
1 Kap Kar eD 1open
O DINSDAG ' OE E BE Aohtertuigeo, 1 Dubbel eD

P , den 8sten dag van C M R, ~:~r"u~:ge~!~K~~
te LlabM ~ all .YOIgt, behoQreDde *ot hov8Dpnoemden Boedel

I.-H. ......0111, bebDd al. "Lii_y Hot"''' met baït.... ' Het áAWO ~'to bNtUD4:le
boaw., ~ .... uit W~uÏl .. St..U... Het Botel» ' '11-'; .lIe li
~ ai... , sljade PM ID het _ge j_. gebou .. cl, OaCJ.. ~beleD. Ke1llkellilW'eedllo'!.,~
u__ MeI-kaag, wel tem"aheJd, .. behalft eie ......
Sllapk .... ftIl teil goed ijaprioIat Hotel, is er WIl P~ •
... fWM- lID Zitbmere. ~ Bu, 101 VUl bet Hotel, II O()k
.......1... , sijnde .oor iit doelpboa ..d, De Bil_Id-L..
_ lpaelb •• sijn iD dit~. D. Billiard Talel ÏI eeD ftIl
de ......... ~ ... " "., ",< , ,."

2.- Wiak", bedn ad. mt rw:ime Verkoop.ruiate ell zo1dar YOCII' l&paija, ,
en 3 1:.-. III I.enken CIMr DaMt, met S Pak-b .. tII'lI. Vendu K.antoor

:I.-Ba Groot sterk Gegal'ftDiaeeld I1zeren lfaguiiD, lIPeeiUl ge- Ifalmelbary.
houwd ~or H.yer-Hooi en Gnu, ell bflchik ..... yoor het ... -- ...

4-Ook ~ ~ G.Olm, ~epD ~ K.w- Krul, &lIeD P A A. ItL. •
diehtbij de Spoanreg Statie en geschikt yoor Voer- eD i': 1 ;

W~, ~:J=~i:-n na!: ~:~~;~ Darling SJM)Or: EEN PRACHTIGE -GO-,~,-+-p-I-~!, N DE IAR~
PmIOMU eli. YOOrIMIIIl .... zijn te KoopeD, lnumen K.apetad I*' 8.30 c

tniJl DMf Malmelbmy "erlaten, eli, te xalabu ~ om Io 80 ..udmt, I' !!} - '. "~~:,.:=..'::.:=......-. Publieke iV~rkooping,i I
~jlalag eIkea da« \'OOr de Verkoop. ,,' ' -,' ,
Het Hotel_ mkocJat "OrcMD als loopende besigheW, en bn OD- Op VRIJDAG, den .18, de..,.,·'DECEM,. BER; e.k~,

middellijk worden .. YUJd. . . "
Het il het eeaige pliCI8DtieeIde Hot.l te K.alabu Krul.

PUBLIEKE VE KOOPING 'VAN I

HOT!~ L'Q.~~~OMIOp
."'fDI

" '

Diatrict 1IA;LE.EIU'8,'Y.

,Dinsdag, .8,i .&IUULlI.LLL

Goederen 8~ Waardevol land, .

.0_ 11 'UUR V.M.

,£_:"
t Ie~l

PUBLIEKE VERKOOPING. nD1t•• 1
~•• Pl. '

;'aTAIU»"~,,.1
TIG. D.; 'LA4G8ft PBIlDJI.

SALDANHA BAAI.
Urtsta,jeI voor pleizier tegen het einde der week.

Kwartel u.zacekoma.. Gem144e14e OVeJtocht
7 uren. Viach iD. oft1'VlaecL Laau UIl boord.

I

e

ItlWJJR, .HdaPr. '



'l'AUBB.-Qeboren op _'.""I"-
• .., .. 1903, te Zudyllei,
Bi'-, de YfOIlW 'fall J. A-
na 8IJl ZOOD.

GECERTm('EERDE ONDEB'WlJD.
REB, .._. de Pablieb .a-- 8CbOOI
te Klerbfcmteia, Victoria W_ (1 aar
van Victoria W. Boed\.,
A likatiIeI ftIl Afriu.uch ......joeg"!dam., V&ll goed "'lijk ~

811 bekwaam am oDdenriji te PYa Ja
EngelIeh, JJolIaDdIeh, Baadwft, To-
nic SoIIa, lIll Muiek, .. Den bij .... -
geteekeDdei iDpwacht wvrdea tet •
December, :1008.
sala.m ~ p,a. met vrije kolt _ m-

~':t.ell te a&IIvaatdell TOIplld kwv-
taal.

J. E. DU TOIT.
P,K. Welbedacht,
Oudtahool'll,

Brilluil,
Nabij Philade1p1Ua,

28 NaY., 1»08.

AAN Bloed ennll~1l eD Vrleodea
wordt hiermede bekelld 1JlIIDUb; dat
mijn beminde EchtpIlOOt,

JOHANNES N. BAMllAN,
op dea 18dell NOYU ber 1903, door dell
ne.elijo" dood .. Il mijne lijde ilw'J'
poomeD, en den weg VaD all~ Yl_~ 18

g1iij~erf in den nog bloelendeD ~jd
ftII 53 jaren, 9 mUDden ell 18 datIeD, ..
MIl laq en 'marlelijlr lijde Uil Ioq
~III, heh,eh de onl" edene _* lJtIduU
draeg. '

Mij aalateode 8 lrinderen, WW"fU
twee 1101 te JOU! &ijD.OIII dH,,_, oae
OIIben~lbur yerha te betre.1I eD.

Hoewel d_ beker TOOI"ODI eeD biluere
il, wlUeD wij niet klageJl ala d:e,tMD,
q, 'ileD hoop ,Asbben, gelo,.ende cw eSt
Almaebtige _ltan makea.
0. bedroef _ we ea Kinderen.

M. J. O. BAMllAN,
geb. HtT.o

JOHN N. H.unU.N.
P. J. HAlOIAN.
DIRK ILUUU.N, .. II:

KraaiionteiD,
li NOT., 1903.

DUt. Beaufort We.t

JlICBTEB.-Te Cer. op den 11_
No,.emOO, 1903, UIl IDUIbulrer:

PIETER JlICHTER,
iD deu ouderdom YU 63 juaD.
0. .,rieaden, die aoo geUollw bllip

,.erloend bebbeD gedllrende IUD Jjjiden,
wordeD bierDeyena barlelijk bedaokt.

Namena zijn Dochter,
LIZZIE ENSLI!i.

TENDERS VOOR BEPABEEBBN
VAN WEGEN.

TENDBRS 'wordeD. geYrUid voot i,r.
pueerea 1"l1li beneden s-de ...
ilie ~enI _tea worden (~ ]Je:.
hoorlijb yonnen, YIlrkrii&baar biJ! 4-
8ecretaria) op of YÓÓI" U -.ranneri, llICN,
0lIl 4 ure 'I ~, tea AI~
RUdI Kaatoor, l!'ruiIrburg: : .
I. Quagaafontein Boaste over ~.

fOllteU.,lAea_np!aatl, . KruidfOll.,
Jagerafoatein, Vop1atruiafOlltein u.-
defta Rivier, naar Calvinia lijIl. E"i re-
paratie.
n. I'r_""-. orer VJiepkrul" AI-

bertqral, ~, KJipfcm,Wa
naar ltcik sijn plaata. FÁD 1"8J*!Iu"

TI!.IIlLiraaft te .-entMa, dat sij .....
.prablijk blijveu ,.oor tweede en :rot:
geude ~ .. ::c de wepa hiet
~ Pkeárd op inapeetie. l

Twee borgen moetea Ulibe1'01_ ~-
dea. ,~
Verdete informatie il ,verkrijkl¥-

bij deu Beeretaris. :
D. M. DYA80N!,

~.
AIdeeliU .. Bud. ~toor,
rra-:burg, .
26N_her, 1908.

TOT Jjellelijke herinuering aau mijn.
dierbare V r ..-udin,

Gi'.:RTY THO.\( (geb, Krugel),
overleden aan de Paarl, op :!'J Nwem-
ber, 1001.

M, E 8(.'H:NEIDER.
De Paarl,
ti Noveinbor , rooa.

-WORIYf g8'f"lU&d: E.BUI8V ADD
voor boYIIlIgtliD.1de iuridrtag" die t.-
Yena ill lItUtI al sijJl HoIladIch lilt-
derwijl te grien I!JI d .. aflOd ..... -
der.' -rakbIa be!pell kan.
Aauoeba ..u.. doer dell onderp-

tee_da w~ i""",ac:ht tot op
..... cIac dea 114dea n-mber MJlIt.

WerlUumls,dea te ~_ m de
lILa.. (hJ .. uari 19'X.

8eJaria MI iija £80') de. jun IlItot
vrije koet ell unrOlling.
Voor nedere,jnloraaatie Y~. lIIeD

sieb tot den OIlcMrpteekende,
A. 8TEYTLE1l,

Secretari. '

WIJ wen.cben ruit.a dezen de vele
Vriend,·o en Yam,jj ..betr"k~ngeD te ......
danken voor de ~ri""en ..an medege,.oel
en ")'lJlpatb,,· (of anderssina). bij het af·
sterven van onze dierbare kle.De BET·
ru:, die zoo onverwacht.. van ona weg-
gerukt '8.
Te "oed, te rein, op aard te zijn,
RN -cb Yl'O<'g met (jud vereend.
Wij hadd,·o DIM. het reche op haar,
Zij "as on•• lechte geleend.

lf, J, OD A. D, ,., D. SPUY.
LoorllJu-aaJ,

Malllleebury,
2~ November, 1900.

1IOUill. Poia..t.t._
27 NaY. lllUl.

JOlfGllS ~0061 SCBOOL,WO..,..,.. ...-
BENOODla~. Lost Title .Deed.

.. ".'

AJ'lUKAANBmm ONDl!!BWIJD.
BES, op _ pIuta, e JIIiIa .... J~
haaneebura. om cmhrwija te ~ ..
vijf k:iJadenn. eud.te 10 jaren. .
QuaIifieatie: BoIlaadaeh, ......

ea Kuiek_ s- "Ji_IO."
.BnrUking te wwd_ ... ...-.1 Ia'\

betPa YaIl Jaauari.
&!aria £60 per jaar ea vrij 1....

JULIUS Á. KIE8EIL
JoIl&Dll_burg,
B_ 1436.

ONDERWIJZERES
BENOODIGD YOGI' ........ ,.eie J..
nu.v1, 8IJl ~e =--. ben... iJl heide,
eD. HollaDdah,: eD. )Luiek, ..... GIll
OJlderwiji te· pyeD &aD drie kïad.
reil. Gelieve ClII'tiIicat.a met. op-
gul na &lw te..ada &Il

J. S. LOIOABD,
YlUWIIIten,

. P.O., Hell Poon.
ria GrMam......,.

EEN ONDERWIJZERES Yoor _ ...
de klu Gon,.erlleJDellti school op die
plaat. IJrerkoppen. ,

Ouderwijs te geven UJI IQ ~der",
Balaria £60 per jaar met vrije ....

Ding, drie oren YaD de statie; post driit
malen per w88k.

Applicati81 met getuigacbrlft. "'
bekWaamheden &uilen iDp ..acht 11'01'-
deD tot op dea 16den "'11 December.

WerkMamhedea te begimaea aauat.
kwvtaal.

i .W.......... RIVIer AI
Publiek , Bothu Halt,

W .
A. P. OLIVIER.

PriYate zak
IJ_kop~,

Vietwon. Weet.

GOUVERNANTE. - Benoodiri
yoor twee IIiod8l'en , Gde en 7d.
8tandaard,. l{~ b·llwaam siin olll
Bolledsch en Engelech t., ondenrij+
seD. Kan!.ÏB van Momk een _:
_valia!!,. .

Salaris .£50 pu" jaar en nij Jogi ..
Plaat. tW" nar ....n Spoorwer St., e,
Werkaa.1Ilheden te btgillllen Da de
X ... tlllis V&kantle. .

Doe _lOek bij

B. W. BURGER,
Gem.bokfoatein, .
P.O Voctaria W.. i



·STINGS.
I~e. G. 8ai~'
WtelJ~~':' '. .--.nt..
..J. Cliff~'
'liE.R..UL. '
\upl-. ~ .. v....._
'y ell Oo._~ ,
I'RACTBN
-~.P.V~.

C, Voe.-~/>·
w. CIar- /

o\-'EMBBIL

OTHEUN.
'ublieke, school DI_ ,

'<><lverDl!llMat .!i::;
aar-p'

J. Jouker ~ .~-::- ....

A. N. 0. .... 1<,11
-~ _'.
'Jr.-1t. J. ~

F.A.~

R.P.W~~=-D. &ad-: .
IdlaJad .... _.._ .
raaff-Beiiet,.- •
-B. E. Waltaa-tr..,

.lueeutolrn ou.-
'leeutllWlL -
lood. J. Briater-ron
.rankel-Part ~
",del G. Wood-V_

£<', J. ~Uif-!'ap.
G.W.~

.mp-G.~

O. 'Lalldabertt-L.p.

.; S. Weren - A...

H. Humphery - pwt

il, Humpbery _ r.t

-B. PritcUrd-Beq.

1-B, J. K81ter--Bo.

)'R~e Afd.
'ord. L.. r. Jl&.

~TING8.
iel J. P. na Bu.-

i-J. D. Joubertr-Jlo.

rris-Lapeche AId.
~RACl'EN.
M. A.. BrOmeheId _

Pegg-Upiqtoa.
.-E.~

-;-;' . 801o1llOD--Peddi&
-F.. Mo Ymdp-Kiac

I"~D.

'THEKEN.
rson IlCo.-KupecH

.\fr. OnderliDp Tnat
Mij,-KaeslJwr·
--C. J.J. ~

A. OlldvliDp--&alp-

,'r--J. L. K. lIrVft-

liuir-RiTendal
J, A. nil W-Ijk~. W.
'r,..~
IrdiaD Venek~ ft
I Port Eliaabetb, ..
·h. '
F. Loadt-AberdeeL
- G. F. I. 8aeur -

Ned. oer. 1[a lit
hmOIld.
·.thW-W. DiCilJt.
Q.

C. OruDoDd-A.IinI

".thW-W. Wa..
).

l<>edel J. ~

Pubue&e ~-
-Kaapeclte J.Id.P. J W.w.,.

G, Mania - 8teIJID.
H, Mar __ 8WJIItO

';i1berbauer, W~ lG
le Md.
- W. H. DoUet ell

ITrustF~

T. W. KiBt-Ua.."

-C,B.~

Gromu-Xaapl&ld.
;TINGB.
J. na B. Daaia1,

Afd.
... Berg-D. S. C. i.
net.
C. C. 8il....... -

-A. Pittmalt-KMrl
r-PureeD. Yalop ea
_Kupeche AId.
mAAL.
R. 8. St. J. o,..a,

,) -Wo Barri_MGt-

tBEWLJB .
.1, Marais, W. F. G.
rgen)- MiDde~
I"".
:t.ACTEN.
I. AAIlear-Middel-

-B. J. 8oott--~

•UdenoD-GrahalD'

F., P. Botha-Blrkl1

"tu"'.er-Oud~
·liL L. 8cuU1-l'or.

,·EMBER.

rHEKEN·
de WiJdt.-XaapICA·

,oyer.- W. lrYiA ..
lid.
O. St~1I'.u-

(&thfel~
Raatb-Britato"-
-K.aapclto r~
\fd. _•..It.
lende4l - ][alp--

"del. ~. B. At"en-

il. 1leId-~'
A•• J, .... btv.. ttf

1- WIJK VOOR HANTAM

1 (a.) Pad van Calvillia. over VI&k.-
foutein t.dt B1:a.uwkl'll.Db Tol. (b)

D. ~TIKB&.PPU _, ti. Ad- En van Vla.k1ontein tot op Nooi·
....... Gp" na jenspoert-............ at. A~ 't""' ••traUan, V~ ~ ~ :l, Pad van Calvinia tot naar on- 3,.,ad in de Karroe vall de Schim·
,..,. I.uIY .. M .... eD __ a..... der DOWlle8. mei Kopjes lot. aa.n Booz.ak <_:!alkar-
lijD V~ ~ ~ 3; Pad V&II. Calvinia tot; recht stens.~!=.~. .IAV: over Holrivier zijn huis. • 4. fad van Blauwkra.nt& TO) over
~IID ~ OP'" 4. Pad VlUl waar het nieuwe pad SehoOrkra.al. De Boech. KOIIlma~
... .. ........ uitdraait in Ja.chtvlaltte over Riet,. Doorija tot na.al' Papk:ud.
Q&Vr O.Id Gp ..:.!'lW V-'-d na fontein en Zandwerf tot Rhenoat.er 5., (a) Pad van ODder Down .. over 1~=1~==~::::t;::::::é~====,:

o,.a ~ .. 0DdetPDd op 111- Drift. in&luitende. .' Bove~ Downea tot onder K.neeh.te- I
~. ~~ .. 5. Pad van voor Miemloof' Q'V8r bank;

V:""" ~ ft Spitskop, Welbedacht tot aAI1 de' (b) ~ad .van DoornrÏvier DAl!"
...... ~ iL '!lnderbnbche lij VRonKlipplaat. EI~OntelD. " 1:1====-=.=11'
UJUIlJ1' BUIIBUUB iD, Intenat np 6. Pad ,an wa.a.r het uit draait 6. (a) Pad van onder Down_.'::-=.:m-=~~ uit TOCII'll zijn pad'op Hoek VaD den over iK~tou ~. Ma.tj_Iel, *
~ Berg. over de Potten, a.chterplaa.tAl ~ ~ liJn !&Il WllliBton, Janswart-

W.uJt8OB8TAK.. . tot !lAU' ZoetwatAtr. ~Z1J1l~rg. '..
De ~. e~ Po- 7. (a.) Pad v~ Calvinia over (b) Pad.van Metons Drift.Hoogte

1iIIiMt,' m' eli ~~ ~ de Rivienplaata, R~hoogte en Bi_ tot l'ODteilUl.~, ~ wWw te
~ .. TfOaW _'~' jesfoutoin tot naar HoIgat ' ma.k{!n. ,.,. c • .; ••~ c:'':'::'E:C (b) Pad va.u B~j.esfontein tot· 7. Pad v~ .Boven Dow;Qee. tot
.... ~ 8tIi!n lI&D ODderkant«he hJn va.n Oor, I~,. La.ugfGliteUL
....... lDeIba, In lopkloof. ' 8 .. Pad VaD OI1derbnt Zandwerf
.... dIéMt __ , OnMIiet, V.. 8. Pad van Oorlogakloof tot aan . v~ Rhe~vier Drift orver=-:::.;::-n: '= .ad.. bnteche lijn va.n. Kliprug. :VlietJe .Kr~ Dude .~uur, tot Br»
~ aD I'irma'. op ~Mlip voor- t. Pad van VlakIontelft tot UlWtr :e~~~tei~ ~ bij den dam, de
....... oodM' D~ I ......gjte 'lMlwtende.
Due ~ ,~ .....-. - • ---- .

...... ._" de Imperiale ea Koloai-.Je ~ _ door aBe ~ VI-o"WIJK Z,O.' ROGGEVELD.
~feD ~ heel ZDid-Afrib. 1l.-WlJK ACHTER HANTAM,v__ MOIIIfIteD eD mCMre iJl. ; I. Pad va.n onder Knechtabauk
fiebtiagea op ....ek '- ....trijPD bij 1. (a) Pad nD. Hoek va.u den over, Hanebee!lt.fontein, Bloemf :

G W _........ u- ......r T....... TlMlef t.eiD I • on "• • aUIIA&"""_' ....,.1> V'_ ":'"'.., r. on .: tem naar MatjesfOlltein bij het huie. . __ ' ..
. s...n.tari.. :BnndwlldJt:- KtipfODtetll, tot. bi}- ~_ 2. Pad van Matjetd'ODtein over GI.rUltll8'1'"· TIBW\1L GII;

____________ EJa.ncWODtem. de boveJlltl& Hoogte, IKwlwater Vlakzijrivier tot.

MALMESBURY (b) Pad aaderkaJl,t TheefOlltein, Midiiel~ naar
Bl&Ilw Hoccte over Grootrivier tot 3.' Pad vaD Kuil:wate K . ad

Executeurlkamer en Yoogdij· en hij Welbedadlt. en de Hoek van den ~;;'I6p ,
Brand.Assurantiemaatschapplj, ~c) r.d .:VUl.Klipplaat. over Drit;; Acbt.erkop. en met de vlak: at

n=kuil tot bi] !Jllddelkn.al. ander' Achter veldt POOn 't. het
2. (a) Pad va.n Toonl over Klein- ~. Dl

plMta tot bij BietlOll..m. 4· Pad E'--.:I~'(b) pad VaD. TOOI'Dav. Tafel- OnJ . va.n, J.&IIWNont.eln over

Oliet ~H hplt", _cg, lS~ 0 0 lJeIIt, N08Iitpia.cht. ltruiIIJ*l van lijni:~~~' kit op de
hSh'l~ I1~DII .tGS lA', n 0 Hpuwhoek oot lIaar Onbedachte 5.: Pad van ""U.:l_I~. ''lT1 l_

r .. , 6,UV, Oijpher. . . fozU!ein, ~7~:er .lUO......
.3 ,a). Pad V.aA Holnner over kui~ tDt, naar Leen~JI,. ~ I:)H-I ....~ .

0.. K.am". ollderneemt n.. Ad.ini.. ~ Biebrl HGU ,,_ . "utUUI!I!
I"t,., .au 80edela ala E:<-cute"fen. n, , . el. ~ , 6, Pad VAD :LaapfaateiD 0"8 ' .
\' oolld"n. Tru.te. lA1011'>1-811'" Boedel., tot h_ Knispad 'Vt.D Toorn.e ~h1uiekrantz:Hudeni CIf VIrwi,,' . °idert' .dell: "',',Is""". ,
!DII Opt ..... k811 nn &b&1MQlkfoDÏften, (b) Pad van hét,' KrUiaPaAl va.n BooIn&kraal Poort. tGt biJ' lUIen.,. .."" , )IUnIn.,
1 raa.oorVn, Bu...-Iifb Cootncten, en ~t.eill tot bij BrU:ri~, rivi"" Drift. . --rr., '
A.~ ....... ., .J.pO_ll.p eu tu .,0 Lui"'" i. pad. VUl het 'K:ruillpa.cf auder· 7) Pad van u. __ ._ ......_ 1l'.. ~... '

d.. a.oloDie, ltaM
bii
b~~~~ pedio..-~~a::;.,-~ *.lpiUYbn W~", "

V ,_,"- IJ tIe~ "dllitAiD, vw..pI.... tot" ~
trU1Unert l. en YIMgoId .." ..hd ~ ...... 0lfW J... der; ltOOIM HGOtI6e. S . h1NN41St _1

tegen btIftIb ",""", pa. truppi~. ~oat'A!f!l. I . , '
~i.. ~f1 4IIIa, .vo. I ... ..L..
.... .... bij ~ Jr.raiIPad 0_ A~ ~hool lU..b~ ti 1[dt~1 """"'i ti •• l~.
kant. VaD J"'-':
8. P_ ..... ~ ..... 1ijD

daIIl·09IlC'· T~, NeI*Op,
tot bij Bnndvlei.

7, Pad ',"aD Tbe&foGteiJI over
Mat;eefcetein.. SliagafOlitein too op
de Hoogte VG Vroelijksfonuin

----
\1."". l&i6, ~ biJ "'* ....lilt

......... Ne. al ... 18Il~

Kapitaal' -
Resene Fonds

£2'),000.
£34',0\;0.

Voor bet A~ na .
~ _ &ede.. all 1
MIll, A~ V ~
n.tora, ~ _ A.geat.a.

DIJUllC'l'IlUB,E :

De WeIBdeIa S- J. BlIW. v_.._.
:0. 1NlIlIIet. a....

p.r.~
J. "I. WjeIl\.
H. 0. v. BNda.
J. L. Jl. Br01rD, L. W. V .
p'.r.~
F. J, B. l.aAprman.

..UJDD'JI:O'8ZN :
De wtliP.6le a--

E. .L. BIIJZba. lf. A.. J.rp.
Zij_ ............de~ ...t.eBID. __ Yri~ .

baM_~1
o.'~4er~
:a-w ea W""'_.

De'hk~.u""""
eretaria ..... ~ ...-..-.~-~-.-.t.......wïJt ia.

W. A. OURRft.
~

.IJOe<W eD w ,
AMMte,. JtUPMI

,
KENNISGEVING.
DEondtw~teek ..ndeweDlIOht

ter ~mt'ettfJ !reIlI is te bren-
gen dal hij sich KllVt>atigd hetft
als Aftlag8r. hnudende \ er-
koopinrt1 op Woensdag eo
Zaterdllg Ol' de Groote t'a!"ade
TaD W+Lt!. l.u- eude llavp,
en .. , en bereid !(I' Ver-
kOl\pingen te h')lJd~ van land.
eigend0mmer, huisraa-I 11)21.,

m eel1lg ljed8e1te '&'fJ d,. Il:. lap
Kolonie.

Directe AfhandeliD!r 00 d..n
dag van Vt'l'lroopiD~.· ,

Darl1~~t.raat 3",te~9Dover '''ote Parade, ~
p, T ISSCHER

KOLONIALE'

W8&lSUmer en Trust.&Ittsch&ppij
.ILUITOREN :

lo. 4, mlPt&lJ, lUP~T!D.

P.x. lG, ,..,__ 10.
'f _~ .... :

"rIDl..LITY.'

... 31 Maart. 1815e.

1t8It.... - &20,000.
".....". F ...... &110,772.

DIBIKJl'JR1B,IIN :
Pa"" _ va.-, P't'CXIIU'8ur.

V--*er.-
&.ry .... ... W. ilia.
R. I. o-p.n, IL lf. .........
O. Il. B.nWd. .. J. Eup.

OPGERICHT IN 1864.

DlUCTEU1&D ;
n. WelEd. Beer G. W D. Bolt,

Voonii_,
De WelEdH_

SJ, li Caoll&U I'llr A. 3. T, '&on
H ,) M, DI Gllu:n L J IUoeol'!
IV D \f, IlIn." A., W, Lo1r11!

A.L'DITEtTREN :
I)eY.ooiKd. H_ I. J. J. Vu.AuD.

ea P. G. NI1.I01'I.
.0. Dirwieul'8ll ..~. eIba

DiDadat, '. _, ... ~ ja CiiI.Iz-le' QV, ja ... WiJlW M 10 nr.

ip.. L
28 ~ov., 1903.

, ;

j'

•
WEST '.0180"'£

ONTSLAPEN aan zijne wonÏOJ te
N~er Paarl, op dell 29.ten!c:huf. I':... ·ti,(~

RUNIER J . .MOLL, (Land-lUeter),
in siln 74. jUl'. Diep be\Áuid.

Bl!grateni. hedell (I>iDICLtC) --
~ tAlG' ure.

LEMOEN•.

co.,
L'AARS,

~ BloedverwUlteu ea VrieDdea
wCml~ bekend gemaakt dat het
R~ behaagd heeft van OU
to +nen op Zaterdag ILIDlidlllal.
21! N,Mem.ber. om h.&lf .4 nar,
~liefd;,n vader.

~. PETBUB LOOW,
iDcle\a'~~'f"
jaré1Ii, 2 m~ en 16 ciagal

OUSe . m8l'baie moeder ~. ham
shlehtB 3 'lliaAllden geWen vooridt,.
pg&án in den oiIdetdom VUl 10
JUNI? na een gelukkige erht"bfa.:
tenis vall 40 jaren. '1 ~~~::~r,::~~
Uit. naam der gezamenlijk«, kiD-

deren,
M~ ·8. LOUW, ",,, Loll ...
WED. HESTER S WOUDBEBG

. geb. 'Lfio.':'
CATHARINA M. R0880UW,

: geb. ,Louw.
WILHELMINA P. DE WET

'l 'i geb. Lou".
RACHEL J. DE JONOH,

geb. Louw.
M..AltGARETHA S. E. WA.AL,

pb. Louw.

AR:DERN,E'
HOUT

llebbea te koop tegen de , l(arktprijseil
Z .eeclICbt 8D..Or8l'OD' Deelft '~hBaue&;
Kajat8Dhollt r.l Amerikaa •• ohe Planken,
Vloer, Zolder en Platon Planken,
Gegalvaniseerd IJ.er eJl GlIite~ en Pijpen .
Oement en algemeene Bouw lJze:waJien.

OAL'EDON PLEIN. ,KAAPSTAD',

TENDERS.
berg, lDoornriviM' oc'q!' of Zouir
rivier Drift. Klompbocmen. Pot-
k:lei Hoogte u.i to, over ~~oopma.9-
kloof tilt in het gema.a.k:te. pad van
Rheboksfontein. : .

2, Pad van Van Rhijn. PM ·over
Willemlll'Ïvier met het OouvêTn&-
ments Pad tot iu het gema.&ltle pad
van. Groenerivier. ,

3, Pad van G.-oenetivier, Schuins-
boogte ai l;\oornrivier door tot in
het gema.a.Itt.e pad VMl Klompbeo-

BENOODIGD

TENDERS zullen door den ond&r-
geteekende teil zijnen kGtore wor-
den ingvwacllt. voor het rep~n
en instaDd hond"n VIJl de hieron-
der \·olgeude Paden (Wegen) in de
venchillende W ijken van de .A1dee·
ling Calvinia onder de volgende
condit.iel : -

I Tender~'S te kunnen tende-
ren voor de paden afzonderlijk il.
iedere Wijk en \'001' iedere Wijk in
'L gt>IR..,r

2, Dat aan alle pad en behoorlijk
afleiden gemaa.kt. worden, eu de
~ten behoorlijk opgevuld wor-
den met! grUiL

3. Tenden moeiten met geslotml8
briefjea ingezonden worden en op' j

hc~ couvert gll!lCbr~\"!m"'tenden, ' I\'.--WIJK Z.O, ~OKKE\rELD.
en in te zijn niat. later dan den I I, Pad loopendo VaD Bokkevelkla
5Jen Januan, 1904. a.aD5ta.ande Drift over Matjesfont.ein. Botter-
voor of te 4' ure n.m,. ! kloof. tot Doornrivier van de lijn

4. De ~ tender met nood-. van Clanwilliam
za~{)lijk te wordel~.Ingenomen. !, 2. Pad v~ Elandsvlei ovetr Brak-

:J. Do tender~wee voldoende rivier, Zoutpan, tot in het BoIdt&-
Bo~ te verscbaJffen. . velds pad. bij Ka.rdeIÏl08J'11fonteill.

6. U ltbeta,bng te geechleden na- 1>11 vall daal; met Calvinia zijD pad
dat de paden goed gekeurd zijn tot aan de lijn Va.D QprIopldoot
door de,ll. lruopecteur daartoe aan- ,3. Pad loopende v~, K1eiDplMta
steld, . utt bet Bo'kkevelkl vad over Brak-

T. De ~ Tendara.ar ell ri~, Bl~kuivenl~1l toto·· .
Borgen sullen verplicht zijn een het pad van Calvinia aAI1 'deze~,zij-
eontmct met de Condities daarin Ide van BloedzuivenfOlltein .
btva.~ met"den Raad. a.n:n te gaan 4; Pad VaD Roggeveld Dri~ over
voor het tijdperk VMl twaalf m&&ll' Grootfontein,. Leeuwriet, tot; 1411de
den. lijn v8.ll Zoetwat.er.
Voor verdere bijzonderheden doe !'l. Pad v&n K&rmoenJfontein over

aanzoek bij den ondergeteekende : Zoutpan en P~ rechtuit
tot ElandIrvlei . .

V.-WIJK N.O

Wellingt.on,
30 November, 1903.

men.
4, Pad VaD Groenerivier, B\dfeJ:&.

vlei. SI_ Akker, l}wa.n iRivier'll
Drift, Rondekop af. Kareeboom
Drift tot boven uit op S~ijil'tver.
kloof \

5, Pad "an Groenrivier tot
Leeuwriet Drift. door. in het ge.
maakte pad van Zuid Bokkeveld.

N, S. LOUW,
Sec, Afd, Raad.

Cal vini a, 1, Pad va.n op Nooijeupoort O\'~

Nooienarivier. Roodefoote.in. tot.
naár FO!ldeliDgsfontein. <

2. :fad van Calvini. Dorp o.er
Kalkgat, KeiBkei, Kliprug, tot. na&l'

BraltfoD.t.ein Hoogte van. da&r naar
AlDl.&ll8dam .

KEEN
~

,·ltn.-NadI"
Likdoorll1iddll

~-; ! '.

.oANlKBBTUIGDfG

lll.-WIJK N.O .. BOKKEVELD.
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IBeriB
'tHEE.

:3E EERSTE
in k.waliteit.

NECTAR
THEE.

OE EERSTE·

in waarde.

NECTAR
~~·,iTREE.
DE EERSTE
in elke huishouding.

NECTAR
THEE.

DE EERSTE
in de schatting

van het Publiek.

NECTAR
'THEE.

DE EERSTE ill alles.

urink
~Heerlijke

NECT.AR
TH Hl '-1
; 1.:.J CJ.

NECTAR
.J. IIEE.

i~EGTAR
'Tl r.r ; '! '1
j,. il. ;_,t:..1

.,',

" ' NEGTAR
THEE.

NECTAR
THEF,

NECTAR
THEE

• is een &lijke Drana
~oor alle MeI1SChen en

te &lien tijden.

Wordt verkocht door alle
Kruideniers (grocers) en lJ.
gemeene Winkels dOOI' ge-
.beel Zuid Afrika I~ fs, i's,
aD l-lb. looden pakken, eo
iD I-lb. en 3·1b. praah.a,
PIeaOreerde tiDe.

MARKTPRIJZEN.
KAA.PSTAD.

NIEl1WJo lURKT
: au No -ember, J ~Ol.
l:.d £8d
0'320114
o I 6 I).~ I
o I I 0 I 3
02~ 0.37
o Ja li 0 lij 9
050 059
o 2 I I 3 11
023 032
046 046
008 020
050 066
056 fJ56

Aardof pt'le, ...
Abrikozen
Boter
Eenden
Eitren
Uaflten
Uoond".."
Peervn
Pereiken
Pruimen
Rp""nv.rkeo"
Zoudi",oeutn

STADSNIEUWS.
I Wij oohiogen een til! van he~'Kel'llt.
lllia nummer 'f1UI "Tbe'>Veld", ee.ra Ijjrig
Itlllr, 1'01plateu en prenten, reprodDllli.,all photu'd en portretten yán 'kerken en
'oorg6llll'e!1l 'fRU iJle deoominatiel in
Zuid-A.flik.. Het nU goed ui'B'e~06rde
illlmmer sou tllnr '.an fnlaiheid bQl>beo
,,,"OUDeD al!,er "at minder soorten nil
JlIkt bij "aNn gebruikt. De .fóaeliull.'0 groen, geel, rood enz. do~ het scae-
mo~u Yoor de oogoll.

LET TOCH WEL I
All. brl.v.. ..rlelt. •••

M•• ec..... rl., V•• d. a•• d.
d. VIIIl.r. • Co, a.p.rlll, ot
••• d•• -EdH•• r, om Land,
....... toc" .'.,.II...ft, Ollt
.po .....oud t. voor ~Ollt .... opb.' op.cllrlft POlITUIl.I 44
•• bb•••

DE ZUIO-AFRIKAAN

IA.A.ND.
DIX::lDAG, 1 DJ<.:CE~[BEH.

Handelt voor het te
laat is.

liIT een particu liAr schrlj ven aan
ons gericht v-rtalen wij h-t vol.
gen 1..., daar bet. in -cherps bewoor
ding het g-vaar aantoont, dat onze
samenleving b~dreigt van den kant
der Alizatf'n, en eon krachtige rof'p.
stem is om <.ladelijk te han<.lulen :
"Die Chinetlsche kw-stle kwelt mij
onafgebroken, en ik kan mij slechts
verwonderen over eie ongevoelig-
hei-I, die er op dit punt Bchijnt te
bestaan, .

..Het is de grootste zaak voor Zu id.
Afrika sedert de anti 'Jandi"ten be.
weging, ja grooter dun d i», want hij
slot van r"k.ming hoe wu] ~eJelijk
vervallen, warrn de I,an'lieten van
ons geslacht. terwijl de voorgeetelde
in voor van Azhten Voor altijd het
aanzijn van Z;ui<.l-Afrika zal veran-
deren, en onze kansen als een zelf.
8tandi8e bevolking zal verni ...tigen.

"Is deze ilChijnbs"e gevoellooeheid
toe te schrijven aan den invloed van
!,,!lld7 of il! het, dat l'88I!en-vooroor.
deel zulk een fatale verde.llldheicI
onder oos heeft i(ewrocbt ? In ~en
psar weken zal het te laat zijn.
Indien men ieta wil do Bn dan moet
het. IIU geschieden, of anders moeten
wij alla aan het vreesalijk lot over.
late.n.
"Kan een comité niet gevorllld

worden?... \ian één ding houd ik
mij overtuigd, a18 de Kaapk'olonie
beslist spreekt, zal het Britsche
Goavernement zijn toestemming niet
geven. 008 grootste gevaar ligt bij
de "Progresaievs" verbondeneD, die
hun volgelingen bedwelmd hebben
door voor te geven, dat zij tegen-
atandere zijn, terwijl zij werkelijk
er voor zijn. MaDnen ah de heeren
OA'J18, WALTOl'i, JAMESON, BAILEY,

MICliMLL .!:gn onze ware tegen-
standers."
Wt gelooven dat alle permanente

inwonen van Zaid. Afrika' het
groote gevaar goed heeetfen. De
Zuid"Afrilraanders hebben echter
een ondervinding opgedaan vóór en
gedurende den oorlog, met betrek.
king tot het teekenen van petities,
die hen zeker niet bem~igd heeft,
hun beil in dit middel ter afwering
van een groot gevaar te gaan lO&ken~
Die petities bleken machteloOil te zijn
om den oorlog te keeren. Patl!iel
slechta door dezelfde personen te
laten teekenen, die tegen den oorlog
gepetitioneerd hebben, ia heel goed,
doch wij vreezen, dat daardoor het
beoogde doei' niet bereikt zal wor.
den. '

Maar ia het dan te veel em te
verwachten, dat het Eogelsch IIpre-
kenle deel der bevolking in dezen
met ont! zal samenwerken? Ge.
schiedt dit, dan zijn wij het met
onzen corr98pondent eens, dat de
Btrij4 gewoDllen 1& to daaroni
hopen. WiJ dat ~lItnll" alt Kaap.

Vlclor,. OOIl.g•.
~.~. Vrijdag !vond de jaarlijklche

slulting van het! V!ctorla Collt>ge te
Stellenbosch plaats. Elders
oeeren wij een venlag van
riohtingen van den avond. Het
afgeloopen jaar was een van meer
dan gewoon belang in de geechiede--
nia VIIl4eze uitstekende inrichting.
I~nde 'Vel'1lnderingen hebbeu
plaalil gehad in metor dan een
op~ht. :rhaDII zijD f!r tieD prof~
soren, drie lecton en " 811BÏ8tentea
op den college .staf.' Vier' nieu we
ltl8l'11toelen zijn ged'u~nde het jaar
gestioht: voor Gri.bch, EngeJaoIi
Geeehiedenia, en ~oolOKie en Geolo:
gie. De twee oudste leeraren aaD
de inriohting, ptof88llOren Walker en
MacDonald, dOceéreD thana eenIge--
noemde in de PhJloáophie en Jaat.et-
genoemde in ~t Lstijn. Gsologie ta
afg6llCheiden nn Soheikunde en
voor de Geschiedenis 111 een geheel
nieu w profe8lOraiii g.. tioht. Ook
zal de raad een Mditioneelen pro_
f8llJOr ben08lDe' voor de mOderne
talen, seodat &en zich uitsluitend bll
be&ig houden met lktt HolJandJlOh.
Hiertoe la de rMd in Itaat ,eIt.let
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• rttac .. ".......
,Lollde:o, 27 No .. - (Reoter) -,Bel

mlDlllt«ie ftII oorlog g....fl hedea keaDia
dd all. beftOreD IChapeDriee.ch ua het
BntlChe Jeeer 'l'W8trakt, uit de BritlChe
koloDiiD moet komen.

H.' "ern 0081••.
Lobden, 'rT No ... - (Reuter) - De

ObiDeeeche he ...tdbebber te Makaen beeft
lUO ODtalag ala IOOdmq bekomen op
.aodrllnl der Roaai.ah" o...erh.id.

LoDden1. ~8 N u.-(Router) - Er ago
..ele .an.1J1IlIIjI8II dal b"t a~ moeilij.
ker .emh 't'OOr de JlpaDBChe regeeriD3
OlD Il.t oqeduld l'&D 1.", 8n marin" te
bete... Adaain.d Alemd, Ru·
lIiICh oad«koniDs iD bet Vene Ooeteu,
beeft bneleD "'J Ijjo Kei.r onhplJ6D
om ~ _811 ID.I '-D eind.. te breoceD,
_tilM J~ reperlPl, _ 1Iai.
tealuadaahen raad luiaterud, ,,.edelifl~.nd
'fall aio ia. Rualaud doet tbaua al, .It
iD liia -ocen m om de ouderhande-
IiJll'lD tea eiude te breoeeu. One k.art
der ,eIleele Raailche vloot il ODiD de
Stille zee of I.nnt er been, eD f.itjlljjk
111 Dieta er ..... in EaropeuGb. ntereu
geble'I'.a. OIllUeut Mantsjoerije. h.. ft
lDaD,etraebt de ..oJa-ende ...oorwurdeD
t_hen BOIlaDd ea ;rap UI te doea UIl·
Dem~ .. Jlp"a erkeut RuslaDd'1 beer·
..,bappO lP het laad, !DUll' boait aiob UIl
lija .. b dat teD alotte ZOD..8I"Iinp-
MJChteD,d. open ha ..ens eD de CbiDes:be
eDa...,..j.qiteit 0"''' b.t land laUeD erbDd
.0rdeD. Het eisobt daarentepll de er·
keDteDii "UI IjjD in ..loed in K:onia en
bet OpeD.D 'faD JODlumpo en la]dere
ba..n.. RaalaDd 1ril .el lela toeee't'8U
_ weipri JODgblOlpo te ope_ op
lf1'Oad da t b.t te dicb 1 bli deD 111oud der
riner J aln lig&.

LoAdeD,3O No ..-(Kealler)-De "Daily
Telegrapb" beneb, bedeD, dal Raalaad
oaderbaDdelt o.er den aankoop 'faD t.ee
oorloavcbep"n .elke Cbili iD ED~
bad lateD boa.en, en OIen m_*I dat
Baalaud .i1 ..oorkomea, dat Japan ~e&e
lIChepen io beait kriigt. ,ao.eadiea, 100 bericht het ... Hd. blad,
UI Raalaad eeu kapitalIS 1001 béllledeu
...oor DieD" aahepu;

"'D"'~n.
Londea, 28 Noy'- (Renter) -4- De

"0.,0IIII" ia Vrijdag te 3 11.01. le SOath·
alllptoa uocekollleJI.

.Loadeu, j9 No. - (:Reuter) .... De
Walmer o..~ ia gis~a, Zaterdac,
IIICII'PII te 7 are te Soatballlp~ou UGge-
k_; d.o.cou op DoD1e~' te.li
IUD. 'faD TR.rit'" .értrokk.D. t riidag
.'fODd beeft de Clau Colqilhaa Li'ekp>ol
... lateD op •• DUf Natal eD Q.J·"oaBaai. -,-.

..... rttao ... I......
Loodeu, 28 No .. -(ReDter)-D~'h,er

Balfoor ...... ooni""r bij eeD f_llmlUll
pteren l ..oDd in de "united .. nice ~Iub"
geboada, en m.. kte ia eeD toespraak
ge.ag 'faD de reorganisalie dar legers. de
hoop te .. lIaeD ~e"eDd du bet ook.
uajelltelde c<>IIIit.éhet oorl~kantoor
op eea _WD 'f08t 100 .telleD lis dal der
IIIW'ÏD.. Bii meeade dal de tijd loa ko-
lDeD .aaneer ieder .ohrlll!SeD8 'lia
dieaatea IOn biedea nn de .erd ,dig inK
dellaada.

Volgeaa hem .. rricbtte bet leger 100
al. het beatond oad.r de IIDioniathche
regeering, iD .erkeljjkbeid alias ' wat
aU bedoeld hadden die be' '00 had1ea
iqericht. Hii wilde bet bedr&g der g.
maakte miarekeDiDl"n Di.t te .... r .er·
kleiDen, III&U' al d. a.oog&Doemde lDilIluk·
!riDgen ontatoDdeD ail die miarektlniDg
ft Diet ait eeD noeg., .lJIbe,tuu~ nD
b.t I•• r. De receerini droog bur phD'
DeD Dooit op "D baar genprl.ls, lDI&r
lOad lD.. r IIOldateD uur Zaid AJriu
du .. ar baar militaire raadge ..er; om
.-roereD. D. mianttiDll ... 8£n waar
laet .. heeIe militaire corp!! der BritteD
ocbaldig aan .ae, ala scbaldlg bet 1I!00rd
1nl. Het lager zoo ala lord Roeeberl bet
bad plateD, 100 oDbegrenlIde oDheilen
OD~l bebben lla dat den Znid Afri
IraaDacb.D ... Idtocbt bad moetp.n 'oor·
.taan. EeD llroote regelmatige khjga·
_ht acb tt. apreker ..oor de lan,Jsverd,,·
di(iDg niet aoodi( .aDt de beaarea
rODd lDen niet daar mKr bniteDAf, waar
lII18JI eea ui\gebreide l'en. bad die deor
6811 I'oote militaire mogeadh,i1 ·kaD
• ordeD aan~e ... Uen. De greoa ... die
'fID IDdii!. De mDlillldbeid Boslad, ea
lord Kit ben.r.... iD IDdië .. aar bij bol·
boord. t. lija. CODllCriptie UD lDeJl"Diet
be.ipD toi. yerded.iging ... 0 'I rijn bai·
teobulttinl8ll, eD 01.0 moeit .icb al·
lankel~k aobWD 1'aD den ..rtieD .. il "'D
eea 'fljjeD yolk OOIaan...tlon t.f te .eron.
Bij leloofde Di.' dat bet rijk Diet iD .t.. t
SOOI ZijDtol de IfOOte$o inap&DDioe, mita
mea al de I~ ,...rill(ea dH rijb iD
_eD.erkiDg "D ~en, aoodat' IJlen
.alle kracbten Iran UD.naG $ot bo~een
yQOl" de Yerdedi(iDg bei beete ..... '

Ilea lOI'tI ..... k•• I...

Loudea, 21 No .. - (Reater) - Lord
HilDer beeft beden D'amiddat! b.t kolo·
aiale Iranioor besooht eD ab~beid leno·
_ ... u dell beer LyiteltoD, ou! morgeD
iD lie IlaDoUar 0..&1. Dear ZDid Atrik •
ta .....,-iftldten.

LOMeIl, 28 lf 0" - (Reater ) - H.t
bericht aat de KoaÏD& .IJI Por1apl"D'
daanden M.uri lija Zuid A. trikaall"Cbe
beaittiDpD pat buoeiI:eD~ ..-ordt t.I! Wa·
uboD ploooheod. ,

~JD, 28 NO't' - (Renter) - .LorJ
VilDer, tie raeecf .. ordt yeal .oordeel
,eDieteD te hebbeD ...., zilD ".UD~·tijd
ID E4u0pa, is "&Jl W.terloo .tatioa' naV
South&lllptoD ..erirDkkl!D op ziia 'MOg'
reia Daar Znid Afrika iD d~Q spec:ialeD
treiD die de taaleie OIulpapiereD er' beeo
bracbt: nodat bij de oD£IDOeting met een
",,11m_DÏiie ODtci"i. eD ",.chlll ejeDige
peooooliike ...rieadeD, daaroadui lord
L~ton, hem DUI" Wlterloo "'-'6Iel.
d.D. '

LoM OanD •.

Londen, 28 No .. - (Reuter) - De
officteele Guetle 'fan Teheran biedt DA'
.. _ de Peniaohe regeeriog eeD harts-
lUk .elkom MD lord CalloD bij dieD.
~k &ID de ba ..eJII der rerziacbe
!!Olt.

\",ad e.. :!9 No-r - (lkoter) - De
11_ A.. l>eakiD, eenSe lDiai§ter ... ~ bet
Áastral.ill<:bgeOlMDeb... t. ill VlD IIjjn long:
oalIItemg aan de beterbaud.

Lo.Dden,30 No .. - (Reuter) -De ber-
openwg Ya" de Dreyfas l&Ik b~( ft ecu
gr~~ 8eJllltie in Frálllutik ..nw.:kt, ea
er zga Ned. leekoDeD, dat op Dieall' ""le
bittere gnoeleu zulleD opgew',kt wor
deD in bet laud.

Lord R.........

LoDden,28 No .. - (RelIter) - Scboon
er nOIf g~D ollicieele "DkondiDging ..an
gl'llcllled 18 m... Dt mon dat lord Hoberts
liia opperbe ....,Jtlebbenobap ... 0 bet IUlIer
gut n~rl~eD, dur IUD liekte elller ia
ge ... ~t dan in bet algemeeo gedach'.
.erd.

• .. r.,
Kroonll&li. 28 NO?- .(Reater) .....Eea.~nadi. ~ .. r .tof meebraobaaslMD

bier lIt'dert Jaren b.,tt gelieD, .
aamiddag bo....D ie ,W Di'" .
Vereobeidene teDten wuidels 0lIl' 'MIl
pakbllÏl' 'f8rloo~ JOD ~; .a ~ la.
bet ltol ".iit ..... bad _.. a .tonnitw
pi.. •• waarbiJ bet ~, iu luOOljua
neêrkomeud, groote aolïtde OIIderH"'"
IIDriohtte. .
Tiid4iu deD ltorm b~te iD de tw

een gele daiate!1lÏB, 100 dik lla .. a LoD'
d8DlObe milt.

Loaden, 28 Noy - (Renter) - EeD
heroien willg der olliollton die, tegeD
Ooatearjjlt I!eriebt, bO ltali ... IIee be du·
d.ntea aioh ..oordoen, wordt bericht, un
ia ...enobeideD aleden h...ft men ,le U04I'
pen moetaa does ....racbOneD. TRAtSVilL.
8DrUCII". ov.r .. tItIndIag.
~DdeD,. 30 No ... ':"" (Reuter) - Het

fel' dat belde buizen ... D bet BritICbe
jlIrlem.Dt Vrijdag en Zaterdag bjjeen-
k.ameD, beeft aanleio:!ing gegeveQ tot
..eel gerucbten .... ronder er ZUDdie
sprekeD "'D een oDtbiDdinil l'&D bet par-
lemeut. ' '

Er .ordt echter gezegd, dat bet k .bi·
oet lleobta belig ... me' .. ken die ~e·
.oooljjk iD dezen tod "&Jl het r~ moe·
ten .0rdeD atcedaau.

T.... g vae "'rlJS.
CHINEEZE."l KWESTIE.

Londen, 30 :SOY -(Re:lter)-'Je moOI!
~ ledeD"'D bet 8nt.ecbe parl.meDt die
op beaoek DUr Paroa gew_t Ipn, IlilIEn
beden terngkeereu.
..Het bezoek: is een 8aoo~. ge._t, ...aar-:

bg barteliike allt ..riibeid werd getooad.
De "Time," Jegt iu een hoofdart.lte

beden. morge~ .00et betrekkir:a&. tQl do
k.estIe nn ChlDe88chen arbeid ID Zuid
Alrika dat Diemaad deftD eigeDlijk IJldun
beecbonwl dan ali een eDl&Dgelllme
noodnkellikheid.
Het blad oppert da 'flUg of de Cbi"

D881IChge .. il lig zal zjjD om nur Zlud
Afrikl te komen.

De "StandanI" zegt in een 'fan .ziin
mikeien over betzelf.le onderwerp, 'lilt
lord MiIDer.en zijn TUdplegen op onr·
tuigende 1I'11"emoeteD toooeD, dat iDga-
..oerdg arbeid abaoloat on ..enaijdelijk ill,
en dat wboJrliike ..ei li,;beida maatregel 'n
4Ïenen te wOld~D !(enomeu.

O..... k •

TENDlUl.
Jllballneabarg, 28 No. - f!:,->-

Gi.lereD bad hier un de 8 tBija'
"0 ODjleWoonooeelnk ptaaIL Toest a.
"a'tplofti ogea klaar .lI'eD gina _ lae1at
Daar onder pompeD om de aobtcit le
zDiveren, maar de pijp hamte 120 !'fOet
....n deo bodem. lODder da, de mgD".'
ken dit .. mteD, eD toen ail uur ~
kWlmeD 0lIl de klippeD •• te raUau
die door de oDtpl.AIiDl lebantu .....
werd.a sii dqor de bedorfta leb. be·
""'oeello. De lNJistoard.r ea andere liedea
giDg.D Daar oDder 0lIl beD· te helPen,
.oodra 'ii merkteD dai ieta oDidaar .....
Drie .DAiarell.u • .,en dDOd, maat de
blaDké mjjD.erkllfl liia aan be, befttel·
leo .
Teadera 1'oor tram.elf aaaterialeD; ljjD

hier lihaal UDgeDolllea, en de te~
voor de m_te diDIleD, .. men ter ... rde
.-aD Dq8B0IlI £36,000. warn de BJipl-
acbe firma Boloko .. G Vaalhaa.

KAA.PKOLONIE
.eer •• avr.ag om .... rt ... -

volk.

008t LODdeD,27 Nllv-(Reuler)_le
go(!deren~tierdor der Oo,t I..olldenllCbe
haven fl;af giater»n in een r'lpport .. n b~t
hHenbesluur te konneD dJo,t, .e:lt:1I8 hel'
ilebr•k aaD .rbolidere Ier werf, bet raad·
a&1lID .ou zij!! tcl oDdertueken of meD
geen ChineeJeD of andereD nD dal IOOrt
lIOn kUDDonkrijgen. MeD btl8100t ecbte'
met de arb~d"",~eDten iD de Transkei in
gemeeDlICbap te treden, om door dezeD
meer arbt-ids ..ol~ t" bolkOIDeD.

D. e.. v....... r op ......-Potc:bef.' room, 27 .No ..-(Beater)-8ir
Artbur en ledy Lawley -tlD bier pteND
op eeD offioieil baoek uageko ... , U
hadden beden morgen eeu OD~
met bet publiek, oDder' .. a trooaben .. l
"oor de laDdabnloren o~eriobt •• lIr -ti
een I~ ... u bet talriJk ..,t.ea_·
digd Jiabliek oDbingea, leliJk ook 't'IJI
bet ~dbou. .. gcDootaobap en .an d. 'I'Of)I"-

uamate IlCbool.
Zbo. gaf in ant.oord eeD lDOóie tot.;

spraak, "!fUnD bij ia hoop ...olle be_r·
diugeÓ Knaagde "'aII d. ·'fOOrDi',IoIa..
...aD dfia lacdboa .. ia be~triot, ea aUD
boop te kl'DDeDpf op "D coed.Qoen,
te" eq,de dl! ..~ranude bo.ren pi.,..
beid te g8't'en om Daar bu plekken teroe
te keeten iD pl .. ts nu 't'OOrbOD0114.·
bood hn de rrl(eeriur afhankelijk te :aUn.
Het ..erbeoede bem!lat de be'fOlkioc de
r.eering 100 njj.innig t. peoet
komea .. at bet ..,bool a betrof eli
stond ...oor de boofJl!Oboo)l_ lIIoIIie pl.k
toe. :VlD de nucbtbaarheid ..aa .taud eD
distrm sprak bil IDd. groote inpao" ••
beid, aobOOllbij de droogte ... n OD.....
betreorde en COOboop te keD_ pt da,
God fraaie regeDs zoo leyeD; waarbij lail
te .. oi d. lUk der oe... fftcbten .. atou
de, adu boop te keDnen ..... eude da, ..
oDt... ngst dur D'>Odit1eioIiobUapll ~eD
tot ~ beboorliike ICbikkilll IDa Ifta·
keD, die .olkabelang eD .oorbsboodea
recht.l!a beide II.OnboUldbl"D. AII.ell
'J.era~ behoorlijke aem_teb_ ..rea.bad
bekolDeD) -oadea de... het beh.., der
.I'erreobtell. bebbea eo ID!'JU dMIl.
bouden ,an onerreohtell bek ..... n'
bna ~k.lm.
ZEn. .erd harteliJk toegejDiob, ea

toeD billdaar IO~D de aoboolkiD·
derell God e tbe KiDC·
Later "erdeD depateti .. 011"''''- e.

beden boo~t meD .. a taioparlil, IIIIooD
bet .. ~er DOi al oDltailllia lt.

D. pr.mler IIIlln.

. ~imberley,.27 No. (Renkr) -Wedor
18 la de Pr~IQler miJD een ongelak bij hel
doon .priUgOD YaO rols6n ge8Chied, •• ar·
door t.,,,,, naturellen .00 .ijn gek •• tet
dat mEn .e naar bet b08pita&1 blOeft m~'
ten v"rvoereQ. '

KCIlhifdt, 28 No ..-(Reater)-.Frlll8,
a11111 CorDsl;.., ..... Niekerk, ..erdaobt 1'aD
deD moord na Marie Pretoriui un de
KraDldraai balp .. ~rk:·'D bij Be'hnlie io
Sept .. IL, is op 26 de.~r bij Kakaoaa, ~11

dit dllltflc~ door de K.aapaob.. poli""
opgepakt.

_Kenb.rdt, 30 No •. - (R'.Iuter)-VID
NIekerk ..erJChoon heden ..oor den Re~i·
deot Mal(iatraat. en erkeDde dal bij de
mID wu, die<~..0lgeu8 de dJo~Y.. rding
.erd geweWlCht.
V.~nNieke{k ia eeD tJ: ·ltrjjglle ....Dge.
ZIJn pb)to. te Ceylon geDomeD, .,.., iD

be' hof aaa.eug.

NAT A L.
Reien, enz.

Durulu, 2l! No. - (Reuter) - [eD
leer ••• r. rllfleD met .tona h~eIt hier
giatertln a <oDd pi",,!. g..bad, lijnde cr
tUlllOben • n.lO. eCl II 0 IQ, bij d~ 3 duim
relieD gdY"lleu; "D I,(jj"ns doo storm
..erum"IJe zich :W:H'U,u warer bovee aan
de u"rea dal be~, Deê,kO..3e::de, 8ID
ludLscb _gaziiD aan deD Umbilo .eg
deed wegspoelen, zoódat Ilecbts 'éo mnar
oDg.det'rd bl"tlf.
"AID dou yoe' .ltr B~r .. raakto beden

ID()rgeD ~o paara"D ""D lllIr g"pmlleD
Ylalr yoor den tram. d,~ bet oycrreed maar
zonder IIObade'" dOSD.

Een boekboad"r bij T. A.IcJck en Co.,
A. C. William. geoaamd, i4 Daar de
Itr"fzluing .."r",ezeu w"lenl belltelen
....D !leid "&Jl zjjn b.zen : eD Alfred OdeIl,
oul&Dg8"ii~ekomeD in ..erband met deu
roof aan hHt Cootral UoI.. 1, Ï6 gi.teren
tot zes maaDd'Hl trock'llaf oeroordeeld
.. el.n. did.tal un bilt StraDd b,)tel.

RHODE~IA.

A •• plaall Dv.rleden •

MariLzbari, 3j No. - (R uler)-De
Iodiaaa, die lijdoDde wa5 aau plaag, il
Zatero.g.avond 1l".loncD.

...... ;D .......... Il ......-B~tyre, 28 No ... - (Beater}-V"Of
pra.pecteerden d.r OeMna JqMtII8taaDPii
.gn te Hlantyre ungek.om.a om de coM-
",Mlla aa ~.pan, en .alIea tentoacllna.
.erk begiWleu. ook· aUa _.jjdapa
..... ~teD ge't'OudeD. De,.._1jjD
begobll8D, maar Diet _ ua PWOOD-
lijk 'ea Dog Diet l"II08I 0111Il• .....,. op
de Shire riner te befinDu. Groote mail-
keD : laada .0rdeD hier ... bto. be-
p1."1~ maar arbeid ï.lICbaanch 'fOOr alle
doeleilldeD.

Oranjerivi:1r Kolonie.
..... v.n... R.od.

BloemfonteiD, 27 No ..-(Reaterl-Ter
... rgadorinll ... 0 deD wetge .. ad.n raad
.&11 bet werk beden gtbeel formeel, daar
bet zicb beperkte tot de aerate leaiDg der
ordinaatir ... oor gemeeatebeatoren, open·
bue nklJlhedl!!en, .. c.prak~lijkbeid
der kroo", .ii.iginl( ... n de wet op OIl
gistraatabo ..eD, Witsiesboek'. bnlb"lu·
tiug, eD .iiliging ... n die 0 het ne·
....rY08r, die alle op A~"Dd 'I'OOr de
to.eede leaing &lj lIOD'fOOr_omen; mur
lIIeD lIegi dit t>I' beel 1I'::t .e~nlll( o.oor
deu raai staat te komen.

-,

IODE GRILLBIl'.

r •
l \lRNARVON DIBTIUCT.-Uit Va

Wijl'5Ylci wordt aall een tiJ<i3epoot p;.
lIObre\ 'eli: -De liC'fe droogte gaat IlO@;
maar ,ivort, gepaard met alle tMICII'teIl
vaD m~ ..ïlijkheden; ja.. "8&I"lijk, " t,.
veel om ." m..lden. 8"'eb~ ia lIOO
te teggeD lIIu .. elijb te krijgen, n_'
~elijk ~" en dat tegen zeer boog. ..
pnjZMl. De ~rea nag .... net ....
25s., 28•. 6<1., SOli. per stulr en dat III!C,
maar met mooi gepraat. Het water lA
den olDtr ..k wa \I' ik blijf il 0Dk
Ichaan;ch ea met e '!limen JDOet men lIiak'
behelpeD. Ah die toestead YaD --
cUet .poedig ..,rand. ""t daA IUno .•
binnen kort het but 'Spád moetcm
!.en naar dea. HtrPUl apeor", om.
te werkeo tegeo 28. 50" per dag 1
de prije niet waar? ea - .... _*11
~d .oor diegoo8ll die -
familie bebbe.
P.UJlL L.\lli·DBOUWEl. 'OB

NIOING.-De tw_wiwteh
~,gde~V~'
lio.d~ op WOensdag morge (.
iD de Elofzaal. Bel.aJlgstellend&
den weasch_. te ..ordea, • '
-E. J. du TOlt, IM!C!'. .

DIEltEN beacballlea'®
meaiJálaal. la dit geftl (uiu
vagen' ea 11- .... _..-4..
HW )4ei~,;a ;;y;-'""~'
lallP. dat Idi·" aooi
~ ~ buit heeft.,
dóor tw.. -~ 4n~pJ..
~jk .. ..,;.
nDe" 'ni-c1e uitt-~ z-
ei. bIk_ lIOO..a ia Weie_. \otdat _ doer JUIIl ... w.
aaderlIani .1IIIIea ~ ,





.....

DE WITTOt{·ZA.A.1C.

)UXTEll.
O.

~8 No ... , 1908.
Ju.., _"-

>Of mg ia ct. Ii·
coebt, A.at'O«

ninil.

LoDdea opeoda
'Teer II per e.. d,
den.
-er eeu farilliag
lie .._mcwra
, Toor ....... iii'-
Jdilie .ij...

• TU pwiaht,
,gedroO,de tcl
lb j J[aapIIIIw,
r lb; lwrt. ...
I pet' lb.; peI1iI.

} B~at8
an.
)BEID 11111

..I..bul 12<&9,
1Ua~t.d, 20 Rov .. le03.

VERSTROOIDHEID. - Proleuor
Theodoe Mommsea, .nelia dood uit
Cbarlotteubarg i8 bericbt, .... een groot
h,.tOTlCU'. Hij werd geboren iD ~
dorpje 10 Sch!...wig-Hobielll, '11'&&1' GJD
'eader del<eu .... met oen jaMlijbch
!Dlomeu nn £30 ea een .tuk laad. Hij
vorkT""iI eeu beun MIl de Ullinniteit
tt K,,"I rn beba&lde zijn do!rt.engrud
III 1~3. Elf jlU'eu later Af: het sente
d..,1 Tnn Zijn "OeAChiedeDia TU RooI""
het heat. De profeuor " .. een ner
ventroOId man, en droeg la'l.1 golY.nd
h&lU'.De ....er ..ld "erall.lrt. 1;1' lleh
.. nlgozlD! mede, toen eenige maanden
j:eleden ....erd medeged.,..;,J dat, dcor
d. ~Iam eener kaan, die hij '1 lell!Dde
-n riJn hand bi.ld, tie 1••• r'.)lI;tl'n aan
<loePUezijde nIl Ei' .. bOO'd .... rt" ..er-
~'hrnUd geworden leb .nden Wilt over
",0 ...rstrooidh ",I "OT,!t nl l.ld U,
~nt hij •• '18 t ).0 'Iin ..... te kiud
"~uwd, h.,t IQ d. pap:.r1U8ncl had
@~'''Pt, en brt durna dl~btl.d ..1It bad
Im een IlUIl" t. m'll..", .ID bet genN,
Rij bad t .. ,a I' klIld.r.n, eo .11 "D
~an ben b,) hem k'W1Ull, om hem te .pre-
keil ever ~u ol ander, .. ide hij: ''Ver-

m;/, "!lJ, mijn joulElll, wat is je

i
OALBDON.

·.. \
Hoe uiterst dwau OlD alSOO te rede-

Djeerea. Niemand kIRl den uitalag voor-*~ en menig Iwulidaat werd
~r _ cmheiJoepelijlut nederlaag
~ omdat de aspiraat niet alleen
op E IJ n .teun tekenOe, maar dat hij
OOk anderen zou aansporen om zijne
lichten te latea plden.

K.

• ••
Het ....egblijven VlD de stemhua
dOOI' hen, die als No. 1 aa.ngeeehrCTQII
.taan in Staat en Kerk, kan niet .. -
deI"!! dan een allerJIadeelipte uitwer-
klng hebben op de OJUDidOellijke to.
komst, waar ....iJ udermaal .-oepen
W'Ordell eie rechte mannen te lii_ in
bet bestier en beheer VaJl '. laDda a-
ken. Dat de dellen hun toch van de
~n IJIOIl'n -vallen, voor dat het te
laat lij,

* ••
Het schijnt oaa toe. dat velen onser,

helau, bet aUerdreigendst.e gevaar niet
xien, dat OM aangrijnst, om door man.
Den geregeerd te worden, die er niet
het "lin.te greintje om ge"en ....at VD
het lIjDd ouer inwoning sal. W'ordea, in-
diien .ij a1eehta hun zelfaudltig doel
kunnen bereilum, ~ welken "eg dan
ook, al IIOU ket ook lelden tot totale on-
dergang van de woote fttassa der be-
volking. indien ZIJ maar millioenen op
millioenen kUllJlen ophoopea.

• • ••
Zullen w ij dan niet, die nog, God-

dank, geen slaven sijn van den Moloch
d""er eeuw, doch bezield zijn om het.
heil van ans dierbaar vaderland (ofJlt'aar
wij besloten bebben dat onze 1leende-
ren naast die nn onse med&okolonisten
zu~n rusten) te ~en. on;' als 'een
~ man tot den strijd aangorden Nl
toezien dat mannen van den rechten
stempel Inlllen gekozen ....orden am OIlS
te regeerell P

* ...
Laat er toch geen verbrokkeliDg VlD

ktachtell zijn. Alle biU·erheid en W1"8V'e1
zij t ",,('ns verre "an ons verbannen. Dat.
WIj de ooren toch .luiten voor aUe d-
~rklap en praatjes óm vuil gewin. JH
leuze op onze ,-aandels zij voon.aa
steeds : ''&ndracht maald 1lUlCbt.."

* ••
In alle bescheidenbeid wenach<!D "ij

er op te wijzen dat met de jOlIgSte Nee-
ti(', in "erscheidene lriesafdeeli~a, de
"u!llag gevende ambtenanm, die beIUt
zijn met 't doen uitweren VaJl de plich-
ten aan de stemplaa.t8en door de 1Item-
opnemen, greve misslagen hebben be-
gaan daar de .t.emagenten die vo!gen.. de
"Beck Acte" aangesteld worden door
de lub-aa;enten "'.n de kanctidaten, ge-
weigerd nebben die aaast.ellinll8n te ffr-
keunen. waardoor de kandidiaten ala
zoodanig ODvert~n1VOOt'digd 1OU'eII bij
de stembus. Wij wiDen hopen dat mlke
OIIget'egeldheden niet weer met de a."
elektie lUllen O'rer8espeeld ....orden,

• ••
YeieD met mij zija ..w~D.d t. ".

ten of er wel degelijk toe.wht gehou-
den werd bij elke atemplaata en dat 011-
ze kandidaten alzoo "erd.D. vertepa.
"'oo.rdigd door een d~jk atem-apa.t.
WIJ TreeJleD.. dat, iDdien zUlks niet het
S'l,,&I. ~aa, er heelmogelijk 00'--
ties uJn gepleegd of door ge....etenloozen
In meer dan i&l veldkOl'lleiachap dub-
bel gestemd. * ••
zeg b.v. een oo.W ki_a plumpten

...,. ._eren iljaadidaat in een veld.
koruetschap '. morgeM Troas en reden
VElTTOlgeDli. lieg I) wn. later vaar eeo.e
andere af~n .templaat. ea. plump-t_ aldear ook; dit i. meer d:tt genoeg
om den dOOnIag te geven "oor den OIl·
gflweDlCbteD kandidaat.

DB.. ,
SOUTH AFRI,cAN,' MU"fOAL.
......... .........p- .
; -.-' ,(be -OLD JI1Jt'vAi ) .. ~

, ftJdeU.Ik JIOaIII Ka__ :
COTSWOLD HU'" KER~ KAAPSTAD.

~ia"'l .... _Le.w_ 'kz;q.,wOeWt-. .......
. ......._ p.Bt'!"""'- lf••1"

Moum1llaUe~.J1III1U08 1- ~ ~.
VOrUrblJeIl betuJ411taa de ODrtAUQ ........
Pnm1eIl .. Ja......,...., Jut;1tpI.. .,.~ •••

K••• ,..r ~L ...
RAPPORT GII:"'J .7~•••1.", ' ÁII.: •••11 7_ '''1 ••• ~ .'
. __ ph__ lIot a .~i! _'Wn .". __
.... - ....... 1) ~ ,..~

: ' , roD.oD, .'IJI •.

* ,f *
Het is ODa steede een raadsel waarom

de ontwerperS van de "Beck Aete," niet
een clanaule daarin hebben ingelascbt,
dat bet veT'plicbtend is, om .IOOdra eeD
verkiezing In oenige kiesaldtleling ari
loopeD Y, alle Ht_briefjes, die door
stE-map_en en ttemagenten der k&JI-
did&ten bij ~ige verkiezing wor-
den gebruikt iD het aftikken \ il. k '''"
zen, die hunne .temmt!IL uit br a- nt cn ,
~uwkeuTig met elkaar te vergelijken,
om te zieD of' er geene ongeregeldheden
plaats "ondea, dan "el of _ niet. _1-
licbt &bui_ werden gemaallt iD bet
"rllleerd ..r-.rba der stemmen., die
geworpen werdeD om alsno alle misver-
.tand ea achterdocht ui~ dm "eg t.
nilizIen.

. :."~.'."~.;'1;'~~t-·
. .

.' ? ~ '. _-
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