, du al ik~,.j,et,uti.-n oude m...fdee1iDr vetgetn.
.: H~.,.nde, datf~j iD mijne ~t.. e8;D ~ I1lIt vinden, die uw ~WeD waardig
~, en ~~ voor uw w.trikt, en ~ Iand.m ~ aIaemeen doea al wat m liJD V8mloge
Ui ze&' ii u allen nog eeu ~ voor uwe liefdé en ltelanptelling &all mij bewezen.

Ik ,nlijf boopclltend,

, .
'Uw Vriend en dieaaar,

D. ,C. DE WAAL.

PJt. 't i' rt •

-Komen Aanloopen.
OP de plaate "!fodder lll'rier", dUtrict

WGr'CeIter. loopt !ua 0IlPYI« l' dePD
VIlD CWam d--. eeD rood BULLU.J',
oepment. De eiPDaar ba hetirel •• te-
rae verhijpa tepu VergOeCIiJtC .VIlD ad-
Wltlatie ID aadere OU... Iaclien
aiM PlOIIa binDe. 6 WWbD VUl al. oader-
1tM.Iad-;a cWuaa, &al PmaJd di.. be-
lChouwd 'ItW'deil ala weWg eiCeDdOm nA

den ODILoapteekad..
'I. SKITH.

)(odder Bmer
m.trib w~,
li "'__,1903.

TE KOOP.

E'BN der· beste pluteeu in het
diatriot Paarl. 12 minuten te

~ nil de lW, • zeer nabij
._~ Groot 180lII0I'-
geL Voor· bijIOnCIerJaede weDde
... aioh tot

LANBY &; DORING,
~PMI'L

. $
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THEEt
DE :&ERSTE in k.waliteit.

NECTAR
THEE

DE EERS TE in waarde.

NECTAR
TREE.

DE EERSTE in elke huis-
houding.

NEllTAR
THEE.

DE EERSTE in de schat-
ting van het Publiek..

NECTAR
(1REE.

DE EERSTE in alles.

Drink Heerlijke

NECTAR
~THEE.

NECTAB
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAB
THEE,

NECTAR
THEE

en MD Heerlijke Drau voor
&lIe HeueheD en te

&lIeD tijdeD.

vrordi verkocht door alle KruidA-
Di.n (grocers) en Algemeene
Winkels door ~hMI Zuié1 Afrika
f,\ ra, ra, eD l.lh. loodeD pak.
ken, eD iD I·lb. en '·lb. praaaaiP
~iiu.". -e

KA RXTPRlJZEN.
KAAPSTAD.

\anappeleu ...
Boter
Eandea
r;if'lreD
HaD"'D
Hoenders
K.aJkoeoeD
K.alnrea
K.ool •••
.moeneD

Nartj ..
Uieu

.I:ltnn JUUT.
&J Sep~mber, 19u1.

lid ",d
o ID I 0 11 (
OIO 014
030 067
o 10 0 0 14 3
070 076
02' 064
o II 6 0 14 0
118ft 1 8 6
0011-006
IJ 4 0 0 16 0
014 066
01140-0140

LET TOCH WEL!.a. Itrlev.. ~I _. ....
............ ,V VII-
II.... Co, of .
EdIIMIr, om lAnd, ........,........, ".....
_.... , op P08T
.lU.44 .

DE ZUID- A,~RIKA;o'N

ONS LA. N D.
DONDERDAG. 1 OCT., 1903.

MALMESBURY.
Uit de notulen van de Algemeene BI!!-

noemi np Vergadering, don 294ten dozer
te Malmeebary gehouden, blijkt, dat de
heer F. S. Mmn door al de takken geno-
mineerd WllI, met een totaal van H3
.temmen; de heer J. A. Smut. had de
Item Yan 7 nit de ~ takken en vereenigde
334 stemmen op zich, terwijl de heer J. F.
M. Retief de tweede kandidaat WIUI van
Je twee o...erige takken, met 79 leden. De
stemmen van den Vredenburgtak werden
echter niet olJlcitlel opgenomen, omdat
men meende dat er een techntsebe fout
""lUI in bet ~legram van den afgevau·
digde, die ni ..t tegdnwoordig kou lijn.
E~n telegram van dien afgeu~rdigde wa.,
voor de ...ergadering, meldende dat hU
...erhinderd Wa.! ~t>geuwoordig te zijn, maar
dat lijn opdlacht Wal om "'OQrde h~er"n
~alan en Smat!! t'3 Itdmmen. 0 uet
iazieM zon de ...ergldering gerechtYlar.
digd zijn g!:lweest ond"r artikel XVLII(p)
....n de BondacoDlltitati8 om dit telegram
te nemen ale een "ilChrifttllijke beken~
lIlaking'" Genoemd artikel zegt: -,
loclieD esDire a1genardi.gde wetti& verbiDdeni

il Y1UI de Be_miap Vergaderioc, .al de ter·
~ad.riog iodieD er ....D IChrifteldke bekendm,
lI:ioll Y1UI deo wgkatek Y1UImik ....n .t,e......r
digde ter tafel ligt. meJj.ode boe bg behoorde
te ,temDIen, _re bij ter.Dwoordir leweut, de
dem ... 0 .ulk een wijketak UDDemaD bij elb
.temmiJ:al. looiaDj! al. de opdracht Y1UIlulll: eell
t.k dil ooder de cooatiuatie toelaat.

H,t al dan niet aannelllen van de .tem
nn Vredenburg heeft onder de omatan.
dighedan echt"" geen praktilliChe waarde,
daar hdt dadelijk is (lat de aanname Ar
van geen ..."nohil zou gemaakt h~bben in
den uitslag der nrlcieling. Da afge .....:u.
<ligde TIn Vredenburg kon ook zijn op'
tracht 0...erg8mulrt h.,bben aan een
anderen afgevaardilf:ie TOlll:ens artikel
XVIH(o).
Om be,p-ijpelijke redenen weDllChen wij

geen geyoelen uit te aprctk8n o...er de
keule van de Bondamallnen nn KallIlIlII'
oury. vooral niet wat bdtr(.ft de benoe-
!]lIng 'fan den eel'Ptg~no3IIld-m kandidaat.
Wat de heer J. A. Smut! betreft, kunnen
wij genut zeggeD, dat hij het vertrou weD
der Irlezerll in alle oplichten waardig la.
Hij heeft in het parle:nent getoond, dat
hij &eD maf] il van begins'l en kaukter;
en de llterkte van een polliiel:e partij
hangt vootendeelI af van zalke mUlnen,
die onafhankelijk zijn, die naar het parle;
Illent gaan niet in eigenbelaog, en die eeD
wvm hart hebben ...oor land eo yolk. Zij
yorillen de ruggegraat ...an onze partij. ID
het parlement toespraken ts houilen it
niet het voornl1ma~ werk 'faO een parle.
mentelid. De waarde 'fan een man komt
uit in lui tie kA oGgenblikken, wanneer
belangriJke besluiten genomeu moeten
worden, besluiten w.. mn enelndig veel
afhangt en die genollldn moeten worden
...ó6rdat de moties of de debatten ill het
parlement. ~oorkom.,n. De heer 8mutl
heelt getoond dai hU een man .. op wieD

_...tj ell '"' ja._ bIaer WUI' 1rtjgeD8
4. ~ honellhád elaemitaliio het lOoei.
IQ'k p& ém .eel wat« ..&ot bla.CheA ~ be-
!ÁP1l ell WUI' W in aaarakiDi !roDlea Van:..au,;ml!t de dyIuIDIo', poot pftar had .kua-
_ baren .YtIOI' .het volk der braad .. eer. die
.~ 00 de plek ..... Ia._ lUIlf .uW' Ir..,
men" \nad -W, eli het _top ge-
ntIg er _' .... ut tw!'" muilesela iD de buurt
vel'llCbrikt werden ea m ~ reI1JleDd.·
_ doctor'. a';- die alii de oagéTallea plek
.toad te Wldaten, kapot maakten. i

Yoor ht>t WijDberprhe 1Ia«istraatahof rhalll
eeR saak voor V&Il llahCJllled 05ol&ll,
d VUl he$ uitgevea TUl VllJacbe

munt et bleek dat hij eeD stuk van twee
AhilliDgJI door eeD kle~D joogom ~t lo een
ChiD~- en daanIa an ~ Jodeawinkel, w aar
bij suikei' wilde koopeD, hiervoor ter b4-tahull;
had doen aanbiedeD, ID&&( Chinees _ wel al.
Jood W1II'8D. hem te slim, deze meed eeD .tukje
van het ~dltuk al. eo ten Ii10tte hulde
iemand bÏJ wien de kleine joDgeD ~~oond,'.
_ speurder in de saak. die dan ook t nlsche
.tuk in be&chaldigde', ...inkel vond. D"1A
luid bem toen gezegd dat het stuk. door ....n
boer die reuzel kwam koopen bem ID de han
deo ..-as gestopt. Nog een 'tTOu..... lijke ll.nt
van beschul¥. e vertelde dat deze ~etracht
lad bij bet ....iHelen 'Vangeld haar het ....lschr-
It.ull: in handen te spelen. Uit getuigenis.,pn
roor de verdediging bleek het dat bescbuldigd •.
•Iech~ winkeJjongen ..... om ~h noch
Hollaadscb kon sprek ..n ; m.... daar deze toen
bij b..t eerst .... rd opgepakt erkead' had t.·
.....ten dat bet geldstuk nlscb .. u• .,.erd hij
schuldig gekend en tot t...ee maanden veroor-
deeld. Men DleeDt ecbter dat eeD .,q,pill ....1
...... den ingesteld. L
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PETRUS JAOOBUS

Of Welling toD

Fanner (Boer).

x

JACOB I8ÁÁO
2

Of Purl

Xerahan' (KOOf_D).
lA

........... "...........
Maandag, den :iden Oetober, zal ,.D

publieke 1'llcantiedag zijn. om lAM
zal ilinlldag, den 6den Oetober, all oar
gewoonte verwchijneD, doch ad ....rieD~.
voor die uitga ...e moeten on. kaDtoor
bereiken niet later dan Za~.rdaI,. ~n
3den October, te 10 uur ....m.

JIi8I Hobhouse Fonds.
I. I. CL

Baeda erkeDd ... ... ... 2143 3 3
B~ Rivier, &okortaiDm8Dt PDb.

- SobQOl, per den beer J. G.
KlIF 1200

Breede &iYi.;:·coU~~ N. ii: Ke;k;
per deu b.eerJ. G. Ra11'0 22 0 0

Helderbera. ~renpt ftII Buaar
dool' Cl. . elM eD aoon-
kinderea ftII de wed. P. Bre-
d.u. apeaiaal 'fOOr Da. P. A.
WiDter ... 30 0 0

Bbodea, collecte N. G. Kerk. per
Ds.l. B. Hup... .., ... 19 12 4

AberdeeD, collecte N. G. Kerk,
lpecïul ...oor DooiljjdendeD iD~~~~rd~.:~.A. ~: 13 16 0

J...ainpIHa'l, eollecte N. G. .Kerk,
~r Da. H. PieDaar ... ... 40 l6 6

Wi1lowuiore, Mej M. B. William. 1 0 0
8terbhooG1, 2de Bemiae, per Da.

W. e. Jouben ... 14 1( 0
K.,.oa, Kej. Buoard 2 0
lIaoov8l' K1ipgU Tak Ab. Bo:MI.

per d"D bee, J. A. Erumaa... • 9 6
do. ,EeD VrieDd. per deo beer
J. A. EramlDt ...... 0 10 6

Loo
bedeD
WUlO]
1886.
eo altll--

.......... ..

DI. Hamerllma, Gerefol1lleerde leei8ar
van Phillpstown, is Dlnadagmorgen m.et
de Ingtrrid van Mo_med.. (Angola,
West-Afrika) teruggek8ftr4, waarhHn; lllj
WIUI gegaan om de stam ...erwanten dur;te
bezoeken en TIn een godadieDltlg q.
pnnt te bearbeiden, 'O.a. bracht hij .,n
bezoek aan HallJa en Kakonda., waai' ,er
zich nederzettingen vao Hou.odtOh
sprekenden be" Inden. Het land stu'
onder Portngeeeoh gf'bied, en de domiDé
IIChljot niet erg opgenomen met ~et
bestier daar. De Portugeesen hebben ~
eigenaardige manit·r om hun bliJdacbap
te toeoen bij het wadenien van een oua,en
kennil--eerllt schudden zij hem de bod,
en daarna kloppen lij hem op d8D .... ,
achwr het IIChouder.blad. Vooral, te
Kakonda II het land ongezond en ,",ol
koortll. Paarden kunnen dav lo geltel
niet leven en ook de donke,.. kwijne" en
gaan achteruit. De eenige manier :*m
kontant geld te krijgen iJ {Jm tl'anaPOrc te
rijden en dit I, in dat land flen nog 'flel
zwaarder en vermoeiender taak ilan
elders, Niet alleen le de wer heel .. 04&-
ri" maar men vindt 0011: overallailge
"dorsten." Veel wordt gezukkeld ,om
door die droge ttreken met de o_n·
wagens te komen. ¥4!n doet daar Dog
aan het jagen van ,;~ifaDten. .. ~.
.men daarop venot !i;',i;dao kom' men er
nooit weder .....n af,~~~gt da. Hamenma.
HIJ heeft Jan Bo " ootmoel,!leo
~weldilf8n olifant·j r, die zelf re.da.
500 olifanten heeft ood ea o....r eie
2.000 dood heeft gelie. De PoriUpereD
schijnen yeel ftD hem te houden, dut'h,
altiJd door hen op den rog geklopt WCII!d&'
een liefkoozing waaronder hij sich beel
blm weet te gedragen. Jle& hetselfde
ac:hlp Inramen er 200 Ka1ferll ftD W_·
Afrika voor de mijnen en nog eeDlge
honderden zijn op Will. Ken segt da&
dit slecht. een proefneming al lija, en
dat meer lullen komen, indien de oDder·
neming wel .laagt. Genaard of de ;~'"
g8wekenen nl..t begeeren terug te komea
naar Zuid· Afrika, antwoordde dl. H ... ·
.ma, dat IIOmmigen vroeger wel befleid
waren te komen, maar thaDa .chijnt liun
lust daartoe afgekoel~ te lijn. ..

De ................. ,,'.BIk-DIrk... '
Zooall in onze VOrill8 uitga ...e ...

lr:ondigd werd. hebben de hA6reo GarU.ck,
Graham en Kohier een meerderheld'dn
stemmen der Politieke .-ooiatilll op jlch
yereenllfd. De Cape Tima kwam aan
ook dadelijk tot de natuurlIJk. geyflg.
trekking, dat deae heeren pItMan SUn,
en de Cape Ar(/us wijdde Maandag een
inleidingaartikel aan de benoeming 'nil
deze drie kandidaten. Maar wat itgebe1ird?
Maandagavond vergaderden de af,e __
digden oode!' voonlttenehap ftD '.dr.
Jameeon. Of hij ook t'l8n afge't'UI'CIIgd.
WIUI IIniet duidelijk. Het getal kon ech·
ter niet beall_n r De benoemlDg ~
tot VriiJdag....ond ulrce-telt( W~m
werden de kandidaten die de meent.,....
heid hebben en die.al de pletMn hebben.
geteekend dan niet gekozen? Men zest
dat het antwoord op deze...raar nau.ID
'Yerband ltaat met de lwl!lidatuur iftD
den heer J. O. Logan, die geweipnl
heefi. de kandidaats pleti ~ teebtlen,
maar die een rekwilitle .....n 5,000 Ide,erll
heeft ont'fangen. De h_ RUDciJDan
heeft geaegd dat dr. JamllllOn de kan,d1'
daten IIlI tit!S8n. lj. het dan niet een
kluchtlpel. al die nop. titie-yergade.,t .. n·
gen? Wat zal hij VvP't'Ond aankon.
digen ? "if: •

Gisteren yeraoheen:~ de ArgUIJ \8. D
brief van den heer ~gan, waarini hij
aankondigde dat ~t~ onderhoud hee.ft
gehad en dat hU mi'bereid it zioh aan
den uitslag ....n de vergadering ....n VrU·
dagavond te onderwerpen. Dit betet-__ nt
'WUlIIOhiJnlijk dat hij een ftD de c1rle
tandi laten zal zijn. :Maar wat wordt ~
van de benoeming der ...enchlllende 8lIIIO-
ciatiee 1 Hij werd immerII alechte op één
of twee daarvan genomloeerd. Wie la dé
dictator: dr. JameIOn of de heer LQPn
met zijn rekwiaitie? Een JIlooie boel, die
plet8' partij r-----
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DIU AAN LUNE ONDEBSTEUNBB8

Te PapendorJ? ill Burgem-u.r Wm. Hare
thans progressief badidut 'Voorde Wetse-
veode 'Vergadtlring, scbOPD nog Diet ala -.
danig door de partij li8&.end., en heeft bil
Dinsda_g avond een Tergaderiag v.n ~b
zeVt!ll~ door den beer' O. Boyd gep.... deerd,
toegesproken. Wat de 8poorwegell betrof :w....
hij er 'l'oor om ,met den bou .. -er VlD voon.icb·
tiger te zijn dan de tegemroordige Kiniater
van Openb. Werken, die om elk dorp YID een
spoor ...eg te voorzisD ~~ miIliOen ..-ilde .....
deeren, en om voor den aanleg Britacbe JIQlder-
jongens (oavvi",) te laten uitkomeo. ~
"'18 hij voor besproeiing. ten einde het laad
in staat t., stlillen zijD. eigen kost voort te
brengea, en vOor een nieu ..... verdt'lllling VIJl
kiesutela, ~ de tege1l1l"00rdige de steOeliB·
gen tegenover de boeren in hst ongelijk: .telde.
Hij ,..as voor eeD belUting op uitdeelingom,
ten emde liedên di .. uit de .Kolonie voordeel
trolleit zondet er "te WODen, de ko.ten 'faD
het koloniale bestuor te doeD bijdrage... SI
voor ef<a accij ... dien "ij. om bem door dea.
verbruiker te laten betalen, door middel YaJl
een zegel op eiken bot¥l .. ilde lateD beffen.
Zeer was hij tegen ilrvoer van Chineeun.
Waar bet ecbtêr vooral op aann'aID was ODI
de Britacbe oppermacht. bier op vasten voet
t., steDen, eo biertoe lEOn me!l alleen door de
Progressieven geraken; zoowel als oot b.
.maken der Kaapstad t~ de boofdatad van eeD
Kefedereerd Zuid.Afrib, dat. men nooit zou
bekom~B als d.. Bond baIIII ,.-erd; wut al 1'81"

telde de Bood Vredelie'l!eDd te zijn. daD t0on-
de t~h hUIl verlangeu D.aar e<lll onder_k
Daar de werking der ktijgs..-et ... t bun 1fIU'8

bedOelinK ..... Voor loyale" DutchmeJl ..
h.d bij hooge .achting. ;maar mo als de akeD
tblUlB stonden kon mell niet anden doen daD
Dr. Jameson's leiding tolgen. Na een aantal
vragen. beaat ...ocmi te hebben zeide hij. toan
een votum van ·vertroal'en iD hem ..-erd voor·
gefiteld, dat hij, Dog g$ ..-erk:elijk kandidaat
der Progrf'86Ïeve Partij .ijnde, een van dank
"erkoos, dat daD ook op hem werd uilf;ebracbt.
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De Ca~ Ti".., geeft ~t 18' houdt voor
de natllrellen·politlet i der HoUandllCb
I{>reboden, en baalt chjarbij aau he_tll'eeD
door dr. LlYiDptoQe lCtu ge~ zijn op
dlt punt. Da, dr. L\~DII ;peUllZina
~partiJ(Ug wu, la ge~m J>ekeod en
~wU8D. Ed onpu!iJdiger en law
!retu1ge la de heer C~berlatn, die deTran,""'e" vmUtligtU ib hlln 'liaturellen
pêIIltlek, na lIiJD teru.~ ln LoDdan
....n sijn be_k ID Zni~.A.frlk",

De fJaE¥ Tt".. die een 1P1inter zoektI.. het OOI .... de "O"tell," ~t deo
haik fn .ipD OOI. Wabt it liet niei de
04pl nm., die tftgebot!ku (of. ,elaafache)
arbeiden ul&A.zii 'rOOI' els mij ~n weDlCht
lDgevoerd te deo? vetkrijpli de mijn'
ma,nateo dit, daD la :het @aan met
vtjIJan arbeid (blank of tekletUii) 1'001' de
IQID8Il. De wIJ. arbeicferl l1l1!le~ uit de
.rkt gedreven wo~n, terwIJl men
altijd meer ing~ \Ad.tAm al lo·
Yoeren. '

De Caledoo ~~tl!lChappij, ~t, heeft
Diuadag haar J~be vergadermg hier tel'
stede gehoUdeD oDder v:oorzitterachap van den
heel' 8pilbaus. t;it bet r.pport bleek dat men
in bet .afgeloopeD jaar. £3.645 win.st had ge-
Dl~, maar voor~pig Dog geen uitdeeling
wilde ..!oeu OlD ". e IUtgaY. en vOCJrhet 0Jlriehten
vlln rueu"·" en num.ere gebouwen nODdig, waar
men ,nu mee bezig was en die, meubelen. enz.,
pr bIJ gerekend, omatreeka :£38.()(X) koBten,
maar dan ook plek voor 200 lijders nnehaf.
feD flOudeo! .en naar ~ plannen V&Il arr.hltect
Black ol! "JD beat 1'001' bet doel .... rea iDge-
I'Icbt. EeD d..el vaD het gebouw mou reeds in
J&DU.ri in gpbrnik kOlllf>n, en bet mu Diet lang
duren of DIen IIOQ de _dealen in de JlUIat-
..,bappij ten beurse gerio_rd zieD. Het rap-
JMWt III90t met eeaige itÓjlIigiIlgen te 'VenDel-
den iD bet besruur· eh ambt.penoneel. n.
"ool'Zltter ....ees er op .dat men mooie vorde-
"ngen met de inricht~ ~Irt had, .. aar
de ~ere gebomr8l1 ruet lM.t yoor 4Pugden.
eD ..-ut meD oader ~ren tbuls een concert-
,,,,,al in' sou 'Vioden,·eui al .... t Dlea yerder in.
Europeeo;ehe bedD!riobtingen van dien aard
bad .. ran bet oude gelxluw zou men een deel
zoo I~('ht_ dat bet UIde beboeften 'Vanben
:voorzien zou die Biet in bet hadgehouw bun
Intrek ~ doeb wel no de '-Ien gebruik
makeD 'wilden. Tbam :"-18 de prijs voor b.d.
gasten 'een ~Ye glli~~ per dag of tH IJs.
per .maand; m bet DK!V1I'egébou ... .cou _
alA m~ iets meer dan inden>Jl wilde, hierr~
!runnea betalen. Het l"appor1 1I'ft'd -vno-
meD c!1l den "'OOI'~: wd 4uk gw.ep.

. De ,,~.utIl. *•••~.~
Van alle kanten komt liet berloht, dat

het grooter gedeelte der Kaaplr:oloole lIog
j[8teiaterd wordt met eeD aanhoudeOd.
droogte. In 80mmile diatrikten UI' iD
geen 18 maanden een doordri "pilde
regen gevalleo, en het vee la gedeelteliJk
naar andere dlttrik&en,..aDdeD. Van
het vee dat achterbleef SOn honcl ..~en
reeda dood, terwijl de overpbleftll8 JOG
....rmagerd lIJn, dat SIJ ook I1lllen 0.0-
men, tenatJ er .poedig regen koml I Il de
wettelijke proYincie heeft meo aulen·
te,pn tot nog toe een zeer ..-.rend j.....
,etlJde. De wuchtbeomen stD blJlOqder
TOIen all.. la ruerend. LateD wu .'.de
door droogte geteimrde ttrebD liiet
vergeten. De Heere pye lIPOedir ~'"
110met:.

"N .. Uiliol. Villa",
8te11eo~ 28 Sept., 1903.

WELLINGTON, 30 SEPT-Ds. E. O. Mal·
berbe, V&Il Lu~khoff, O.R.K., di&.roods meel'
cLm vijf ..ekeD lang ziek li~ a&D de koorte en
~edureDde den IsateteD tijd nader behande-
ling VlD twee doktoren ...... ill thaDJI buiten
gevaar. Er i. nu hoop op spoedig hlfttel.
Groote eym~thie .. ordt er ge_Id met zijn
..... ·6. familiebetrekk:ingea en de gemeent..
Luckhoff, ...elk. reeda een geruim<ll1 tijd her·
d«1oclI! iII.~). .
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TELEGRAMMEN
OVERZEESeH"

Co-oper.lI.v. V.ra_I.I.,.

L<>r-ler. 1~ Sept - (Lut ...) - 0.. beer
n.lf· ur kprn, rn0'ien naar Locdea _ lOnI
MiI,,"r t,· 1):.tIOO.t~,., die beden &Y<)oJ... Loll'
den " .. ollekolllen, ell .. afer ltil oah'an,_
werd. lll,·de er ~u,a bulllbiea aan be, It..UoQ.
Ill) re¥.1 dau',. ra lr De1l'1lill( Itraal u ~rach,
""0 ("rm .. 1 be..,.,k uo 'a h_ Balfoar',
orhcreel verbIj t, Hij lie er .el -
bron I lilt, en beeft rUil inlrek I!eoomen lell
baue van oir Clitioa Dawkin •• Q JeeD Aaae',
Gste

RHODESIA.
I ,;

U lf......_ -: ,

Bula"'10, ~) Sept -:t~.·.·(~ter) - "'.'
verkieaiu, Toor eea )(uaiiipilee 00aUDiInrit
bad hedea oobieDd _plaat.;:.,.t ~eaYO'_'
uilalac: ;r,: ! .
C. J. de Villien (PfOIr ) to .le_'::
P. J. J. 'i._ (BoH) •••" "_'.... Lew" ."'.11 .......... J••:•

_ ~fekia'. 2!f Rept - (Reoter) - H.I
Koadpand Hof lit bier tb.u. Er aga aledlt.
JIeI'IU CriIIIineele a.ke". YoornaJDeJjjll ....u
dimlal en falsiteit in "rband IIIOlIOmpt'naatie
_h.a.

lA)rd.~.:?1I !Wpt - tBea&er) - D. admi.
rall'<I' he.!! drie k:ruisen Tan een nieu.e IOOrt
n<.teJrl, de be..chuttilljl '.0 een p.llUotncbip
met de snetheid nn een eeute klu krw.er Yer.
""DI.",d. Zu .nlleu ieu kleiner lOll dan de
U"I<.· soort, IlIaar lwaarder ge •• pecd,
[llt OIPOwe mod ..1 is bet runlu., van de

onder vi ndrng hij de laakte aeh.ep"wanoeu'l1'etI
u pl{edaao.

NAT A L.
••• 11......... _ ....

8POOBWEG IN8TITL'"UT,
-.

BaIa".,o. 30 ~Beut.);"'De_peII
riag. giatereD g.boudeD met SJr ....... 1IiObeJl,
_1 lIDift'r forlll"el, e •• erd Y.rda'g.i tolhedeo,
opdat 8ir Willlalll Milk>n lOU lraaoea aaa ....
&jja. . .•

Sir Willialll arri.eerde bi~r hedlla ochtend_

"oo_boot.a. lAdJSDlitb. 28 Sept- (Benter) - Hier ter
.wde doet aicb ODt99r<deDbeid Toor OTer bet
fotit dat de bakkers be, brood Tan 4 tot 6<1. "er-
boogd hsbbee, iu," w•• r bedea .. ood eea open.
bar. yerpdering I_pil protNteeren gaat Daar
lIIeJl ook go,dkooper vleuob wil kODdigea de
.lachten priju~rlOlDderiall ..an boa .aren aaa.

De h... r -Ioeepb Bayo ...., lIIinister Yin Iandea
U opeabue w.rken, beefL dell hoekaleea gelegd
Yan eell spoon,eg inatituut dat door de rege.
rial hier tegen eeo koate Uil £12,000 ,eboo.d
.ordt, en .ur nlell aan dea lpoonreg "erk.
a_ logi.. .' Ueu vindea. Het.p >or.er
perlOaeel vu Ladprmi'b beeft dan ook eeo
daak adr ... aan air David' Hallter ger.ondeD
"ereao lUO diell8ten bij de op!ichtiog.

Hi_ed. pabliCfl8rell .. jj eell YGtledig yera'-c
....a .Ile goederen door de TeI'Iehi~de PIaa~
IUke lab-eomité's to~ op Sept.mber, JOO3, Ter
aODden. Dese opga ..e .ta., alu.: ill o."';dde{~
lijl.: yerhaad met oollliWi die aiob bij oa .. UitY",.
reD!!e C0mmi.ie hebben ungemeUl. . ,

Naa. Schoreiaer Renelle 4 IDaNa van Weil
lmrWlI. .. ;

Naar Scb.ei&er Beaeke 7 m~a (proYlIle)
van Wijnbel'l. .'

Naar Pcbwemr Relieke 1 kist. 1 uk (pro..w.]
na Wjjnbel'lf.
• Naar Bosboff 1 klat ....n WeJliag~D .

" Belbol!' 2 kIltea van S.eU.ad.lIl.
Boaboff 3 mte. 1'.0 Britato.n.
Bo!hu1r 1 kist ....11 Mtlm_bury. . .
B. 'sholl' 2 balen 't'UI ZoutkJoof. Piq ae*- Vol&eas ariikel18 letter (i) .er Bondoo~.ti·

tutie ~edt bi...-de keamaiclal ... ea Be·
aoellWllI' Verpderill' al ..bolfdea ~ OlD
kandidaten le ben __ 'rOOI' {II. W..,. ...eacI.
Verarad«ÏDi YoorBeaa10riW _l. Priaa $Albert
'D alle BoDdet.aklrea la die a-tileeJ;.ó., die TOl-
gelil _titali. recb' YO stelDlI!m,liebbea op
boTeapDlN1lDd. Y.rp4eriq. WÓrdeII cIriapocl
nilg6noodigd _ die •• rpcteriD'. bjj &e "0QeD..
Verder .. ord~ cia aaadllCbl der'onc:lenoheideae

Bolldatakk_ bapuld bij artilrel *8 w..., (.) _
(0). (Qad boekj.lliiW 11). ; .
G ....oemcl. ....rpdma' tu!.pope8ct .. ordea

op Woeuda,:U October, ll1Ol\ d__ 'mOI'lfU
om 9 our, eD Wtli&e Prince AI.....

U. meul D~,
P. J. PIENA~

yloona't.ef.
Disl. B.luur JUaufor' w.. t.

22 Sept.ember, 1903, '

AFRIKAANDER BOND. AcáTER PllBL
TAK.

" De ciriemaaadelijbcbe "",-"en. Tan
~ ui ge~ea .ordea m
P~rJ" School, op Zitera."

dell Sdea 'I ilallliddap 'te 3 'uar, 0111
DTer de _derend. elektie le .~ 811 't'OOr
'alldert .erkauthedea.

D. J. áETIE"
, 8eart&6ril.

ZooeJ. eea beden pplaata~ lIdf'erlentie
beri~ht, aullea d. beltren .IL G. ViJj~, M.D .•
ea O. Joel Krige • ki ... n .. Napier loll·
,preken op Donderdae, 15 Oc..,ber. ~ 1030
,V.III.en te 8redaedolrp op Z.terd4l. 17 October.
eUlleens te 10.30 Y.m. Al de kie.. ,. ..ordea
renraebt te zoUea tepa .. oordig :IjjD.

OA.LVnnA.

I. nden, :?8 Sept-(Reuter)-De Gaika l.
la'er~'1/ to 3 0.111. te Tene, Ill·, de Ne ...arll
CL·t le Zoadag te 5 '.m. te Leaden .~alllt-
l('rneo.

16 8ep~ber, 1903•

BENOBIUNG8ViBo":DBBlNG.

IInnl II., .IZI'I,.,. •• ill •••.1.1.
.1 TruIlW. . .

Londen, z9 S"pt - (Beater) - De C1.n
l·r'lub.rt he.fl Li eerpool Zondag n.mi.ddag
veriateD. op re .. OUl' N.tal, Delagoa Baai en
B.lra.

De Kirhurs e..u. io heden 1II0fien te 6 ure
te ~[.c[elra .. ngekom.n.

Lord .lIa.r •

London, z9 &opt-(Reut~r)-Lvrd lldcer
heef t he Jen een bezoek lI.blacbl aan dell hoer
Balfour, dat vier uur gedaurd heefl.

Later.-Heden avond ...ordt ·m~gedeeld d.t
ua lor d Mil".r een poriefeuille is ,"ngebodea,
maar dat bij dit aanbod iD beraad h.. ft geno·
men eo OOi tot g""n besliMing io geraakt; ea op
go<d geza!! wordL .er ... ked d..t Diel .onr bet
beglo der .olllende week de nieowe aana&ellia-
geo openbaar lollen worden gemaakt.

V•• zl.llt •• a IIr.ad.

Pie&erwarit&borg, 29 8e1;'t-<Beater)-Door
....n reperiaga procl.lIlatie '0 de iavoer van alle
..ee ait TranllYaal, 8wuieland ell Portageseh
gebied .erboden, docb aader gediert.e dau I'lIlId·
..ea wag lIog inkomea op pl~kkell door dell
hoofdTe.rt. daartoe bestellId, en onder aeker.
voonnardeD, .aaroDder zui •• riag van tekeo of
indooping, ale hU dit lloo1ig keurt.

Ben erlle brand is beden lIIidd.l hier ui~e-
brokeD ea beeft een mooi hlok bailell iD
r..ogmarktstra.t YenUold, II'lbonwd door deo
beer 8herwood, fotografist. Werelll de
aohaaracbte T.n _ter en bet waOdea er V.D
door het stadebeetoar, wu de voll., yoorrud
voor d. hraodpupea een half uur laai niet te
bekomeD, en hiaaen dien tOd weriea de pboo-
• ea tot een gloeiend fornols, 1100dat .1 _t IIHln
doen kon het redden der beleadud. huÏHl1
"II, dat ook gelukte. He$ oDgelok aohollt
Kekom8ll te aijD door het om nllen van eea
!&mp in een IICboelleutrinkeJ di. tot hot ",bou"
behoorde.
De usurantie maatllCh.ppJjen in de &aak

gewelljld lijn de Illlperial (£5,500), Boy.1
(£lf200), LoadoD, Li.erpJOI ea Globe (l,OOJ),
en ranutlantie (.£1,0 SO).

ol

ber",.
Naar Krooa8tad 3 lrillten Yau MObt&jro.

,. Krooaatad a kisten van 4li "al N oo~.
.. KroolIItad euige ukkea ....n Heldel-
,K.K .
" Kroon.lad 20 kiaten Tall Purl.

Kl'OOI1Itad 3 kiatea ... n 8telleoboech.
:: Kroooatad 3 kiatea Yan Malm_bory.
" Krooa.tad 1 baal Tall Cerea;
n KrOuD.tad 6 IDateIl Yla Wijnberg.

Naar Lmdl.y ~ kl.ten YID Moa_n.
u Liodley!t kiate .. ",n Siellenbollch.

Liadley r, kistea v.a StelleDb~b.
Lindley 1 kilt en 2 b.lea "111 Ce"!8.

u H.rtebeeatfoateia 1 kl.' '.D C.ledoll.
" Hartebeeatfonteia 2 lIistea, YlO Pbil ...

d.lpbia.
" Hartebeeatfooteio 5 kl.kn, ... a Porter·

ville.
u H.rteM ... Uoatein 1 ki., ....n Kai"

rivie.!,. 3 klatelI (Iliea. goed), 1 bt.alilombunea
"'11 1I..•• petad.

Naar H.rteb_tfont, iD 1 kiAt ... n Ciaa"i1.
li&lII.

A...atea ..... r•• I.
Looden, 29 Sept-(Beater)-Een .chillklog

i. gemaakt waarbij d~ .geolen jleoeraal der
ltroluDién t.. LODdeo 'YaD den heer Cbamberl"io
eer doze b~t werk TaD bet koloniale k.atoor
laat vareo, formeel afllCbeid lollen Demen.

.01
Lond,n, ~~ Sept-(R-uter)-De .olyerlloo-

PIO!!'.,U tij a vutor g... lotea, met ..,,,beterdo
vrug. Met de prijleD ter vorige Yeilingea
vergeleken toooen die voor vet eo aware bok-
.. ol jd. daling, middelsoort sneeuwwitte ~d., ea
gebrekkige Id" teTWUide _t a pari bl.. t.-Fr •• nc....

Londea, :?9 8ept-(Beoter)-Coll8Ols dedea
beden £86 17•. 6d. tot £87 2a 6d. Het laapt.
...aarop 'u vroeger otoodea was .£84 12&. 6d. in
IAti6. De gedurige daling wekt groote onrnst,
en lOeo gelooft dat .... are verkoop nn Ameri-
kaaD!!ChenKant aau deo i.og ill.

Oranjerivier Kolonie.
•••• r,

GENERAAL.

POKKEN.

L 1'. oor; VERNEUB.
TurIll, ••

Frankfort 2 kist~D v.n Cale lan.
" Frankfart 2 kl.tea Yan Cradock,
u Frankfort' ~;'teD '.0 PUI'J.
't Fr.okforl eea ",uadiUI kOlllbaar .. o

• ••ra. £7 151. 'YaD Kaapetad.
" l"nnkfort 1 kist lIieu ... pd Un Uitv.

Com_ per Mevr Booa .
" Fraoklorl2 killteD van Bi.erldal.

Veatenburll 3 ki.teD Ylll Cradock.
Veoteraborll4 kiltea ... 11 Kaapatad.
"fenleraburll 2lDaten •• a Pur.toa.

" Vellterahurg 3 kl.tea Yla M'lmetlbory.
u Veatershurg I lIiit (proVlaie) vali Zou.

~hool kioderen, Mdmesbory.
• !laar Z""rlllt 5 ki1tea 't'UI Pbilad.lphia.

" " 2" "K.lapltad.
lUidelbel'l 6 kiateD YIIDOac1l1iboorn.

" Beddenborg 1 klat Ylll Ali_I Noord,
M.fekiDg eenIge a.kkeo yao.H.i1.lborg,

[.,ondo". ~!I s.pt-(Be.ter)-De Buliaancbe
regeeriDI( ~eDdt ...ede, deo vro'gereD minlater
N.. 'ch~TIC8 oaar Conotantin.vel met een spaelale
.... dlng, ev~o al. in Mei 1.1. toen bij W08IIt ont·
dekken ol de P.'rte niet kon In.temm~o lOet do
herlev' ng van "en vriend""bappelijktl vor."'nd
hoedi"!!, tu,ocbee de beide landen, en bet
wegdoeo v.n bet wantrollwen tus,eben de beide
Dah":o.

Bloemfonteio, 28 Sept - (Beoter) - Men
is bang dat de w.terk"estie le Bloemfoll~in
eeo ""er erullig karakter lal aannemen ala de
droogte .oortdaurt. Zat.rda,r •• 1 bel w.~r
13 duim ooder de wering aaa (Je "ater.orkell.
Oeaeraal Slepheoeou eo aija .taf sijn llaterea

na bet eiod der maooenvr. h:er terugg~keerd.
Het verdichte &iek&egenl ill het n.turellen-

kamp blijkt eell van pokkeIl te aUII, ... rscbjja-
Idk Ilit Th,ba 'Noha .fkomstig.

De It. gouverneor l. aaar Job.naesbnrg am
er eenige Jagen de g ....t t" IU ••• a deo Wurtl.
boogeu cOlllllliaaaria, en Iun beaoelt: aaa Krooa-
.ud &al niet plaats b,bbea.

Loadeo, :l') 8~pt-(Renter)-lIen b00pt in
S"fia, dat de teoding van deo beer N&tcherica
our Co08tantioopel de vr""de.me oploeaieg
.. n rle lI.cedonilcb. k "eotie teugevolge r.aI
be~beo.

Een algemeen. opstand word g..prodameerd
op deo 27.ten de.er io ()oltelljk V.cedonie, ea
Dit Sofia ...ordt Dericbt d.t de Ian ielijko bevol-
I<ingbeo;e~rig i. ticb te .ch"en onder de baoier
nn den op,undehng lIeneraal Zontehefl'.

'fen ve,wlcbt, d.t de Tllrk-n eeo o..erwoldi
geode macbt op de been zeilen brengen, OIOdea
LIP' 'and t" onderdrok-eo.

;';eo groote dellloa!t""tie van ven"ienwoordi-
geN Vaft alle partuen en godo1ienstl,(Je sekten
werd gioteravoni gebouden in de St. J.mPI
Hal t, L'Jnden, om te prot""teerea tegen de
ge.. eldeoar Ijen, ...ellre In Mac,dooie lijD ge-
pleegd

D_ BilI.cbop v.o Worcc •. er presideerde eo
GrI·ven van 'ymj)&rbie wedeo voorgeleun ".n
den A.,t.bis.cbop van Canterho'y eo den
!hw;bop nn Londen.
Re'0Iutie. "erelen gepas.,,,,,rd. aandringeodeor de .f!!Cb.llia, vaD Turl18cbe heer>cbappij in

~ ~cedooie, ea lie forma ti. van eeu relief foods.

K.K:'
Naar 8raadfort 1 ki.t v.u Paarl.
" " 1"" Uih. Comm. per

Movr. Booe, Kaapatad,
Naar Br.ndfort 11 ukkea Tan Calitadorp.

" F. U. Ujjs, Kroc>oatad, 2 kist.en ..au 8tel;
!.nbotch.
Naar I.icbteabori 50 kOIll':laar.ea, eal. Yan

gaapst.d.
Naar Pemubarg 1 ki.t eli 2 balea na Killl_

berley. .
Naar Pemubarl (8. Barnard) "n Yl1"HU-

diag joniana- ea mei8jeskloederen uien. VaD!
Kaap.tad. •
Naar Betbnli. (weeahnis) 108 kolllbs.u,aa

..an Jr.apsl.d.
N• ., Heilbron veraeadmg kombaar .. a ter

"AII'de nD .£7 1511••• a Kaapetd.
Naar Heilbroll 1 groote Ki.~ (oieo.), Uih.

CoIllW. per M... r. Boo. ....11 Kaapatad.
Nur HeilbTolI 1 kiat eo 1 billl no WOaberg.
" " 3 ki.tea vu Wijllblel'l.

Nar 8008\18neul 1) kisteD ....n Moon_borg.
Reitz 3 ki,tea no Steller.hoeeh.
" 3 " en 1 baal nil WijDber«.

Botbuille 3 kistelI T.n Mall1leebary.
Senekal :I

" Ameralrt. 3 lt tt !"

Te Btalluboseh d"jr de Uity. COlllllliasie

TRANSVAAL.
NIEUWOUDTV~E.

NieuwoadtviJL., 29 8ep,.-(~I)- De
hjdilli der aowia.tie .an d~n 1Ieer I:J. yaa
~Ul .. erd bier met bljjdlChe~ OIl~vaJlleO, P.ti·
ti_ ..ordeD" "Oor helll talr'lill o~erteelt:ead ea
.Ua Telkieaiag .ordt "em_ ala seker be·
~hou.d.. '

UE GEORGE KIE8AFD~LING....... ~.
· Geachte heer,-Vergull mjj J., Tl'jjbeid door
"'idde! Yan u... geëerd blad bilt ICbrjj.en Yl_
~r J. J. StaDdell ..an Georp 10 "0.. Land"
..... 17 deser, .aarin hiJ mil a1a;denjf4i .. eDlCh-
"n derd_a kandidUi iD belallg 'l'aJI de
AfrilluDlCbe Partij yoo'r de W6'PY~e Ver
gadering iJl de kiuafdeeJiug GeoJáe aaabeTeeJt.
~ beaahroordea. :
, Tea eente "eoMb ik lIIile ~_ dA!a haer
Standen, lOO.e! ala de Y.. le an~ iaYlOedrjjb
yrielldea, die, mu per brief ",raoebt hebben
tlaar .. aarts te !rollIelI ala kaod~t, hartelijk te
dankea voor bel T8rtroD".n mi mij geI&eld. ea
.,oor de eer lIlij aangedaan. .,
· Eli ten andere, dat ik Kaarte .-boor pef
aan ban verZ98k, eu mu ale IÊaodidaat bU de
~lg~lJIe8IIe elektie in belallg ....11 ie Afrikaaoder
lrartii, ill b~od.a Tan de lri_ iil de lrieeafd .. -
Uag Tin George ltel. ;:

D. brer Staaden yar-al mu'opheJderill' te
,..ven aan penollea die onder eea nrkeerdell
~ok nrklltre. II, le .. ces ~!:.~bi door deu
opeD brief geriobl aan mjjo' 'ijdeoe IIIUII
bedaalri°l· ~
, Muaheer, ilt: denk die opbeld.,mr kan beler
nn b.t platforIII I.......a .. 0r4en, be&pen ill
perlle doeD aal. ten eiaie a.IIa ... rea uii lien
..,.g te ruimea; Mija a.fgelegdejpoli~ loop-
beaa .preekt .ltOOI 't'OOraiobnl$. Eli ik ,eef
parae de "r .. kurilljl m de toeIE_t la dian
"es uur d. beate IIIjjll8l' T.i;:mopIIa '" Tol·
Ii.rdetl. .!

: Tea .Iotle .. il ik aao de ha~d "Tea of bet
aiel bee, "eHD at dei de drie kaadidatea
legeluke~d rergaderi"-II 1011_ hooden ia de
lPeaafd ... lioll &ea lIarie ... u all; partija .
· U bij Toorbut dukeade .oor;opaam. de..,

Blijf ik.
Deo~

· H. J.lJU,UBEi(HEIMU,
: Klip Drift, diU. GIOI1". '

22, September. 1901,-PIQUETBIBG. :-.:,Uit een !witf van den heer D. (J. de Waal UD
lijne ooutiluentea, 0Plll.OIII8II la ou aommer
....a beden. aal meD .iea, ut paoemde beer
deh, hoofdzakeljjk OlDrad.ea • rsoDdbeid.
ai.' .. eder ..... lrieebear aal .telJ+a lig dil eent·
Y!'Ig.ad. electle. ,

QUEEN~'rOWN.;
· -.
;De IWDtIIl .Yla yUf upirait kaD!fidatea

"'Prdu .. _md m Yerband lD.l ~e QlHIfI!oeto"i1
vér~11I TOOr d. "e~enade T;rgaderilljl: ed.
Jobll &rroet, sir W.· DiRet BetrY de'heorea
Herbert Priee, G . .IL Ftacbem au l'-KICJI)oaaid.
8~ W. BiIMt BerrY eD de laeer Prioe .ga~e.u. ....a m den ,da .. aariD '.:de ed. ;&ribar
Dbng- . la, docb aiet ioeIIredaan
.. ~ ._. ~·inhet

I. D .

Pretoria, 28 Sept - (Reoter)-H ..t Toor-
loopig .erhoor is begonnea io d. auk TaO
Taylor, Palk eli Box ter, welke lutste aet 00 io
opgepakt "'eg~as bet bekomen van geld op
val8che voor ...aarden in ,orbaod lIIet de verno-
gelokte aaaklacht wegenA I. O. Biame.

De hoof tlle'uige, J. S. Cowie, ... n Ktmber
ley, leide da, hem de steenen .erdell •• nge-
boden voor '£3,500, schoon _ij £: 18,000 waard
&oadell Iun geweest al. 'ii ecbt •• rell. Zelf.
nO k.a bij niet I"oren dat zij dlt niet W.run.
Terstond na bet aanbod tud hii ia IIl'meeasch,p
met de politie, elle door de bp!!ChaJdigdpII ..eo
valalrik te lel(gen .e III_ter "erd"n, wa~ wed ..
tot di oatdel,:kiag leidde dat de .teellea ualle·
maakt " ..reo.Londen. 30 Ropt - (Rel1t~r)-Naar meo

verneem I beef I Gr<>ot Brillaoie aallgedrongen
bl, Ru.I.~d '0 OOO!tenriik, op nilbreiiing en
vrrbeteriag .an hpt ocbe"", un bervorminl'lI
lO ~.nJoDle, betwelk Lln Turkije il aavge-
boden. .peclaal in zaire voorzieoing "an
machinerie, om d. uitvooriog to ver""krren.

W•••• v •• d. R•• d. ,u

Pretoria, Z8 ~ept - (Reuter) - Scuvoa
de .... t"e .. nd" ra~<l wAd.r h"1Jle,1 i. verdulI<1
tot 30 Nov .• I. twijfelt men of de noodAkolijke
voorboreldlol! voo~ .. kere beoogde lII.atregelen
op diea tlid ~I.... r ui run, en ..erw.cbt mlln d.t
ao~ verdere verjaging .a' ouod.g .On.

ootv&ngen:
3 klaten 't'UI KuiJarivier .
3 zakkoa ... n &lIleraet W. Strand,
I bul Y.a Kroi ... Uei. Tulbagb.
3 ki.tell v.o HopefieH.
3 IDatjeti vali Cal viDla.
Deze goederea door Uib, Comm, ontnugea·

"Oll in bo •• nataaad. oPe .... bea'repeh. .
Goederen die na datom .u dit "ralag .or··

den verzoadea Inll.n ia eeD later.· opga ve ,e
pnbli_rd word.n.
i Dur de b~hoefl. aan kleederell !;Iljjft voort-

doren "orden Flaa taelij ke GOtI1mjui.. tocb·
vri.odelijk verzocht lIle~ dit werk Yoort
te gaaa.

D•• r... ,d.II •••• I. I.C••• d•.

!.,mden, ~~I Sept-(Reeter)-Ero.lille ooluo .
l.n w.,roen bericbt uil Saalt St. Ahri~, Ont.rio,
, .n.da, die bet go.olg Illn <Gn h ,t gebrek oot
'''alO door het blnk:roet van eeD gToote stoel·
eu boutvcrvver mast.chapp!j, .... r d. be"l.
-ta I .fbaal<eluk van ...u Hét gepeupel oer-
.. oe,', te d .. mooie irantole] dor maatschappij,
waarop Jd lJeambtA~n haa revolren "oor jgn
Ja. hulden eu de &auvallerl ,,,rdreveo, .ommige
wa '\TV lU geK wet8t werd ·lJ.

[l" mili tie werd opgeroepeo en olaagde ten
,IOttd In bet h.r.tel ddr orde io de !t.d. die
th.n. door bLlr g-epatrouilleerd wordt.

L.ter -Een c~mpal(Ole g"rereld!, troepeo iA
van Toronto naar Sault SI. lbrie gegaan
""I(eu. het uproer dat or plaate b""tt.

Sar.fzall.a.---Pretorla, ~8 Sept - (Reater) - A.an bet
politiehof stoodeo beden drie voorname beereo,
een er .ao e·o LW. V., tereeM wereol aebennia
dPr jachtwetten door Lokken te aehietell boiten
bet jacht.eiaoell. Zij be.eerden lIiet te weten
...aDneer di: ""i£oun .Lot.

Charlie. een natllrel. is ter Itraf&iLtiag ver-
wezell al. be8Cuoldigd 'a'l dell moord nu
Alfred R ,bertsoo, maguiinhondel te Mallelane,
verleden maand, ea er lUll aterke geloi~eniuea
keeu helll.

M. SMUT8,
J. C. LE ROUX,
J. P. v. D. 8PUY,

Ledea der Ui". Comm.
Indu.tri.,

2!J Sept., 1903.

FI•• nel •• "

E v .

J ohatlnll8buri, l!8 Sept-(Benter)-Uit.praak
...erd beden door rechter Muon ia de &aall Taa
Tonl(e, ee,; gevangene. gedaan dio "oa Yrjjbeid
c;,ochte Bij 11'18 vóór dAo oorlO8 tot 12 jaren
lronk.trd veroc,rdeeld, en tuden. den oorlotr ....a
deo eenen lrook n.ar den .~eTln ve"oerd, tot
men hem vflJliet als bU ill een boerenkom.&Ddo
wilde dienen. Later werd hii op nieo. ia
becbtenis !(ellomen en naar dea tronk gebracht
Olll lija tijd uit te dieaea.

De rech ter .eigerde hem vrij te Ia&ea.

Orl •••. IN KEKORI.I\M.
L'HJdPP 2'.' Sept-(Reuter)-De Hermuda •

hebben dn,,. e<'n ",kun geleden die de d.ken
.. a .ele hUl" n afgeworpen eo beel wat !!Chade
h~rok !cowl ber ft <Dur men verneemt van geen
ye.rlJt'!t UD metl!cbQnle?efl8.

TAN WIJLEN J. H. B. v. D. WALT,
VAN WIL[)FONTEIN, Dl ST 8, CO-
LE8BERG. .

LooJe", :18 S'pt-(Reuter)-De "Fin3nei.1
:-1',,, •. 'utlWt:<Dt Jal In.loe.Jrijh reprll8onl.ties
'LU ~ec. lort bU de Britache rell.niDI( met het
'>0, "I" nitg-are eener uIltforIOe BritllCle 3
i,t r,'tH.it ~ k.

:-;ur.. d: meJegedoeld, beeft bet gooT8rDiI-
"1' ... '. Lt 1&11 met sympatbIe ontvangen.

JObllDD"IIborg, 28 Sppl - (Reuter) - Eea
Tran ..... I!Cbe eo·operati"". .ereeaiging "ordt
gevormd die v.n plu i~peltauUen te Johana .. -
bnrg ea Pretori. t(! bouwen en takken ia de
.ndere .te'lea op te riehtell_ Het kapitaal der
vereenigilljl bedra.gt '£10,000, ea onder de
.rtikelell wo"en voerdeelea toegeau.a aall bet
I"'roon ..el •• n den "iaata en aUlitoire. dienl~
no het riik. de Transvaal eo ..erder Brilscb Z
Afrika, £OOwel .10 aaD d.t der dielldennacht.

'~,~nln~
I '0080h

JIJ Sept - (Reuter) - B!i de
r .lloct"D lI.urs op hedeD, 'Legen
d"" rriJI .oodoende brenllend op

D. ".u•.
Arb.ldaco .

Joh.an_bnrll, 29 Sepl-(8ealer)- fer &it
liq der ~rt.djllColllmu..je fli''',!!e hedeD de beer
Sidoey J eIlni0lJl', 1I&IIIea.aich .elve eD de mUn.
ir.getlleora, een briel ill waar j!'eheel en al de
...urbeid dpr be .... rinllell Yl" deo beer ON .well
oaUl"nd werd ala w&ren de iageaieufl ia dier
voog. ooder dea invloed der denkbee1dea 't'8lI
hnn dienatheeren det sij rapportea iDlenrdea
lo strijd met bekende feitea. Hij h.d gerMeD
den beer CreNweU aijD ontalag le genD, ala
Icbaldig aaa onbeboorluk adv iee, m atrjjd met
de pliotitell 't'UI aua beroep .

De beer W,abel'lb, Illiill oomlllÏMari.s, .. ide
d.t aUllo inlleoe op lJ ,l beaigen ....D blat! kOl
arbeid ia de lIIijDen bet apreek.oord loepuae
lijk wu dat ala lIIeD ...ilde meD een .. eg koa
..ndu. De k.Clltie .u Tooral eea Tan polia.1I
ea 't'UI groot belang, Bil 11'•• ooder p.>IUielre
draog ge._' w8lelll de &aalt:'&lI dea blanken
arbeid, eli rr kondea geea twee p~ be-
".an _t de aaa~ betrof ....a bel
YIItigen ... u Eogelacaea ID let Iaod. Waa.r
1118er arbeid aoodig. daa _t DIeD cliea ....
blaolt:ea bekomeo. waar aOI leen beltoorlijb
proef ~ .u poom.o.

l.r'oJoll :!:l &lpt - (Beuter) - Er wordt
h.", ntol pao. Piuo X oolang. berbaaldelijk
, ...... ..:rl ,,"ft van "!Jn verlalen van bet Vaii·
l<l&u. -

E•• lord .. yor.

'1'.1 ~pt - (Rent .. )-Str Jam"
broeder van deo", kallselier der

,. 'lat".t. geko ..m tot lord <D0Jor van Londen
VU{)r I." '4,

KAAPKOLONIE,
Droog' ••

i .'ocllagr, ~~.~ept - (~)I:er)-llet weder
·,.or " oDver.llageli;k .0 de bitte afm.ttend.
!\. r,d"un Uit Hnman.dprp, JanseDville, Steyt-
,,·nl,l ... .\Iuaodria en dit diALlikl tOODea a.t
"t ,.Id verdroogd i•. d. bronnen a_a .. ter
~,.>en en b.t 9>00 bu dUU8nden nekt. Gelok-
"0: 111~tbet of oo.tod ..r io Llotocht io.

I
I

PIUTBEBG •.

Bea Boada~ ..... d •• boacIell t.
~Madana (Paket,*,) Op Zaterdll, 19
8ept .•I.L

SO 18"- Jeda "_II ..... .--.diJ, - IMIIanderi!'1DUI.DU. '
Dur de 8eeretariI Diel iepII ..OOI'clit ......a de Mer J. P. Briera a1aaeoretarie .. _
De VOOI'IÏi$er, D. 1.BriDk, lPftIk d"e "'P'

d.eriaa Iele, -' Micle, olel h.t doel van de 'NIp'riq ... _ t badidatea &e__ ._
Yoor eie W.tp eIe V~. BiJ
de -:..:.:.t -..ioh&ia te _rille _.... ,
- .- • ba.. te CSO.a, dur WIl IMII
proef nbb_ Tan eie Iutáe eJekUa.

18Ied"D ...... tOIPIa_ ala8o ___
D. VooniUer lpf8k aila '8IloepD Dit o_

de ....... acI.beid .... liepa~ die op diea
dae in cho Bond alia iDppU. Hil nrtroawde.
da, _a leder -VD pliobt lal aaá~ di. _
ClRlMiluwt ou yo_"rjjf. aaa .gII panjj
•• trou .. le blij ....
De heer A.. v. WUIl ltelde ...oor. lI_adeerd

door elell .... I.BiUeaIan. all kaDdid .... te
lIOIIliaeena eie .... a O. do P. ObiappiDi _
Il. J. d. Beer •

Eeaparig~
N. eie Vooraitter cia .erPCIeriq bedaDkl

bad pn, .aa nileeD.
J. P. BRIDS,

8eorelaria .
Oa4erpiaab,

23 IJepi. 1903.

VERLORENVLEI!,_TA.K No. 4, DI8T.
PIU·dERG.

Bondayerpderiaa .. erd.. boadea op d. plaala
AfaWlat op d8llUdenlMptelDboll'1 1903.
O. heer Jl. J. eie Beer (VooruUer) opeade

de TerpJ.riDf _l gebed .a leR4e DU hei doel
der Ter.acteriq eD maakte ook bebad hoe
aehandefd . il op de Oirlrel ~ YOOr d.
Ii~erbuia kandidaiell ea clal eie ....... De
Villa...., Graatl .n Vu Zijl pDOII1ÏDeerd .gD
all BoadaJreadidaieD.-.Aaaaea-. .
0"" ...... ajDd. ten_i_ na w..

...oor " lIprhuia .. erd_ YOOrpIMid door daa
heer A. Goawioa en , __ adeUd doordea .....
A.. Lou .. , aat d. b__ ltL J. eie Beer _
Cbiappiai lallen l'JIOIIliDeerd word.1L .lilt
ali.m_ lte_ea Tan Il. bee. YVPderiDIf
..erd_ ,eooeaacl. Ia..... De Beer en Olaiappial
gKOI8D.-Aaa"II_ .
D. heer De Beer beCIaabe Ioea CJ. nrpde·

ria, YOOI' bet nrtr-Ju wen, dat rjj m belli .tIIlea
au beloofde clal bg .. trou. al big..,. bg .gae
parijjj daarop giD, de .ercaderiac ai_IL-Z.A.ND7ELO TAK, AFR. BOND.

Veri-"eriaB gehouden te Taarakllil, op
Vrjjd." 18 Septelllber, 1903. 18 bij bet Cu.
kul Beeluar erbud. BOadaI...., ..... woor-
dÏj(, heae._ _ige and_ die 110' am
preciatrMrd .jill. De Vooraiiter. de heer D.
J. Brink, .lelt aan de orde: he' aOaliaeeren Ylllt.... led.. yoor hei L.,.,hoÏl, ea toen IIIM
k>t alemm_ o~ kntpD da b.. 1'111 Oharl8l
do PI_la Obiappial an Kicbiel de Beer d.
lDeerderbeid. .

Op Jtlaaadac 21 8eplember TWRaclerde d.
Zaod"ld tak .. eer te ZOG~I, ~ _Je andere
ledea ~l delllak beboareDde in geleg.nheid te
.lelJea, bUDDeat.DlDea uit le br ..... a en .. erd
de Illeerderheid .eer .....nIavd te aija yoor de
beerea Chleppioi ea De Beer. •

Op deu "rpderilljl .. _a alecbta U .....
ptreerde BoacWeciea teplnroordia.
C. da P. Cbilppiai-M. de Beer-D. J. JIIaria

33 ltemm.a ~ do. 11 do.
Il. C. P. BBINK,

Seer. Zandreld Tak, A.f. Boud.

NOOROWE8TRLIJKII CIRKBL.,
ZnnJancl, 18 Sept, 1903.

Miiub .. r E.iitear !-BeD paar. daae? ,eIecIea
oahial ik .et. de post .. a CU'Oulaini in eie.
YOI'III fta MIl boekje, ond8lt'l8kead door _
.. 11_ heer C. O... a Le ... __ ria di. IDjjD-
.... r bekead 1DUkt, clal bil ,aal liaul ala kau-
didu' YOOI' d.D Noord ... leljjbu Cirbl, ea deo
lriuen yaa dada cirkel yerlOOk· Oal I'0OI' b_
Ie .&eau.eD. Ook na aajjne Trieaclea hebben
trOOdauaige circulaire OIIt opO.

Kan u. beer edi r, oll.m· .. chien ..... D
.. i. die beer 0.... Lewi. it? Wij lI.aaea he.
"ola,",~ niet, j. hebben hem a,'I' llooit ","a .
EJa boe kan di. mjjDbeer dan .,llIen h ,bbea dai
.U YOOr bem •.uea pan l~meD. Keat bi!
bet Hollandache "preek.oord aie$; ·'()abeUac[.
oabelDlud ?"

N_, .lIljjahe.l ",D war. Afrikaander aal
lija atem UIl ... Tr8IIIIdeJiaC .. y_. Wij
A.fribanden ..nr.u ..an .- politiekea
ereemc.'eHaa _. Wij lijD al te CIiIr ....
bedrotrea .... ord.. En 'dill ~ifat die :'juo

beer 0_ Lewilookoabebad _, dat aad_
Ho'landeehe epreeIE1roord! "Aaaleboda dien
.leD lIjja .. Id... ...,..._."

De h_ 0_ Lewia beef" TOOt - Ter .. jj.eteo ,een rebiaitie ODi't'aDpll _ te atuD,
1>0 • d. ~ De VU,ie .... Gru! ea VAD
ZiiL lf8ID, laU bieCIi lijM cIieulea aan Ooge

...r::! mijnbeer 0... L'wia: Wjj nbben
o.. e diea ..... m.t noodig. WD habbea reeda
drie kudidatea, die wjj beboorljjk .. 'Yl'8Ifd
bebbea en die er m toejenemd bebbea _ le
liaaD. Zji IIjjn _, die wjj .1jal'llllant
keaaa; _-. die met 0lIl lanCI au Yolk pad
be~ead .gDj die ua ..... 1aprekea, _ hIrlatilll
lIeIaIIi .ieUera ill de .eJoraart ftII 0111 lanCI. la.at IlOl _ ..... __ , die Diei DUr ~

POpel! ...a Dr. J_..oa IllIleD ._ Wo
hebben PDOeI Y&D Dr .. J_eIOIlaMoord ea
.. '- 0lIl .. ..tea CIa~ hjj ,_ nielid YUI
uaa laM III YOlk ill.Ala ~ __ aUIlIa wil ..._ YOm eie drie
.......,_CIS kandidllteD. Ba Ijj ltaliea alle
drie ..,_ ... órdeA. Iet 'op II1II_ .~ ...
Iaeer edi...ur.

CEZER.-CA.BlUBVON.

ËË _..,."..... _I

ala - !-,
I BOORDZIlPllJlL.

~,_
.UI

~
104
10

ltaIIeIiI ... ._ I
~DBAUBBT~.:t.~. IN

11
• DU. 108A.PH.A.T.:=;:_;. .... I .1

U
WELLI5GTOB.

190
17
65..
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19

B~~ ..
Niet-ElIro~ ~ ...
lla1eien ••. •••
ladia_

WAGDlUK.D8 V~
EaropllUell ••• ' Uil
lf_·EIUO~ lt

GBOElIBEBG.
E~ •••
lfiA lIiVOPeIDeD

P .A.AJlDEBllRG.
EarapMIllII

ACHTER PlllLL.
EvolllUG ...
lf iet·EuropMIIIII

GROOl' DRAKENSTEIN.
(lIIIhaiteDde PaiifI)

Earo~ •.•
Niet-Buropeuea

, F1UB8CHllOJ:L
II~ .. ' Jst
Niei~_ ' M

Toa...J JQU.e ..... eie k;"ddeeJi!If ...
I

4'4
1110

"a

"t
2H 79

ea ...... ft TOlarak ...
y.-IJtlaard. CJS YOOnd&er

la .....
'Nltleliái. ..... dai de efa.___ yoor de beereD
~tal leCIea V~ la

D. r. JlALU,
Voonllter.

.FBBD. WDDJtlt1LLBB,
8eo....na.

Om··BEXBIVtBB (W0BCE8TU.)

lfD~IattL 90 l.,-8e,.vt-K8peciul)-Op -arootoo ~, ,... __ Btai·
ner tak ek. Beak, 1.A..
GnaIl_ D. de V G. Ham your·
...... alabH __ 't'OOl' bet h. De
a.;. OaCIe led_ wIrdea arooM ... -
derbeicl .....

711
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'>. :"ig<m<ro hj-t wa.' opo,(Muwt voor 1I<1J'

• Il IJ r.~-,x"Ott('\·dijk, o~r de voor-eie-
':_"'1 v.in l'PCtit" 9, ran wet no. '27 V"dtll 1";'!}3,
.!I.' "Ik -lit wijk 1 ~07,en, de heen'n

11 1/-;"::0 vun Luini...~hu~. George de Ht"t-'r
•L :->-Uldl'lvter, P. Basson Jr. van Rie t-

r (' (~ van BaartIJ>Ml'>-font<'in. .Lt-
.. \ d ""n Droog.. Rwt.
l' "ljk 6 gekozen, <Ie beemD Roelof 1'.
PI'_t, van Rem hoogte, nm s t isan Hat-

. ,e:.: 0 van BloelDêtldal, JohalU>e8 ('htS!IeJl van
\1 .. l.k-lwater , Abraham limier van Klein Val-
"., .\ Bernhardt van Klaarstroom. Coa-
" nww> ....'n een Diptan.k t~ Bitter Wat"r
L lt '~'J.llning.

liD .<ecet&ri. rapportoorde, dat geen ten-
I, r.. WaN~n ln..z:e\romoo n)()r cl..:- oon.~truC'ti.e
'.en "-'Tl ,hptatlk te Bitter W.t.'r Citspan.
Hill":;.

n;, """"",,Wis rapport.....roe verder, dat de
''' ...r .\Istcm. de brandu.-ktA in...-pelcteur, van
Ill"'lllllll: oobijnt te rijn, dat h<>t .. oor deo
"" ..d "rel "O<'<ikOOPN ml z'jn, om <le ijlenm
,!Jptnnken t~ KrlJJ"pn met de ~e"d1':ta,1 km-
I,"(}, nn er áa.n. e-tru ~t..",bouwd te bE-boon v..n
...'1, 'un f'tl Otlffit_'Cfl t.

Do I,,_<I' .\Irum 7,3, lluJddl'MnJI onrler:ro&-
k"n "",t nv t~nk m.. t de Icr-dlen zal kost.e<n.
1'1} daarullltl'\llt op du ~olgeode tergad~riDg
\:la d,,, !":lad r 'Pl><>rt nitbl'Ellll:PD.

B ,I<>t~n. da r <1., 7.aak voor h"t <X>!l;"nblik
I t on~rst.aan
K .. ' OO!;,Jl.- ,-Ont .-aJljl;SU>n .t.:JJ 7,l.. UI t"a·

·.. ·n i.O" ", .xl, c-n-dit b.utkbalaA' £11)1 IBs.I'.'
\\·,·~I.,I"",t1Dj: .oor dol diooaten van bet Jaar
,}-.,IO(4
r:, ..wd he«loten dat ,,.,n ~belastJn~ 7-<11
"l'Ik-n ;:t'heT'€fl op de eentvo~ende n·1"l!'a·
~ r, u.;: VaD d£'tl n.ad, nUl de di.-.n.sten va,n he!
,'dr 1~1904. .

lJ :".. nwd.:l ",al'(']) do zal"'l1 va,n den dag af·
loopen. Q

,;'" I ~:,,"lcld&., !Duilen ,9 kool' UU C. St.arke &0
(~" . ~!u""'\Jril.v

u·;~.nuder w 'l<ure.... ""lt ievraa:d Joor Jeo
"'er :-;. A lIcU"., WItberg, P.K, Grikwcetad.
I..lt! ilO'"

I, l~uuTI-: verkooping _..0 nIItgocd op deo
,don lJot. te l,.in'l.b"r~. Zie ad ...
II~!T RE.'\T de dieren die .."rkocht lullen

w, ,r<leD uit de ,chudl:rul \e Robertl>o., worden
I",l.ngbc~l>codctl _er"eleo nur deabetreff,,, de
""ert.Dtle. Zoo ooit: wat balroft bet !cbut \e
Ur.d,)utelD, CI ..nwilham.

ti;,:-; O~FElLBA.A..R GE.\MlWIDDEL
VOOR A...lHBIJ[EN .

. .U.\UHJ.~,. ~Dbljkblijke "riiah~.
t"'lllllA&l gebruikt UI de .....rdieuate "-'-
'>.0 ~ Loeoe'. "EeD Ndt'" t Ih.
rm<ld..J. Het wordt. PbnUkt .wa .... .teadaaId
.. mbea"omiddel iD ~ der Y'!lO-..t. A.m.
Clkunacbe HmpitalAla eD 1f'OI'dt ~
.10-.,1' umbei opooialiteiten iD alle deelea ..
"ere~j, z-Do ill be!IIUt Mil lIIlidIIeI tIPII
... mbe>..o .... _ ~ ft,D -rea. bra.I-
?l~"en. knf'llZiDpa, lIB InáoIaiWa~ sta ft
op z-..uo K_'. "EeD ~ ~_b._
middel te kriitIIMI_ V ~ bij .u. .!po-
~bekel'l tegeD 1•. ,.. doaa __
d.... ..nClOpel'&, :r- Bpb.: ........
.. - '.... W;jjWt. --<"r.l

;Het is het rneesmid~~l "der Natuur, ~ ~t
. Terstandig gebrwltt wordt. , :
! ,Kennis is macht. .' .
~m en.onderzoek de wijze van behandelinfl

Jlet kost U niets
~e oouulten zijn vrij .
iJS U niet zelf kunt ko~é1l. sohrijf dan

des' Dokten jongste wer»n " .
heid in de Natuur" en ,aterkte." .
sijn waard gelezen te worden en word~
u franco toegezonden bij ontftngst ~
uw naam en adret. .

KOK or ADBBSSBER:
i ~

THEODORE

Lower-Drambo,
PoK 1loehé8hford,

Bark} oost.1 I

Kans voor 1 een Dokter.

ItdeeUngs bad CJaD~DE
O1Ilce-uren van ij V.m. tot 6 n.m.; Zaterdags van 9 V.Dl 'GolllVe!'lllem

tot 10 n.m.

DE Ondergeteekenden, daartoe gelast, zullen Publiek Verkoopen ten dorpe Call1DDlsCbe ;Ezels.
HERMANUS, afd Caledon, r·

(INGEVOERD DOpa DT XOLoNI.Op ZATBRDAG, .deD adeD OCTOBER, 1903, ALEGOuvDnQNT.)

te 2 we 's namiddags.

HERMANUS! HERMANUS!

Vast Goedl Vast Goed
EN

LOSSE GOEDEREN!
PUBL-IEKE VERKOOPING

YAN

Kostbare Losse en Vaste Goederen.
_._--------------

(A) Voor rekening van den Heer H. A. J. VIGNE,

Zeker sluk eeuwigdurend ERFP Ac:aT GROND, zijnde een gedeelte van
Lot No. 66, gelegen te Hermanus, groot 110 kw. roeden en 9 kw. voeten.

Op dit Brf gelegen recht over het Victoria Hotel, staat een groot. WOON·
H DIS, bevatte~de Eetkamer, twee Slaapkamen en Kombuis, en is oagetwijfeld
l'en der beste Bezigheidsstanden in het dorp.

(B ) Voor rekening vu. den Heer P. H. L. STEYN,

Zeker stuk URO~m, gelegen te Hermanus, A1deeling Caledon, zijnde Lot
No. 3, groot bl kw. roeden en 96 kw. ~t.en. .

Dit on bebouwde Erf is allerprechtigst gelegen naast het Erf, vroeger be-
hoorende aan den heer K. Dreyer, en is een prachtige Zeebadata.nd.

VERDER.(C.)
Zeker stuk GROND, zijnde Loy NOl. 13, 14, lb. 16, 7 en 6 Blk. D., ge-

legen te Hermanus, groot 310 kw. roeden .
Zeker stuk GROND, zijnde Lot No. 7 Blok K, gelegen als boven, groot

50 kw. roeden.
Deze ERVEN zijn alle gelegen recht boven de Erren van de Reeren J.8.

Fick en S· A. Malherbe, zijnde naast aan het water, en heli ben een fraai uit-

zicht op de zee. LAÁTSTELIJ K. .. .
30 EERSTE KLASSE JONGE TREK OSSEN, VA.ARZEN eD. KOEIEN,

alle in .A. I. conditie·

Onthoudt dUA de plaste HERMANUS.

Den dag

Den Tijd'

ZATERDAG, 3 OCTOBER.

2 ure '. namiddaga.

Komt zien! Komt koopen!
~ GUTHRIE & THERON, Afslagers.

CALEDON, 16 September, 1903.

P. J. LOUW,
IIUWDKLUR. ~

50. Buitenkant Straat. UIT de hand te koop de welbe-
kende Vee Plaat. "Xaftera.

kop," gelegen in het Dist. Herbert,
omtrent een half uur van Be1mont
Station aan den transport Weg.van
genoemd Station naar Luokhoff,
Faure6mith en Jagersfontein.
,Doe aauoek bij den Onderge-

teekende.
L. W. J. KOTZB:

Post en Telegraaf Adres:
Bpijtfontein Siding.

Een Goede Kans.

Oe Beste Koloniale
teerde Wijnen,
Whiskey, Bier,
Voorradig.

en Geimpor.
Brandewijn,
enz., Steeda

PRIJSLIJSTEN OP .A.A.NVRAAG

Vander Botl &: Filcher,
Vendu Afsla ......

ALGEMEENE AGENTEN,
ETC.

IIKLIIIK •• 8EU
Droitl II ~-=::.:rt. ••é.. gewaarschu••

......, ... lf-.bueDd1gd
, -+-- , . Het ia misdadig, een ver-

Y_ ell. u_ ........ :. r..w... koudheid te veronachtzamen;
een kittelende hoest kan op

BRONOHITIS

Dr. BOSS'S==~~ZO LEVENSPI~l~N, IEElE'S liddal
V Id '0 01 ~u1tenu.te gOeCI ~ allee en. pera azen, . ell eeD. ZekN'e gaezblg ti· IIIr Udh Id

in ... :ftIWQh.... _II. :1::Jnrále":' lenr-r ~ ell 181 'Irll·.1
lIattp prijsa. Bet ta NIl a&JlI'8__ en· zeker' .

::'V:=~~~ ell IU "Eel laot",
breekt eenige verkoudheid

W aBDeer krank, Jioud5 ~en er mete VaD

om ..ertIOhllltmde lIled oij 0iBn op proef te
atellen, ten eillde te aien welq de ~bte
IIOOri 'Foor uwe kwaal i", tmaar wil .. en
liever een genoemd hebWn die Dwe toe·
Ii~d beten en aan h. t d~l boantwoordL
De boYl'ugenoemde ruien :....n Dr. HOSS •
SÏjB cl.- .-bh .medicijn .nor de -,.oJrllde
kwal .. , en kUD' gij _kar ..tjn, d., deu h.t
.,......ooie werk .alleD doeD, ell iD ele
meerdarh,eid, _ ..... ~"Ten.

" . - Op~ Verstdpp_; Boee-
DeP .... clellWiaoUhuoalW' .. ,... teJl,.Jtoucle en, ·h.... ZUlU'
"XL B08DOn"B""'_ .... ~ .... , Boot4p~Jl, ZW," SptJnw-...... w ....... ~ la Mt teJ>1Dgt...UC-P1~ltooN8IlZillu ...•
......................... aoll_Jle1cL: f

_ AI. '\le PILLEN·.m. 'ferkrijgbur &Vn
BriDIa, Ooa~ =..........::!we_:t!::~~';(.!t

~) ........ nl:- DL &oss
&OáeJ_ 0IUIerlI0ek na UtJ Plt, Bu 725, KllPSTAD..' '-ah. ""'OPD,

door .....

SCHUTBEBICHT.

OPGESLOTEN in het adult. te DriefOll.
tein, Clanwilliam, langer d&D. den bepaal.
dell tijd:-

6 SCHAPEN, rechter oor alip, en lia-
br oor wiDkelhaak I V&I1 achter.
Indien niet. -'t voren geloat; sullen de

gemelde 1Cba.peA" publiek .... kocht. wordeD
op Zaterdag. den 3~ltell October, 1903,
om 10 uur voormiddap, te DriefOlltein.

W. N. V.A!NDER KERWE,
8chutmeelter.

Driefontein,
Clall:william.

23 Sept.ber, J903.

BENOODIGD.
EENIGEN, die ~l t.oe~ lAD de
ijzerdraad omheiniDPn. eie ~eDt ope.
laat, of aDdenáu mijne ;plaat. over-
aehrijdt, zal worden +ervolgd .et. de uiter-
~ gestrengheid vu: de wd.~

: R, ST.A.RKE. ~ Durbu,rille.
, I..' ,

MALMESBURY
lx881lte1ll8kamer e~ Voogdij. eD
Braad·AsaUl&Jltie.u.t.ehappi j

OPGERICHT '" 1884.

D~:I
De W.... :a.r G. W. D. Bar.

Voani :
De Wel BeIna

Lf 'J. R 0.,.. 1 Da,'.•.A. J. T, BonRl. K.»1 Ga.... A.I. B.ueo••
W.D.lW...... A. '!'. Louw.

AUDITEUJmif :
De We1Bd.Heerq I. I.jl. Vu Aarde

eD P. G. Net.oll. •
De Directeara.....LJ_

1\;•• ..1__ . ~-a"'__ ....
....~ '. ~cIagi,IiIl «lila zo.er
te 811111', jA cl.Ww. ta lOnr.
...... 1Isa 'hf8u, LQiIu..., lude.

ue1 mt :

BIFURC.~ED

-UIT1(1:'lIAD''1:-
Bffarated 'lJI,U.,.. X•• appij, Beperkt.
10, reel ....... ..r.--. ,.e..~-WiIa ... ~, .. _ ... ed._ ........;

AAN Bloecl ....... _ V!ÏeIIdM .bek_ ~ da$ ia.t. ..
baacd MeA .... miju sijde .... ti .
aijat __ bemhMie ~'

ANNA .TOlU.ll1llA VARU
WBNTZBL. .. boru De Lu&-.

ill cM. -..... l' ;-. 2 .....
.... ,_ 6 plukkip
nrillD.teait 66 jarea. zij ÏII l&Cbt _
lJIOIdiI ODWapea UIl tea bartJrWU1.

Wij tmIra Di" &18 decau. di .....
h~ ltebbq,waD aij ÏII 0lIl Il._ ~~
Ill.....

De bedroefde Ecbtc-IlOOt:
.T. P. WRNTUL.

SQHUTBERICHT.
IN het Schut. 'YU liea oade~keDd •. '
beYiDdeJl aich bov.D. d.. bepaaldea tijd
Vijf Doake;p. &18 Y01Ct:-
1 V.Je loocWnrip JI1UlJlIB, ...

merkt. rechter oor halfmauat.je na 1'Ot"e1l,
liDker oor even a:huiu It.omp, omtl'ent.·1
jaar oud, met. "Il ongemerkt. veulen Vla
lielelfde kleur, emtnat. 1 jaar oud.

1 Doa.kerbruiu MER.RIE, met licht.-
PleD bek, ongemerkt., ODlVea' 3 .jUl' CNd.
1 dODbrImU.U KERRIE, gemerkt.

liDker OOI' half IDMIltje VAIl achw, om-
trut. 9 jaar oud.

1 licht.bnine KERRIB, m. lichtval.
pea, ~Itt. linker OOI' _t.je na ach-
ter, omw-t. 3 jaar OWL

hdi.. Diet geloei op of YOOI' Zderdlf,
da u... Oe&.ob.r. 1903, n1le. dezelv.
v8I'kocla' wordea op gemelc:leD datum bij
eie Sohut.kraal te Roberteoa., t. 10 ure
del lII.OJIeDI.

J. D. KIES,
8oh1ltlllMltc.

Jlobert.oa,
25 September, 1903.

WAARSCHU WING.

A AN allen wordt mite deleD be-
kend gemaakt, .. de heer N.

J Aa BeUHllTSI alle OTert.rediDg
~dt op sijn p1aate .,Bhebolr ..
fontein". te ~ of andernina, be-
bal"e op erkf'Dde wegen, en alle
OTertred8l'll snllen Tervolgd W01'den.

A. J. MARAIS,
Procu",ur YOOrden

Bigen....
Sutherland,

Jl Sept., 1908.

VerkOUdheid.

ultloopan, of een verkoud-

heid kan morgen
PNEUMONIA zijn.

in een nacht.

BEVAT NIETS ,NADEELIG8.

Beter dan ..Longveraterkers

KOOPT HET VANDAAG.
Bij alle Apothekers en in

het groot. van

LENNON, Beperkt.
lOLOIIlLI1IJSI11D • DUb'

IWSCIUPPU.
No.4. KERKPLEIN, KAAPSTAD.-

EEN O~DERWIJZEBES om onderwijl
te geveil op eell plaate. Koet. goed. op de
hoogte .sijD met. de EngelIche en Hol-
la.ndlche talen en in It.a&t. zija Musiek te
oaderwijlea. 'SalarU! £00 pel1 jur _t
vrije kOlt. en inwoning.
KtIIl weade sich tot.

N, A. HEYNS.
witbeq,
r.K. Grikwuted.

VOOR bijzonderh. gelie~e mell aieh
te WeDdea ~ R. :STA.RJQ:, 0at.landJ,
DurbaD.ville.

Samuals aHET WA.TERWlJZBNl)
)(J:T.A.LD' IlfS11lU.1lBNT.

8r1IIH II III IIZII

DB BVRLIIIGTON.
K8rbtr.aM. :Kaa;slad.HET ia met~ dM ~ dei~

S!teekeDde verklareIl ba, ~ ~ .Ju.-
li. J. Siebe-N W ~
"l&l'JIlede hij ..., wijlt., ~ ter
~and. geáeld heeft,' om eie -;r8l'kiDg 1'AIl
laet iutna_ te bepr.,..- .. dk ~p met.
het inltzwnent aver oen hout.,n bhg met.
frond overdekt, waar01lder er oen. *OOm
~er dOOI' loopt. Het ja ou.ige_,.lijk
jlat het i.t.rwnent seer ju(st cTq 4et
" ..ter werkt., 1OOda~ mtlll ... akkelij~ de
1>reedte na den ~ YiDdri lo.., aI.
mede d. richtiJli WU.rin h_in£er loopt..
. A. G. DU TOlT, V.l K,

Priu AllM!n, ,
8 September, 1908.

...... lI8Dhappelijk ftI'Itnki. ~Geaiob"
'.1&IOpiD wordt aadenoabi

VRIJ VAN KOSTEN •

£80 en Vrije I1ogies. llaltl 08111·1111
~ Oaderwijzer benoodigd: te ~ijn,
twee uur te paard !Van het ~orp. ~kl1
Oost. Moet ongehu"d aijn • be~~aam,
pm ondenrijll te geveil ill !Holl,,*dJc:h,
Engebch en Musie1!. Voor aljlchtl! • k1ll.-

a. eren. AppJ.ica,n.::.E'. t. be~Y. certific.-... '•. '. 'ten van belr:waam • till pel sedelijJr
gedrag ook iJlv Ha veniac '" bij in
den jODpten OOI'lof' heeft. c(ee~~e~
1Iraar .. ~.~ . SIlaria [£80 ~ vnj
logie •. Werk ~.J&I1~ 1904, Bil-
lijke r8i.lrciIka m1f- beUM,l 1Irpa.
: Appllceer :J! :.
, II P. re 8T~TN.
Ra.tlijn, t
, P.K. Gleaalmoa.4, .

Ba.rkl81 ao.. i
•. !

........
,

j ~ ~ i

JjL, Ld.:",.L.::.-,-~,,,."...L:Ji:k0E5:,;J ' I L"c.c:~c.~::tJ;li,,;Sf"~jl.

AAN OE LIJDENDEN.

G. W. 8TBYTLJI8.8. _ja.



.' ~.. _"..-
Durbanvilló Spoorweg MMtMh~pij,

BBPBHKT.·
lngelijftl cmdiw "De !l44I.BcMp,.j W.t, 1892."

KAPITAAL £40,000.- - -
Verdeeld in ~,OOO aandeelen, ter waarde Tan £'1.• elk. .. ~n

8\,500 DU aangeb- odenworden Toor ineohrijving (S,óOO 11ln reeda mp
"ohreven), betaal haar 5/. per Aandeel op app~&tie, en ~ JplPI
lO termijnen van niet meer du 6/. per aandeel ala de ~
'lachen hnnen op so dagen K.nnisgevmg. "k")

. I

DIRECTEUREN.
WelEd. Heer JOHN KING, J P. (YaD de HeereJl Gebl'8. King, Durban

ville), Voorsitter. .
WeIrd. Heer DAVID GOODALL HOULISTAN, (Tan GeorgeFilldlay
,. &; Co., K.ap8tad~

WtdEd. H~r NI&L8 PBTER THESEN, (van Theaen & Co., Kaapstad)
I)r. J11BDBBlCK llURRA Y, Zeepunt
WelRd. Heer PIETER F&BDERlCK LINDENBBRG,(n.n Lindenberg

& de Villiers, 'Kaapstad).
WelKd. Heer GORDON ISTEWART KING, (Tan de Heeren Gebr.

King, Durbanville).

BANKIERS.
DB STANDARD BANK VAN ZUID·AFRJK.A, BU'UT.

SOLICITEURS.
De Heeren WALKER & JACOBSOHN, Wale Straat 16, Kaapstad

SECRETAR'AAT.
De Rearen MA.YNARD, NA~H & MUIRREAD, Selwijn Kamera,

St. George's Straat, 114, Kaapstad.

AUDITEURS.
WeIRd. Heer GEORGE WILLlAll STBYT.ulllB, lnplijfd Aooountant.

KANTOREN.
St. George's I::itru.t 114, Kaapstad.

Deze Maatllchappij wu hoofdu..Ulijk gwvormd met het do.l om ~ ~poor-
weg aan te leggen en in werking te stellen YIUl de Durban .Road JUJlot.ie Pu .....
giel'8 Station naar Durbanville. '.

• De behoefte aan zulk I/JlInLijn i. sinds lang sterk gevoeld door pusag~era en
anderen beiden.-meer in 't bijzonder door het groote geial personen ul den
omtrek VIJl Durbanville en District. die ont.zaglijke hoeveelheden producten en
materialen te vervoeren gehad hebben heen en terug met wagens. . .

De lijn van den voorgestelden te bouwen Spoorweg zalslechtll 7l mlJ~ lang
sijn en men meent dat geen District in de Kolonie zulk. goede voorwt.zlchten
kon toonen van een kolossaal vervoer in zoovele verschillende departementen
als dat waardoor en waar naar de lijn der Maatachapl'ij loopen zal·

Het dorp Durbanville zelf ligt ongeveer [) mijlen van de. Durban Road
Junctie en 17 mijlen VIJl Kaapstad. Het 18 gelegen ul het mldden van een
prachtig en zeer productief district. De grond brengt groote hoeveelheden
tarwe, gerst, haver, kaf en andere gra&n-producten op' Het. ~taat ~k. bekend
al8 een prachtig land voor schapen. vee en paarden boerderij. en dit 18 reeds
zeer veel gedaan. Dtl boeren in den omtrek zijn evenwel belemmerd geworden
door den langen afstand, met wagena door te trekken. als zij h11lUle producten
naar de markt zenden en dit is zeker. dat de spoorweg ha.rtelijk zal verwel-
kumd worden door als een weldaad en dat deze een zeer groot vervoer zal
krijgen van het transport van boederij producten en materialen. Zoodanig
vervoer zal waarschijnlijk aanzienlijk vermeerderen na de opemag vu den
Spoorweg. daar de betere faciliteiten voor transport door den Spoorweg ver-
-char; met anders dan de boeren nijverheid kan aansporen.

De spoorlijn loopt door het rijke en productieve Tijgerberg district en
dicht bij de Fom eiueu en \\" erken van de Van Riebeek NaturaJ Water Com-
pany, van waar Zlj waarscluju lijk ook een groot vervoer zal kx:~~en.

Nog een item, da.t waarschijnlijk geen klein gedeelte zal bijdragen tot h.t
vervoer op de lijn zal zijn het vervoer VIJl grui •.

Il ei Distrikt rodom Durbanville is een groote gruis bedding. beachouwd
ale ue groo\8te en rijkste gruis nederzetting in of nabij het. Kaapaohe Diltiriet.

. Er 18 f~itehjk. een onuitputtelijke hoeveelheid van dit materiaal in het Distrikt.
Het gruis 18 dicht aan de oppervlakte en gemakkelijk verkrijgbaar. en er ia
groote aan Haag naar voor het maken van wegen. voor ballast. ens. en reeds
is het zeker ,dat een groote vervoerhandel hiermede in verband lIlal tot stand
komen. \ . .. .

Het Distr ict heeft ook een overvloed van prachtige klei, Uitnemend geachikt
voor het maken van steenen. Reeds is begonnen mei steenen maken op groote
schaal en als eens spoorweg faciliteiten verschaft worden. kan een ontzaglijk
vervoer verwacht worden van het trasport VIJl steenen.

In RIJtUIg- en Wagenmak"rij IS Ourbanville een fsbrieeerend centrum ge-
weest voor langer dan 30 jaren en het transport van de enorme hoeveelheid
materialen, benoodigd voor het maken van voertuigen. zoowel als het verzenden
van dl' gemaakte a.rtikelen zal een groot item van inkomsten vormen voor de
.Maatschappij.

Het dorp Durbanville is gelegen op een hoogte van tusschen vijf en zei hon-
derd voet boven den zeespiegel en wordt beschouwd ala een bij wtlltek gezond
oord In der daad is daar eenigen tijd geleden een Sanatorium of Huia van
RUIlt gesticht. Deze stichting is bijna altijd vol en zoo groot iJ de eiaoh. voor

- accomodatie geweest, dat de autoriteiten het noodig geoordeeld hebben aan-
zienlijke vergrootingen aan het tegenwoordige gebouw te maken. De puaagiora
naar en van dese stichting alleen zullen een aanzienlijk aaiital uitmake! eil
zullen de kansen van de plaats toonen als een up-to-date Sanatorium daar ge-
bouwd zou worden. Het heeft een mooie voorraad water en is uitmuntend gele-
gen voor noleeringedoeleinden. ReRedRs is daar een aanzienlijk pauagiera ver-
voer tusscben Ourban Road .1unctie en Durbanville, welke de aanleg vu den
'poorweg zeer zeker vergroeten zal. Inderdaad is er geen reden waarom Dur-
banville gelegen op een der meest gezonde plekken van het Schiereiland en
slechte ongeveer 17 mijlen van Kaapstad niet. een populaire voorstad om te wo-
nen zou worden, WlUUleer lij eens met de Hoofdatad verbonden i. door den
spoorweg.

DE DURBL'fVILLE SPOORWEG MAATSCHAPPIJ. WET.

Met hf't oog op al het bovenstaande word de Maat8chappij gevormd en na
registratie werd in het Parlement een Bill geintroduceerd om volmacht te ge-
Ten tot den bouw van de lijn Hierin werd de Maatachappij van alle kanten
g.oed gesteund. daar me direct inzag. welk een weldaad !luik een spoorweg zou
fIJn. De Bill werd dienovereenkomstig gtlp&88Mrd en i. nu een ParlementII Wet.

EE~IGE DER Y.ACHTEN EN PRIVILEGES, DOOR DE WET GE-
SCHONKEN.

Ill' wet Mtaat ril' maatllchappij de macht toe een spoorwpg te bouwen VaD:
Durban Road .T unction naar Durbanville. met het recht om zulke stations
en halten langs dl' route te maken, als geschikt geoordeeld moohten worden.
dus dl' maatschappij in staat stellende het ven-oer langB de rout. op te nemen.
De wet bekleed t dl' maatschappij ook met de macht. een uitgestrektheid kroon-
land te n...men tot niet grooter dan elf morgen. voor een plaat. voor haar eiád-
~tatlon te Durbanville. zoodat de maatschappij ruim plek voor haar station. lood-
sen. enz. hebbe. zonder eenig land te moeten kooren. Inderdaad is zuinigheid
In. elk onderdeel betracht en men denkt dat de lijn zeer bezuinigend zal zijn.
t.t'lde wat constructie en werk betreft, ofschoon zuinigheid in geen enkel op-
P;J('•.ht beoefend za! worrlen t.Pn koste vu goed materiaal en goede afwerking.

Aan de ma&tI!ehappij i. verder de macht. gegeven, onderworpen aan het
verkrijgen van .vt'rlof van den Gouverneur, t4! oeeupeeren en te gebruikf!J1 het
kroonland. v~el8cht In de eonstructie Tan de. spoorweg. zoowel ale het nemea
v IUI. mal erialen da&l'T1LI1.

I),. ma&t80~ppij heeft ook het recht, 8toomkracht aan te W8Ilden OTel' de
PI ivate spoorweelijn van het Bradford en Poole spoorweg BJlldicaat. aldus de
lengt£> der h)n die wsrkelijk gecoutrueenl moet worden afkonende .. du de
kosten vermll~uel'ende De wet bekleedt de maat8cuppij ook met andere kost-
bare. rechten 1u dit verband. in 't bijzonder dat. om genoemde priva •• poor-
weglijn te onteigenen of over te nemen. indien se dit ~ oomeelto

De wet bekleedt het GouT&nlemet met de macht om. treiaea te lMee
locpen ov"f de lij~_ der maatachappij ~nn_' ze gebouwd a, ~ beWiDg
l&Jl de maateehapplJ •.van een zeer redelijken tol of prijII.

De maatachapplJ heeft de macht. ondenrtlrpen 11&11 de ~uri.ng '\'lUl
den Gouverneur. om haar eigen tariena en prijHn op te SWI_-

Een Mangrijke \"OOrziening in de wet is die. wu.rbij de m.eilclaappij MIl
subsidie van .£1200 per mijl wordt toepetaan voor de koeten 'I'e.D ~_

Een udm! zeer belaDgrijke 'VOOrziening in de wet. i. di.. Jl.. Gou"l'W.'D&
ment de macht gevende df!J1spoorweg te koopen op een jaar kmniqe'riDg. De
clausule .telt ~ p,rij .• binnen zek~re greuen nat. Hij bn niet te fiaT. pm
£4.óOO per. mlJI (bUlten looomotlwven. rollend en uder materiul) plus een
betiNg gelijk 11&11 20 peroent der werkelijke koeten, na verxnnderiDg van A~
bedra« aan de maat.chppij ale sublidie betaald.

Zóu het Gouvernement dUi te eeniger tijd beeliuen, den spoorweg over te
lI.e~eIl. dan nl de maateohappij 20 percent O~ en boTf!J1de werkelijke koeten
mJI"D. hetpen .. Il praohtir peróeIlt al. profiJt IDa Oft.....
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