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De Bigenaar sal doen l'erkoopeu ala bOl'en op
MAANDAG, den 7den d.....

TEN 10 U®:

l~ Koeieu, iD Melk eD te Katl'en,
10 lcmge V1IIlHeD,

f 17 VMI'IIIm, te Kah'eD,

~

' 3" Bhort-horn ti Bol Kalven.
Alle iD eerste kj.. conditie.

J. J. HOFMEYR ~ ...lQQ_Nl. _
AFSLAGERS.

raarden, Muilen, Donkeys.
SPECIALE ZENDING

enz., '
VAN bonmataande, aan te kolD81l per "1IoraJ8hire", op

Iiroa den 4den deser.
Doe aansoek bij

JOHM RI PLE v,
Goede Hoop Kamers. St. Gaorcutraat.

uaPSTAD.
POBtbus 1~78.

TBLIGUlI-ADU8 "RIPPER".

BELANGRIJKE VERKOOPING
BroWD~.

Burpt;rut: 19, Kaaps .....
!

vu
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FAIIUEBERmHTEN.
DOOD8EIIIOHTEil.

ONTSLAPEN ua siju WOaiDg w Naar-
der Pud, op <lea 29I:tea dfttIr, -
geliefde Vader en Grootnder,

RYNmIl J. MOLL.
(Landmeter), in zijn 74ate jaar. Diep
betreurd.

Namena de ,KindereD en KleinJcia..
c.leren,

P. DE V. MOLL.

OVERLEDEN te WorcetIW op dea
2Datea N .... emb r 1903,

ANNA ELIZABETH MIJBURGH,
geliefde ea eenige dochter '.. a J. J. en
G. J. M1JI<VKUII, ia dea ouderdom "IUI
10 jUl'. Diep betreurd,

Wij weaac.bea de familie betrekkingen
ea de .,eie -rriendea te bedanken ..oor
banae wige deelneming te ..... a.

HET beeft den Heer 'ran Le ..en en
DOOtI bebugd om tot aidl tenlg te
nemen ons-u geliefden lIIOOa,
IZAK JOHANNES CABEL VILJUEN,
ia deu ouderdom ..aa 21 jaren, 11
maanden en 15 dagea ra een &martelijk
Iiioen 'an hart"altor maar een nc!! t
einde. Da hulp doende nieoden wordea
bartelijk bedankt, ook Da. Fouché en 0..
Betief .oor de lutllt. eer, hem bewo&eu.
Onze harteliik~ dank ook un de gemeente
nn HlWo.er.

Veil ig in J eaUII&nD611.

Trekfontein, dtat. HaDo.' r,
1 December, 1903.

CABF:L J. VILJOEN'
D. J. Vl!..JOEN.

BENOODIGD.
EE:\ bekwame DRESSMAKER, om ala
hoofd Tau een dresstnakerij te ageeren.
Hollandach een ver eischte. Goed .ala-
ris. Doe aanzoek: Postbus 26, Malm.,..
bury.

TEG EN bet Januari kwartaal,
GECI-:RTIFICEERD ON,IER·
WIJZE&, }laiLena disrr., 18 leer-
lingen, tot Stavdaard VI.-£70 en
vrij logies.-l:iollandsch.

A. J. PEPLER, V.D.M.

EE~ geeertiliceerde Onderwijzeres
om ouderwijs te geven op een
Boeren plaats aan zeven kinderen
in ED~e1sch, Hollandsch en Muziek.
SaI&1'1" !:.\() per jaar. Doe aan-
soek bij

J. S, BRU~D£ER
Klipfonteiu
1'.0. Riviertje,

dist t iraaff-Reinct.

VOOt{ Je Jrde Klas Publieke
School, De Hoop, distr. Robertson,
een Onderw iizeres of Onderwijzer.

Salaris £90 per jaar met vrije kost
en inwoni ng. Muziek vereischt.

Werbaambedell te beginnen na de
Kerst ncantie. Applicvties met
getuigst" nriften zu llen ontvangen
worden door den oudergeteekende tot
20 December, 190;).

E J. BRUWER,
Hon. Seer.

De Hoop,
Robertson, 26 ~ ov., 1903.

GECERTIFICEERDE ONDERWIJZF.-
RES, voor de Publieke Boeren School
te Klerksfontein, Victoria West (1 uur
van \"ictorta W. R-oad).
AppW. .. tiea nn .AIrikaanscb gezinde

jong" damee, van goed ....deliJk gedrag,
eD bekwa&lU om onder"';J' te ge.en IU
Engelsch, Holland.ch, Handwerk, Tt>-
nic bol!a, en Mu.r.ick, =llen bij onder·
getee kende inglJWacht worden tot 29
Vecember, 1903.

ti.alar18 £40 p.a. met vrije kost en in·
wonmg_
Plichten te aanTaardeu volgend kwar·

ta.a..I.
J. E. DU TOIT.

P.K. Welbedacht,
Oudt..hoorn.

EL'I GECERTIFICEERDE ONDER-
WIJZER, lid van de !Ii. G. Kerk, en
bekwllAID om onder"';j. in het Engelsch
en HoUandsch te geven, wordt gevraagd
voor de derde klaa pu blieke School t<)

Ockert. Kraal, district Ladiamith.
8aan. £60 per jaar met vJ"lje ....t>-

ning.
Werkzaamheden te beginnen 1111 da

D"""",ber vacantie. -
Applicaties mooten voor 22 December

ingeZlOJlden ....orden aan
G. J. J. VAN TONDER.

P.O. Ockert& Kraal,
Ladismith, K.K.

EEN ONDERWIJZERES voor een der-
d. kJaa Gouvernement. School. op de
plaat.. JJ zer koppen.

Onderwij. te geven aan 10 lri.aderen.
Salari. £60 per jaar met vrije inwo-

ning, drie uren van de statie; post drie
malen per week.
Applicatiee met getuigschriften van

bekwaamheden zullen ingewacht wor·
d",n tot op den 16den van December.

Werkzaamheden te beginnen aanst.
kwartaal.

A. P. OLIVIER.
Private Zak,
IJ z.erkoppen,

Victworia W .. t.

O:\DERWIJZER of Onderwij
zere. voor de Dede Klas Publieke
School le Roode Heuvel, Oudtëhoorn.

Vereischten: Een Certificaat van
bekwaamheid om in de Engelsche en
Hollandsche Talen, zingen en de
gewone vakken onderwijl! te kunnen
lreven. Lidmaat.chap van de Ned.
I;er. Kerk, en va.n goed zedelijk ge-
dr&g.

Salaris i ï 0 ~r jaar en Clen vrij
woonhuis. nie onderricht op J" piano
geven, kunnen daardoor hun .alaris
vermeerdert'n.

Aanzoeken in te zenden vóór het
ei !llle van dit jaar bij

l. F. APPEL,
Voorzitter der Schoolcommissie.

Roode Henvel,
26 Nov., 1903.

!O~IIIL· SCQOOL,
WORDT gevraagd: .Een HUISVADER
"oor bovengemelde inrilhti.ag,r die te-"JUl in IU.t u.l zijn HolJandech on-
derwijl te geveil t'n 0"'" 1I'!Oda met &4'
dere vakken belpen kan.

A.aIuIoeken· wUen doer den onderge.
tMkende worden ing,waebt tot op
Maand~ den 14den D\lCemoor &&".t.

Werkuambeden te heginnen in de
maand JenUlu'i 19')4.

Salaris aal zija £30') d"8 jura mt-t
mie kost eD inwoui.ag.

"oor aad~ informatie ve--voege men
zidl tot dell ond.r~etl!ekeDde,

A. STEl"TLER,
Secretaris

NIEUW SlfELSC~.IFT;
en mE~ITlNG,

WordelI ondenr_ op oiis STUDIO,
en "ooral per poat over PIIeeI Zuicl-
.Afrika. DiUldag- ul VriJd-g aYODdklu
"1111 7.80-8.

De lltadie ja eeD gellót, ;gemakbli~,
_ goedkoop _. nnttig. OYer 600 .. ja
er UIl buig.
Schrijf om Wichtingen ua

The Secretary, Inr Shorth&nd,
Box 1,290, Cape Town..

OIS STUDIO ls lo Langstraat, 28

Wij .-. TJp. ... k ';'oor Pirma'l.
Pri;p .. 1riDijk.

Verkooping be&1nt om 10
V.m. preotes,

VRIJDlG,11DICI~IR,

ONDERWIJZERES
BENOODIGD VOOl' aautu.de 1':'
nuari, een AlriJI:a&uche ~
l81"EI8, bekwaam in beid., E~
en Holland.ch, en Musiek, .... oat
ondenrij8 te geven aan drie .kind&-
ren. Gelieve CertificateD met op.
gaal van Salaril te seaden an v.

J. S. LOMBARD,
ViAkwaten,

P.O., Hell Poort, ,
via Graham--...L

RICHMOND, K~K.

i KENNISGEVING.;,
_';1"

,WagenlJoom$. Rivier AB
Publieke School, Botha Halt,

Worcester.

STELLEIBOSCH.DEZE lOhOOl la _ ~ .......
_ minutea TUl JIotIa&. Balt. _.m. i
..,_~tw .. 1I1Ir ... W......

. ~ ~d to''' K98THUIS VOO" '/ONGlINS
CJaard dl BOaPïIi SObOOL ~
boad III ~ (Toalo Wfa).
. T__ ~ _ ~ ·l'XZ. IJarich~ ..maakt yaor
lijk. .._ ~.. in 88B ;Iaag moeIde
8OhOOIPl- ~ LaD.., -. 8tudeDtea;.. 8ChOO
Week lIOard.n 14.17.8 per~. I . _...J__ --.n:n. '
lt.-.rtaal Bouden ~.17.e p. n.n.. 0..,.. w_ a'!'"~ ea
lIuiek lil. .kWartUL' . . gehuimllt Mpa:' de
Goede beh.. s:b" ~ till ~hetaliB" ..~ 'lO.per Jtw..

echt. AfribaaIobe ~ ....... tul_!I ÏD~_ ..
~ Voor ...... W;J I dr De _ .....;.. ..lde·· Hainader

doe ....... bij . pu ~de"'".~ , ,
I'IWiJS J[. BIDBlT8, ~t door H...... P. Boo. en

. PriDOiPML H.! Webb en" udere 9aderwijsen

llij~ 'ÏI'~ fil ~

KENN ISGEVING\ ~:%oriijk~t Jt,.-:::
VOOR £500 waarde un .Jn .. eelen het Hainvk. ,

.. ordt verkocht tegen minder clan Sportgrondao I r...bmer "
den k08teDden' prij.. Na'onmbgat . .. y'" - .
van fX'IIttti_l van 91. 6d. 'Wnd ik CoJU088IL-Dl.".' H. Meath-
franco Daar een~ aires in Zuid- liDg, Prot I: I. Marai,; de Heeren
Afrilia een Doos, lDhondende de vol. Chr. M.araiI, I... ~ Cbu.
gende Jnweelen Artikelen:- NeetbliDJ' eD Banaard. ~. .
1. Ch&nll. Ii. l8ll Stel hemdJ- Ma doe aauoek liJ dea BWI-
2. len Broche ImOOIlJPS. vader. (
3. Halakettiugmet 6. Een'Horlogdét- 1. W. LlÏC~HOFP.

Slot. . tll1g.
4. Een Club Ket- 7· Een Brooh8.

Hug Braollet. 8 Een IlJl'KettiDg
9. len Dasspeld.

Ik bidd geen goederen aan all
Zniver Goud, als zij het niet SijD,
doch ik garandeer dat elk artikel met
zni.er Gond is opgelegd en is gega-
randeerd in het dragen.

Het geheel wordt aangeboden
voor 9&. Bd.

Mocht BOJDS op een ingekomen
bestelling een door worden gezoudeD
waarbij eel: der geadverteerde
artikelen door een ander wordt ver.
vangen, gelieve bet geëerde publiek
daaraan geen aanatoot te nemen, daar
wij toch de volle ,waarde prandeeren.

Zendt aan

i-----------!
Kente Ill. Publieke SeIlooI

i

B& ....OODIGD iD Jaaaari 11106 ... ,,&.8.

8IBTENT ONDERWUZEB Ta. boo'
TeIIg_mu lOhOOl. AppliDult __

tea bekwaam aijn OIIdenrija te ...,.. fa
bet hoogwe lDhool-wvk tos .. ..trio
cn!atia-.pmm.

sal.aria £180 per ____

A pplioatiee met .,... VU certifioa,.

tea lIJl getaiglehriftea awtea cmcMrp-
teebude bereiken op cl -r66r 8 Dec.,
1908.

(pt.) P.... O. JL.UTB,
a-. leIIOaI OommWie

ONDERWIJZERES
BENOODIGD om onderwijl te ge"en
i 0 Hollandacb en Engelseh in een
Derde Klas School te Bmitll Vlei,
District Piquetberg. Getal kinderen
10 tot is.

Sal&! is £40 per jaar; kOllt en in-
wonicg vrij.

Copieën va.n certificaten van be-
kwa...mheid, goedeedelijk gedrag en
lidmaatschap eenet" Protesttanacbe
Kerk zullen worden ingewo,cht tot 20
December 1903.

WerkzMmheden te beginnen op 5
Jauuari 1V04.

JAN J. TEUBES,
Smits Vlei.

Zeven Vlei Private Bag.
District Piquetberg.

Haver Hooi.
TEND.BS gevraagd voor

het leve~ van 150. ton HaTer
Hooi en 20 ton Zemels, te
worden ~!everd bijde stations
Bosman I CrouiDg· en Groot
nr.keDltein. ' .

Adreeseer TeDders &aD

R. F. F. Ltd.,
P.O. DNkeDst.eÏD.

KENNISGEVINGEN. F. O. TUOKER,
Langstraat 81,

($Kaapatacl.

Wasserfal

GEMENGD.
AFDEELINGS RIID YIN

PI.QUETBERG, " ;Hardick,
BE&&U'DISSIJ BIZORGIIS.

17, DORPSTRAAT, KAAPSTAD.
CeaUaal Kan,,",r: IllnUUI1'&Ur.

In~~~~:tE::~~:~
JAN HANIiS v~ WIJK, lan Riet-
drift, dist. BfPO Town.

ALLE personee, cHe vorderingen
hebben tegen genoemden Boedel
worden mit~ deseb versooht deaelve
in te zenden bij den ondergeteekende
binnen zt's .. eken vanaf den clatnm
dezer pnblica.tie, en zij, die daaraan
verschuldigd lijo, .moeten de d,OOl"

ben vench.nldigde be ragen binnen
het r.e1f.Je tijdperk betalen.

P. A. THERON,
A gelit voor Exooatrice.

Strijdenburg.
ao Nov., 1903.

. '.. EN .••

DAB!I[EI& U lUl, niel tenedell
.ijn vóór U eea &abben na

TENDERS, gemerkt" Tender voor
Hondenbelasting," zullen ontvangen
worden door den ondergeteekende,
niet later dan den 18en December;
VOl' het innen van de Houdenbelas-
ting voor bet jaar U04. Tender
moet zijn per hond, en kan zijn voor
één of voor alle wijken.

De dorpen Piquetberg en Porter-
ville zijn buiten geeloten. Werk zal
begiDDen niet later dail 1 Februari,
1904, en moet biunen ~en redelijken
tijd vol tooid zijn.

Tenderaa.n worden verzocbt de
namen van twee personen op te
geven, die zich verbinden voor de
t..ndenmde persoon, en voor de rich-
tige nakoming van het Contract.

De laagste of eenige tender niet
noodza.kelijk te worden aangonomen.

NICO. J. VLOK,
Secretaris.

Afdeelingsraa.da Kantoor,
Piquetberg, Il Nov., 1903.

Begrafeniaien beIOrri Dur eenige BegnaI_
plaate in eie StAd oC Buitep op eie kortste
keuDlagniall' en ooder·eIe billijbte ..oor.
.-.rd8ll. .

K.l&re Doodkisten altijd TOIIfhandeD.

"Tevredenheid is een Schal'

.lAC08 DROO•• R, Pa.rl
hebl.. Schrijn dadelijk 0111 maatrormen en
monaterboekell, die U poet.,rij toegelOndea
worden. Billijke Prlj_ ID Solied 8m.. bOj
werk.

Kaapsche
Souvernements Spoorwegen.

TENDBRS
VOOR

EEN BOEI YOO~ DI~S.AFDEELINGS RIAD VAN
PIKETBERG,

MAGAZIJNGOEDEREN.
TENDERS worden gevraagd "oor

de volgende magazijngoederen, be-
n()(,digd voor den dienst van iMIt
Spoorweg Departement gedurende
het jaar 1904. .

DesintecWer- Middelen.
Kokoshallr·Matten.
Paneel-Denren,Raam- Kozijnen.
Gietwerk, eDZ. •
Tender.vonnen, Contract-Condities

® alle andere bijzonderheden knnnell
~er~en worden bij de Spoorweg.
Mag&Z1jnen, te Kaap.tad, Port Eli-
sabeth en Oost-Londen, waar ook
Dlonsten nn Kolr.OShaar.MatruaeD,
]!aneel.Deuren, :s.amkesijnen, Giet-
",erk, ens, ter besiobtigiag liggen.
. Gezegelde. tenden, geadreuellrd
aan den Controleur en Anditenr-Ge-
m,raa) til Kaapatad, op de baitensijde
Ilemerkt: • Tenders voor Desinfecteer-
Middelen" of naar het geval mag
zijn, znllen ontvangen .. or la tot _op
12 nur (midda,), 11 Deoember,I903.

Men verplicbt sich niet den laag_
sten of eenigen tender aan te nemen.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorweg-

Maguijnhondp.
Kantoor van deD

Hoofd Spoorwelf'
. .Magutjnhouder.

Kupstad, 17 0•• 1908.

TENDERS, gemerkt "Tender voor
Tol," zullen door ondergeteekende
ontvangen worden, niet later dan
18 December, 1903, voor de huUl'
van de Il&vo4rende tollen in deze
alqeeling; t.W. Grey's Paa, Groote
Bergrivier Brug, en ZuurfonteiJl,
voor het ja.ar eindigende 31 Decem-
ber, 1904.

Iedere tender moet vergezeld gaan
van een cartifica.&t, geteekend door
twee verantwoordelijke ·t>OI'IIOD.en,die
zich bol1: willen lltellen voor den
penoon die d~n tender inzendt, en
voor de betalIng der tolrechten en
de kontrakt-zegel •.

De Raad verplicbt zich niet tot.
het. lIAIIlIemen van den hoogsten ol
6erugen tender, en ala geen voldoen-
de tenden zijn ontvangen, zal de
huur van een of alle tollen per pu-
blieke veiling worden toegewezen
voor de publieke kantoren om 10
UUl' v.m., van Zaterdag, 19 Decem.
ber, 1903.

NICO. J. VLOK.,
Secretaris.

Afdee lingsraads K.a.n.toor,
Piketberg, 11 Nov., 1903.

Jongens Hooger School,
PAARL.

DE ondergeteekende wenscht hier.
mede bekend te ma.ken da.t er, ten
behoeve van de toenemende echare
jongelingen die van eld~n bierheen
komen voor bunne opvoeding, een
tweede kost.inricbtiDg voltooid il, die,
evenale de eerete, 50 jongens Dl
bnisvesten, en bij bet heropenen der
School op 28 JauuarÏ 1004 zal inge·
wijd .. orden.

De logi8llgelden zijn aleohte £32
per jaar en de scboolgelden, naar
evenred igbetd. . .

Beunen van £15 en £10 elk snllen
tot-gekend .. orden aan het einde des
jaars 'aan jonge~ die sioh in hn
werk en gedrag onderscheiden heb·
ben; OI1derdom maaki geen vel'llllhil.
Ook wordlm mooie prijzen voor Hol-
l&adsch en Ge.oehiedenis nitgeloofd
aan de V8l'1ChiJlende klauen

Ventcheiden plutll8n sijn reed8 b.
sproken. Niemand worde echter
teleur~ld, doch haute Iioh om
aa~k te doen bij den Hoofd-oud. .....
.-ijlier, den heer P. J. J)1J'Paé LE
Roux, B.A.

A. MOORREES, V.D.M.,
Vooni......

Naturellen Zaken

. . fta• .tui~
~r VIIIl N·at1Il.u.1Il
~,i8M

50
vet, waaronde~, 8
Bul, Ko$en ~t en
ftl'8D, 2 p~t.ige 3
tnelingV...... .
KOllEN O~UIG U

. ' I .
~,' P. iP.

WelliDpn.

'Het Egt den ~ hoe sij
sterk moe~ ~worden. dien
op geJDiddelden ~jd, hoe
hun kracht te beho1)deD, den
o~hoete~'" , .

Dit boekje wordt u nU. PPOIt
bij ~ van pw .D....

en atfree. 1
\

Publieke VerkoopJng
. ,

V,lB ;
c

'EEN HUIS
met twee verdiepinge+ ea

tuin. 1
ColI.. Pleln.

~
KOS~BABB

'III_eli II Pi....
;

k
KOK Ol' .ADBBSSUB: ..

Dr. theodate San_~n,
N~ 4, 'Pleiastrut, KAAPSTAD. :

Hoek"President- en Eloffstraat, Johanneabt.rg.
J
1

~.
D~ OIIdergvteekende, behdorlijk

geillStrueerd, zal' PUBLIEK n&-
KOOPEN op de ~ek, op '!

. , .
WOHSCIag, 16 December, 1903, 01!lce ..1D'8Jl van 9 v.m. tot 8 a.m.i zaterdap VU

te 10 llDr V.ID.. f 9 V.JD tot 10 am. ; .~ -
1. Het groote t1ree "erli~ings

WOONHUIS, bekent! ala I lW.
B,i.uwondfB Pri ..aa,t Logiee am,
plegen op CoU. Plein, met 9 ~p-
bm ...., IP"OOte Eetzaal, V oork&mlr,
Keubn, DiapeOl, Badkamer en Verg-
kamer met grooten ~nineD ~eD.

LOSS. GoEDBUN.!
Il. Daar MiM Nnuwot"DT bttI40ten

heeft het Logieehuia op te ge"~n en
Stellenbosch voor goed te ver&te!l,
uI &ij al hur kostbaar men'ilair
lata verkoopen, hetgeen ODlvat~

Voorkamer: Eerste Id .... ~iano
<lOO goed ala nienw), ov~tel,
ronde te fel, luxe .toelen,. Majlein
Itoelen, karpetten, lampen, hl"e$et.t
Gebosen-honten sofa, schooziteen
mantel, enz. i
.,tkamer :Groote onderweleo"!ie

eettafel, bnllet, llOfa, Weener ($ent-
wood.) stoeien, hanglamp, OOI e....
Slaapkamers: 6 SJaapka~el'll.

gemeubileerd met enkele, dnb~e en
I ledika.nten, tdll8renkaaten, k+ten,
IItndie- en kleiDe tafels, .. ascbf!alele
en aarde .. erk, stoelen, matr&8lle~ (ell-
kel~ ea dubbele), spiegels (groo~ en
~euw) mu. :

D18pellS : Aardewerk, glaa~et'lr,
me_nWareD, ens. ;

Keuken: Het gewone ~rti.
ment keuken benoodigdheden, noote
kenvuto"e, . ~ Amerikaaa\rehe
blauwe-vlam stove (met oven), ken-
bntafel, vliegenkasten voor "I_b
en groenten, beenbreker. 1
ButteD: Groote keuze VaD bles-

men, planten, bollen. .toepba~n,
ladders, ellZ. I

NOTEER, d~t het Vastgoed,: dat
plf'gen is in het meest (jITGEZ~HTI
GIDBILTI van deze ltad, tegenover de
Victoria College Gebonwen, ~ op-
geyeild ",orden te 11 UU1', en da!t de

termen leer gem&kkel1Jk 1
zijn: twee·derde van den koopprijs
zal op 1ste verband kuonen blilven
tegen 5 pct. per ja.ar. i

l(ot8er den datum: .
..0Sll', ti l£efllEl, t••••
PAUL D. CLUV.£R,

Afslager. '

I ,! .

Ten"ers I Tand• .,. I
WIJN:'l h.t~;peaïAAiPWTS,

, !~
Kelfgen iD-de

PAARDBKSIUlG, • ,.I
1 lIur van het dorp KA. L:ME SB UR Yt

Vendu Kantoor • .MalmeabUl'1.
'.... T......r. tat 20DECU_ 18G3.i

AfrI .... ac........ H~ ZUIVER BLO.D
..... KORII'.r •• ,
l.eeu .. eDct.l, ., Denr.Dt lloa4

.. de bron van '
pede pSOftdhelcl.1

Ayer's Sarsaparilla
Ala&Jtt Iluh'er bloed, sterkt de allllua""'_
verhoogt de otonslust, doet lIat ....
moeid ge"oel ophonden, on mi..aItt w
le-ren der moeite waan!. DoizendIIII
mensehon hobben getuigd o"er de .....
_ade eigw>sehappen -ran ..Aiir'.· se
aaparilla. Hunne brieven ko_ ....
elke pos," Er la pene POglDg ~ '"-'
redlng. Zij konatat.eenn allen W
groote Celt, .. Ayar'. Buu.PKiUa ....
m.Ij genezen." ,

TE KOOP-ZAAI AARDAPPELEN.
Fran.eU :r.n, ... ja aitm1lllt.MI
eonditie voor PIaDt&

a~.o..,

Zwakke,
Vermoeide VrouWenPublieke terkooping

i WELl.NaTO •• !
! ~

i i

P._lIeke '.rkeD,111
- V AN - die bedlegerig geweest zijn, ~ huJcl.

LISle 118de: 'llit.1ag gcteiatertl, ot n~ ol. .,rel, Ill., behebt met zial"teu aan huuftlSlaclat
eigen, achrijYell met dan.k~ld 0",

AAN ';DE , eone t_Olkomene goneziJag. "'Ut «tt

,

• un hunne ondervinding "oordeel tra..
BOVEN PAA.RL, ken, en I¥Ond en krachtig 1nlrde,

zoo neemt het groot<) -rera~ eoGoedere", Iaa dill d-'°'lP
d
- n.... be bloedrei.nlAgi.ngllmiddel, .

- or - 1 n ~, en, eD JltMJm " ..'. yer s ;'_
Vrijdag, 11 DecelI(bera.~, ZAL deo:aD~~~!;de &aD S . :11

ollllOtur 's 'VOl1Iltdd&p, 1 hare woning <.ast den Heer arsaparn; a
Aan de wonilll' VaD den h.l..J' Pieter RoU), J)oven Paarl, •

"'l'" pnbliek ~oen verkoopen, 1paar o..,.._. deO, .
N. S. LOUW iD Xurray ! Eerste Kluae i gedreSseerde Dr •.J. C.A7er" c:... "'_U. ~ ••lJ. "A

Straat. 1 KoloDia1e BséJs, ~ODgen goed. A,I(;A"~"__'" __p:
-- 2 Goedgeteelde ;M'elk Kóeien ... II.... :

een in melk e~ de ander.:
binn~ korf; te ..Jr,I¥ven,1 .)(01. MARTIN"S
...agen oP'veereD, bijb.n8 nieuw' A' . P..lOL & STE!,' IIPL1 Kapkar op vVen. bj~ ..
nieuw, 1pur T.ugeD,l !ll81lwe 1-,_"-'1 PILLt.1
" Encore II KeQbn Bto

.! ,"-groot en waarm; 25 Brooden
tegelijk kunnen gêbakken wor-
den, enL, enz.
De Weel. , ,

'J..J. 8. DE VILLDIBB, .
Paarl, 27 Novr.. 1903. W...... aoodt gij Roest.., ,

O F • WU!'OID &OUdt VU Roea.a .,
• • MARAI$, D.z•• , WU!'OID .ut vlJ R.. loen" 1

Vendu-A,*"". Er ja bePMICI s- ~el_------~------~--------~~~~. ~

.PI_lilll''''''''11, =-~t.~n::.:
. ---+ KEATING'S LOZENGEá.!

DB ()~nde daartoe KEATING'S LOZENGE •.
~elast dGOl' dell (Wel 'Berw, KEATING'8 LOZENGES.
heer. J. F. B. B+nu. lal per KEATING'8 LOZE"G£.S.
llbJieke Vi'iIi.Dg l~. '. ftI'OO zoo gij .m.t t1IIPen. kunt ...... w

bï de D-~""':_ te bOe.teD Ml "- 1rJw:mG'. :toz:PoaJ. A -~ 11 reeJa& Rtten. Zij ~ ~
'. BIC KM. ~.D. den ~ BD -renrijdel'eJl eLi OOraaII:.

,., Eaorma ~ _er de. PbeeIe
., ZaInIg,.;18 ........ , 1903. =~.de Jaat.te 80 jane
te 1.80 1u'e ,. aam.t4cIaA grout.e .-..rcW.

~ ge 't'ooh...t _L~ GeYenOnmiddellijk ,trUcliU!lg.

tigB".a.~... [ _. 1"'- ==u~.:==:
..:~V~~:ftfdent.·.... .' . ~ .c::s.:..lmwG'. BUIr LoIpaa, _ eta-
_.., . __ ~ gm» ",.de) -.-- HÓIBl'.

'&lHHBm al XJIZLA.ANDOB-w·r·ORe. ~a:::.-=Z~
't .....

-V-'N-

Losse

De ondergeteekende, daartoe geliat
llijDde, zal publiek verkoopen de WI-
gende . ,

Loase

beataa.Ii:d. nit: 1 Voorkamer
oompl8l't, en 1 Piano,
&ad_ Talela, a UUDDI'.e Ll8dlll:&I1t+n
met Matra~lI8n
lampen, Kleerelcaate.n,
1 Stove. Watervat m~t
verdere Keukengereedachap, 4.
6.9 Stoves, Gla.swerk, ens.,
ens., ens.

Ilr lUIIen ook ten verkoop
bodeu worden 1 Koe en V&ani.

DE Bo:.Ia.ndKb. <"lee '0 ..

dorpt'n TAn de 0 R. K b.bbeIi ..
__ te pleinen JD bt-1I1
.nd, r de oi~uw. "nl. maar
-rallen. Er wonl t, tal a:'
plOk getracbt ••ad8"deD ot
leite,,' pok eeD Item t~ ~.o'1f1l
Debte na loodallig. I!"ron~'"
tril men de k.. i voor""hrilttJl
hl plein te doen. en omd.t lf
beeft sicb te laten ~• ..,jZg!'D.
dere menllCh811dlllig kwaad

BROODETEB8 -lln .;lo
eteD de l'raDlICben bot_'"
tarwe .erbruik in rrsokr!)k III

dat niet minder dail gemJ<ltleld .
,... jur door leder ind,.!dn. beUf
_waf kind, wordt gegt'tell.



.leD llieawe ~ ftD __

beToemde Duit.abe IJariereD j.u.t
OnI"_'_ per 8.8. O.DJlUCB,
direct ftD DoitldtJ&nd.
X_u 8f+iJr1g. lJltlTen &.cu.,

Ch_ ..4Mioo, Velle ~,
PracAtigtm ~00tI en seer Bl&
.~aDt,.

ORqEUST,

WELLl~GTON

waar geuri~ sigaren en .,hts~Ma·
ga}iet!bergt&bak in veNehelderiheid
vool"n~dig is. .

WELLINGTON.
ESS7s:...

'''middag werd er _
w varaan al de
nl) deze 1Z~le'l!8nbeid
ke... weer door eel!
Summer on tbe

'·'pn. waarin de
.> alten zioh _r

DK 1aeer A.. J KAulf. 00-
laDgS uit Holland teruggekeerd.
heeft. met sich ~e ."preoht
geteeld stuks Tee meegebraoht•
waaronder ziob twee, Tall de
m('t st prijstrekkeIlde Ifullen
met de beate get.uigsciuiften
bevinden. ....elke bij DU tegen
billijke termen bet' veetfelend
publiek van W'&!liDgton en om-
lig!Cende streken ten geb nikt'
aaomedt.
Heeren, die, gl'luoemde Bullen

in per8QOl lijken <.lOg&Deehou ....
weuohen te'nemen, zullen siob
de moeite bekJQnd ..IoÏen.

A. J. MALAN
Wellingtoo.

4 December, 1903.

MALMESBURY
EuouteursUmer 1ft ,VooP1j- en
..... AlHl'llltiIII~j:

OPGERICHT IN 1864.

£I,!S9 0..0
£IU8Q 0 0

oe KaJDer OIIdem_t de ~ ...
traUe ftO a-l81s ...
V"~. T~ in JIMIOI.. nt. BoechIa,
el>&. Opt_keu ..... &It.peDknÓ!lleD,
TrUlporiell, H_elijln QootJacteD, tit '
AI,.._e Apnt.cllapp.n ilJ "n baken '

.IloIoni ...

v................. en '4.....
tegen bflUlke ,termen.."loche kerkeD 10 ~

de O.R.K. bebben .
J oeO in besit en dit
u"e orde maar
.. ordt, teD miDste
'ht atad.nden of
~D .tem te besotrll
oodanige groDden.
k.. k l'oortIChrjjftll
ioen. eD ClCIICW Jij
lateD r~'

"0 danig k1l'Ud.
TEB$ - Van alle
ocbd'bet ...-te
Jikia~
,der daD
c ieder lDdinda.
d, word1 ,.tea.

DlBJ:;CTEUBEN :
J)8 WeJBd. a- G. W. D. B"~J,

.,...... r.

£,UDlTBOBBN:
LIe We!t:d. .Heeren LJ. J. VUI .A..uva

eD P. G.lIB.11O!f.

De DiNC&e_ v~
D..... '1 "oor........ iD _ ....
.. , OV, iD dia WIDW .. 10 nr.

P-arl,6 Dec. 1905.

PUBLm'K:E ;~ :.:", ,, ,'-t
.! .. :ft ..

Op DINSDAG ti · ;BENOODI0D.

A lit.' ;JWLIEIE SCHOOL,
'VREDE.BURG.

voor l'an 3.~t e jaim rid e "

,~.JW.,L.

DE'fI'ERS" 1l00~E &A&1UGI. Ata1age1&
.1 .' \

To io-SoIfa, Naaiwerk
en. • ll&llbe .• Iing t:1l1ari.
£90 per en Musi91"lden.

A:ppli.~.1IJ'" m.,..t n •• Iden of ..
bllh Wt ~u.iaJaeden in lUlnlU i oHo

J!u'tN'Jl .umri.ardn.. .' t, . '.
W1(. P. J. BAARD, lf:iOCm.

Hoe , 8ecreta!w.

VredeDburg, li..Jmrsbnry.
1 Veeeio' er, HI03.

..JEIlUIEo.l~'" ill£.... ,.. ' l _ ..Ji~ ..
,-. ~~~~~.:, .. " ...

Vu~·---,...,~.';i·~j.Jiïu;~a",,,,,"·''''L".'''''''
..,............. --- a../1wf.'

OpoiODpY'"
ii Deo.-8.S. ~~ ... ~ .
19 Jul. -S.8. "KttUo,JPT." _.
16 Feb. -8.8. te 'PBLI)JU~L," EapL;V,* ~..~ ~ . - -;.:" ,..

~··YOGI'GIOM ~~ ~ ...... ftij-
bilj ,...._ _.~

TARIEVBN ~NAAR BUROPA'
&aS lOA. :lente klu ;.... lOL 'twee" k1aa. AlO. ua

.~ ....
OOSTB14JP ,ROUTE.

Van Kaapatad lUW' ~::; OOR J,oIuIell. eli. DlIHa.'faIlQar laDp,de . -' BanJUl ea h_. 8ues b~
~ ~ of Ill, .. q sUllde.et DeJacOaI~
Betra. 0JWtde ...... ~~ Ziuibal', IIOJD--' .ue.,
JiWypte 8D. •• pe1a. or- . . ,

VERTREK VAN KAAPSTAD.
op of 0IIff"'"

so Deo. -SA" PBIlfZ 'lmGBlIT," .Kap'- Dfnu ..
'El I... -SJJ ... JtBO'BPBllIZ." .:~. JwrL.

luterrudiata .. 1DdI.oh. tt .. 4001' d. sijUjDa eier ............ ,
ria Beira DIl ZUIIiIIR ....... ~. 00I0aab0 ... a..pon.

REIS RONDO" APRIKA'
e1I10a. te klu; al ~WIJ84e klM,;~ ... !lt....

l.&diA1r YOGI'ha.,... op ohl'ladiltg.
VoorVnaWoiP...p. '_ '_"c", , • 1

-

KEN px.rtiDCMl"de Oodenvijtere
op reD hoereup, .. te 8t mijl"n ,an.
Coat Houe St.,ie. Salan. £4:-' JWr
jaar. Logie. vrij. Bollaodech,
Enrllch eD )(QJI,.k te o.d"r.ijs.lI,
k begiuneD 11& de Kentuaia v..... atie.
Geiui~ 8Chriften te too ... n 'RD Kei k-
g8DO(,tachap.

Doe &IUJ_k bij
D. F . .ME~Tl,

Japn rift,
PO. Cook Hook,
dist, Sotnerdet· Oost.

. ie&a .~-¥Jk
pajam. Zij-PJ__ ~
de ........... ,~
'.'f" af ta sa. OCL: '

ua ~P-t._1.1 YOGI

"''Iiere bijsoDderlaeclaa

Het Normaal ,College.
I. ID ove.... lIstoomlDÏna w ..t de

r.. clnrie Iter flYDod., .nllen bij de
heroPeD1Dgon 1 Fa· rDan, as. klUllen
gevoraad worden voor kandidateo, die
mei goed gevolg den VI.den of een
hOORerenltandaa·d hebben vevol,d,
om vOOl'benid te w.>rd.n voor de
v_billende .. P.T" (i:weekelinll')
.xamena van het D~p.·tement Yao
Ondenrij8. Voor sulke kaDdidat.eD
cal het yoU. IIChoo'1l81d, iobetrrepe
iDwODÏDg eo onderwijs, £12 per jaar
}JtJdrageD. ,

IL Caodidatq die m. goed ge.
volg het Scbool anorr Ex.lIlf'1l

hebben .fg .....gd (neme. d h.kij
Latijo ol \\ iskllod.) of van wie m-'
reden bo wordeD ftrwacht ui lij
in een jaar !rulUlen ma'ricoleeren'D
tiie ' ie daarna ook sich willeD vooe-
bereiden voor bet T3 "xamen, suU 11

.Ia 18f'1'liDlI'en wor1en Ullgeuomea
t. gen .£12 per j8&r, met oit.Juitina'
VQ,D b, eken, be" ... chiDg, eDII. ,
Il Caaditfat..n, die reed. ~het

1.I• ...,wul...i... f een hOCltJW J.;u.meu
m t Jroed gevol { hebben t.fgeiDg'i
en ,joh weneel-e'l l'oor te be-
reid"n TO 'r bAt i~ of Ti ex.meD,
sullen op u-Ifde "r,o""", de n .18
geDoemd nnder TT, worden loep·
laten. Zulhn Caodldntlon .. I het
..oor hf t legenwf'ord;r yr,j st"an de
inrichti"g I." WD. jaar 81adie, .l! v ..
bet T3 ex .meo gep_e'd te Mbben,
te verlaten, of er le blijven ~oor NO

tweede jAa,' om zicb "oor te bi-t-eideD
voor het T2 exam n,
f plllior.t.ie~ moeten 100 Iopcedig

mogelijk "'oluen illgeJieocJ!bij den
vDdt'r~eteek8n<le,

J. R WBITTON

,"~"RHEUliTICURO

Noord-Amerikausche M'uilen,
IR VQoRRA.AJ).

OlIM Vriendell ~ .. wel MD doen CJ.e te Iaaeu
beaiohtigen. We garandeeNn. a.t dese mooie ctiarea lIijD. De
juiste ID88t eD RUt' gereed "fC)OI' . ...n. prij.- W)OP aw lIOGI't
BILLIJK.

SCHUTBERICHTEN •

«1UIJd. 01...... .,,-

SOMERSE1' STRAND.

~UBLIgKE' VEB.KOOPING
-VAN-

IN de schut van deu onde ""tee-
keDde bevindt zich een Struill'ogel
Wijfje mat yoUe vedere., en ondui-
deli lt brandmerk.

VerkoopiDlf, indien nl.t geloat, op
Z.terdag den 19den D_mber.UIIet.

,J H.l1Et.lET,
8chllt~ ..... r.

AfdeeliDgaraada· KaDtoor.
Hoek, L..dwmith,

i7 Nov. 1903.

LANDEIGENDOM,
I. '.IEI111, i 17 IECEI_£I, IU.. '

T~·rmen..._ ,

PAUL D. CfJJYER,.,.._.
·OJ[lQOO: V.K. PBBOIBB.

r
Jn"" _"~ ... ~ VIR den WedE.en A.·E. I£lER,

WEGGELOOPJilN OF GESTOLEN. ,....' _ Jam.ulI Duaeau ,Co.,
.P................

KAAPST.A.D.

OllTV AlIGEN :
............ BD~L... _, ••

.eA III '~nb&nel_1II~{cï:"1.""
gaurbl-Jlders •• 1804_" ... ,....,..J.

Zo.D~-!- III U.

Op 23 NOYember 1900 uit daJlIil&l .: .DE .. ~e, Lbeboorlijk plut, .. l per PublIeke
no. den oudarp_ke:\da, Urlaate· VeiGIIg V~ :-
video Kern. Esel, roodbruin. oawellt
13 banden hoog "'et getopte m_D, a. llr....Ka,er'a Woobhuia JUt (\tallen. ea.a.. ~UD
brandmerk op aohkrbout. H.....en deo Hoofdweg. Het h-.ia ia ruim eD, ~t 8Jl ,ia
&hutmee.ten eo .nderen hi, wien prach.tig ~egen. He~ ÏI:(te MD.dacht waard TaB all~~ die
genoemde Bzelin mocht u~geloopeo -_,
zijn of Dog moobt unloopen, woroftJn ... ~ . JD, .... n.bet,StJsild willen hebbeL
verzooht er cIad..lijlt "ennie V&Il te" ,b. "Je~".-"~ ._ --'_1_1..1--,' ~--l ........ bo-.
geveil UIl den onrlergeteekeude, dOOI' ~~ .. ~-r-"''''' "..__ .. -- ..-
wi.n alle biJlijk8 koe'en .nUeo be· . e8GeIIld,. ... et•.llet:~ dID Hoofdweg.
ta.ald W&rdeD, en di8 d_h'e MIlhouclt
.onder keunia te genn .. I dOOP<cle Dese plfkken Iiju ..... 181epn ia h•. beste ~eelte
wet vervol~ word.n. 'valt het 8~d. en JDeIlj 'be1ïOiit ua de .ael!geaheicf 1liet "

ARTHUR A. PENBERTHY, lateD. "oorbiJ~ , .
Schut_ter. N.B. Het groot.te. ~lte .ft1l dën koopprijs ft1l dit eigen-

dom bn de kooper~ SOG hij wil, aLi .~ c1Mrop
laten etuu. . "

VIU.AG
. lOLT BBl.K'S

jtral'tp MIrUI ....... ",1iA.
Deeha 1W 6, ,. .. .,. pamrij.

Mal_bury,
3 D_mber 1003 .

~8DO __

"8P&8 t80NA,"
a. ••• ers- ...................

i.W:seaeor..GIIBO,DW,

IHIIII •. VtClIIIM1'RMT.



THEBI.
"JfECTllR

.lE EERSTE
in .kwaliteit.

NEGTAR
THEE.

DE EERSTE

In waarde.

NECTAR
TREE.

DE EERSTE
in elke huishouding.

NEGTAR
THEE.

DE EERSTE
in de schatting

van het Publiek,

NECTAR
THEE,

DE EERSTE ill alles

urink
.Heerlijke

NEGTAR

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

\ NECTAR
THEE,

NECTAR
THEE

is een Heerlijke DranK
'001 alle MellBcben en

te allen tijden.

Wordt verkocht door alle
Kruideniers (grocers) en Al.
gemeeDe Winke18 door ge-
.beel Zuid Afrika "t t's, i's,
en I-lh. looden pakken, en
iD I-lb. en 8-1b. praohtic
Fdeooreerde tiu.

JaIRQM''',~
.a.n.de v..,.·... PWutnat,_ble_"'a.

1.W.IlOO.... 1JL a 00., A.J'8L.
IIDeo.-KaIebubuI,."!* eieadom.la Dec.-~, lIIIqOeCI.
Il Deo.-~, 101 ped.
23 Dec. V,,_buJ', ' ell lol peel.
D.lUIP_ )(OOD a DIG!!:,

AJ'8LA.G EB8.8Dec.-OaJedoD, le"eacle haft.
C. W. LOOIE, AFSUGBB.

11 Dec.-AberdeeD, ldeiD "ee.
P. A. THERON, A.FSLA.G~

16 Dec. - StrjjdeDblU'lJ, "ut 11* ea
18"80de ha"e.
FAURE, VAN EYK &: CO.,AFSL.

a Dee.-&!omonIl918i, n.i goed, ea •.
IMMELM.tUi &: C(I., AFSL.

8 Dac.-J ak.balafoDieiD, IlIft.Jde h.,..
eD IOIMIaoedereD.
DE VILLIERS &: MABA.l8, AF8L.

10 Dee.-GrootfODieiD, diatr. MIII'I'&1"
bllrg, In.ode bue'D I~ loederea.
A. B. DE VILLIERS ol CO., AFSL.
7 Dec.-Purl, .YUt goed.

P. J. BOSMAN ot ZOON, AFSL.
18 Dec.-BteUellboech, ntwerk.
J. E. SCBOEVERS, AFSLAGER.

9 Dec.-Plaata oaa.t ZoeteDdal, "ut
pd.

11 Dec.-Welliogton, lot goed.
P. A. BRAND, U'SLAGER.

18 Dec -Ri"ha'lei, le"eud. ha"., etc.
7 Jau.-Driehoek, ..ut en Joe pd.

W. P. CREBSEY, AFSLAGER.
19 Dec..-RicbmoDd, buisrud.

E. YA TES, AFSLAG ER.
16 JaD.-eal"iDia, I.veode have. loaee eo

"lUIte goedereIl.
D. F. MARAIS Dsn., AFSLA.GER.

7 Dee.-Boyen Purl, loU. goederen eD
le"ende have.

PAUL D. CLUVER, AFSL.
12 Dee.-Stellenboach, YaIIt !toed.
16 Dec. -StelJ!lllboccb, 'Vaate ell 1000e
goedereIl.

:H Dec.-Somerset Stralld, ....lIt goed.
J. J. H0FMto;YR &: ZOON, AFSL.

7 o.c.-Dllrbanweg statie, "ee.
J.8 MABAIS.I: CO., AFSL.

14 D.c.-Noorder Purl, ?aat goed.
J. P. CELLIERS, AFSLA.GER.

17 Oec.-Somenet WilIIl, laDdei~endom.

all
r.t
"'" 1aDt. en wordt door Die-
JIWIid' oDibad, ..ar ....1..... Oll&-
kend dat eie door het roqnrD8llHiDt..I..... oncl8nt.e.DiDt tot op
eenlp dapn géied.n· YOldoeode
wu" q ...1wordt het ",...d .... JUa=~.u. .=~:=':
Tonden dat door het I'WUPD 'ftD g:;-... eiIaIIea be..., ..oiBc". perIODen het POOCe pa. W.mel. ..... ~~ lae.
bliek 1&0, oDbDdi& bleef 'ftD wat ,........... no IDCIdewwbr wOU &
er TOOrnel. . pclraft m cl. _&e briHea .00_ ou~

Dé ophef over d. gift TaD De ~ beIIOt_ tot liet ho,.tea eeaer
'I> __ ook beter .ch. Coaf .......... Oorlog. J!:h!t-
.._.....- , ...... D- OOfl/__ ~ (D. Y.) lIJ
tenrep ,.bleTen, Er .UD prlYate Cradoclé, Vrijdag, 18 ~ 1903,J..
~n(,DeD, boereo, wlDkelil"n eD 1R~,.1111 01119 "V", N1II<JrIOe I/JU(Aj,_.
andereD, die betrekkeliJk dieper iD digtkrl til' ~1I!eI"J:"., ~ lIIm'da

hUD lIlk hebbeo Ietut. eD miDder B..~dr~ eo ",brei"D "'.
met aardache goedereD waren .... I. .~:. ft::;=::~:::I::'~
zeg.nd dan "De Been." Eo met att MIl ::::trvoor ~ .1 de 000-
zelf·tewedeD gf'jaich over De Been' f_tie ~~r wel eeu plaa ~.
mildheid, wordt volstrekt olet te Doch 'fJ" MI_iflu;", ia'll,'blijHtn:e1I

h f i dat R t ' toch ";"'~~""~. Iniet gedlWl et e t eu er a N~~., wonU de ~t erutis
agent een telegram d. wereld heeft bapuld .., de welllOheljj~eiil det .. eD
ingestuurd dat er veel YllD heeft iD ieder "fUtrio& eeain .der:era.aUpie
allOf het bedoeld Wil om het atll. lIe.allea 1'&DOlil'ech' oaatredkom_D.

deer brief jee ea eisobeo yoor direkte
lwijgen v.n vel~n die apreken tehlde opa&eBe, met ",WoreD '.erldariD'
moesten, te rechtváardtgeI!, en tot pa bEluIchlip. ;.
gevolg zou kunnen hebben dat het Due l&ellci meD LY p.11l baait der af.

...... ardiadeD ter CoDfereatie. .
publiek de zaak minder lwaar gaat Namea. het StelD1burg oolllfU.
be8Choawen dan vereiecht wordt.

C. VAN ROOY,ED heeft die correspondent er wel Secretarie.
aan gedacht welke vre8II8liJk:e din- Sle1DlbDfl,
gen hiervaD het gevolg BOnden • lO No"., 1903•.

kunnen zijn? In elk geval ia het ------
te hopen dat OD~ regeeriDg miDder De ........ v.......... OaCIt.
luohtig over den toestand in Car· Wij hebben Dog 'n paai.brieven
IW von zal denkeD eo w.t meer van Stellenboach ont'ftDt'80 hande.
haut achter het geveD Yan hulp lende over de aaomerkiDBen van

onren cOl'J'tlllpondent over het werkzal zetten, dan de correspoDdeDt van den municipalen Rad en het
schijnt te. verwachten. antwoord van den IJtadaklerk diUll'.

Voor het overige verwijlen wij op. In onze vorige uitgaVe hebben
naar de verklaringen van deD heer wij reeds den wenk gepven dat
DB MARILLAC in onl nummer van men zich eerlt direkt tot den raad

moet weDden, en dat de nad ui
heden. zorgen, dat de notulen lijner verga.

deringen gerejt"ld gepabliCé6J'd zul.
leo worden. Voor 't tegenwoordi,e
achten wu 11et dUB beter de ge-
noemde corr88pondentie niet op te -De iDwjjdiol nn de N. G. Z. Ierk.

De Aar ~1 D.V. plaat. "'Ddetl op l.rcr.
dec~, 19 Dec.I903; de~
lip ordeaiDg 't'III dell Eenr. Frtdai
Johaaa. ED.w. tot teDdeJiDg der N. G.
Gemeeate te De Aar .. 1 le dier p_
.-hiedea D.V. op Zondag, deD toot.
I>~ .•. lt.

..
~K.ul~· faaa1l1e..

WaPeOI. dlft. brieftQ
wordt een ~bncl wapeo
(dat .. oe Kook-familie) ila voor-
beeli 1'1lD hoe NOdanlge o~nohel-
cl1Dpteekeoa et "talen, Tertoond.
Jht latïtte prosa-atuk van belaDg,
onder 't .O?fd "AfsrlJl8ltJk," beYat
een dier akellge '6bearteD1&teD
welke de J~ oorlog 100 Ib8Djg.
TUldig leverde eo waarvan de wereld
iJOIr 100 weiLIg weet.
Wat de 'bijdragen In poëzie

treft, er zijn _Yen, en alle zit!
lezen. waardig. .. De Zee"
Judowitt) eo "Kerat11ed"
James Houlball) zJJo ppik al. ern.
stige gedichten j terwijl "Jan eD
Katrina" (door Jannl), li Joggim
eD di Bcbbejans " (door J. SonDer.
lant) en .. 'Il MeiBi 18 'n loaakae
diog" des lezers lac!upieren onwil-
lekeurig prikkelen.
" Moge ... De Goede Hoop" zoo
voortgaan I

.IOBDA.~C .. 19ltZ
~ )[aok._'1 lIorgen. 103(j

eu '• ...w. '.16 ~BOllao~h)·.L lilt

~

. • _.I. u,!,'r; I a-';'IN" are (En~.~) da....Ilal (Kiaberley).1
ZO • ..,.,I ~ II Dre. ,

......... -'. 1Iorge". te FJ31j lit
(~) eu '1'.". 7 nr. (.~get..i ide. ,. iX. Boome. )
,.... L"'_'I lIorrt'n., 'r llJ.JQ .

'......... 7 lire cl.. Z. J d. s...,. alt .

~-" Morgtllli lli.3<JlU't,dr. f

U""'t-'a Ayolld. 7 ure dr 8 :bol. , 'Ir.

~~I-:.~I',r!'.n'luJO
an.!..eerw. A D....yer; • "(.nd. 7 .
1. r. de Villiere lilt. i

JIGCI'abU,i. - ", M0'10""" .e 10 ul'1
kw. 1-. KDobel; • "ord, i ur. E.!r.
A. J. P.pler. .

8peci!ale eo1Jecte "OOr lrlIJt 'co.,1et!
De SleGw. Kerk, Br""JltTlaf _., .....

,.. 10.JO Dre en 'a Uooa. 7 11."t ~
D. J. Jer B. JolarchaDd.

N.B. . OolJecte &eo bo·boH€ ... t.
IWoooIf1,odl. HaatJdelUk,ebe Bid
1bu"'!f'ODd teo 7.:'(1 ie de ">cIJ~~
Bl 8tepbtou. - '1 .Mtor~en$1(1

ea 'I e'tD_ 7 ure d.. C. li. Both. 11ft.
Bed.h. Ken, ~uitenl<ao!Mt!'l&'laai.

~~ emO'leIl4,I03<,ure.
eu • a'fODde 7 ure dl. A. M. McGr"!:O!

Vrije ~DkIehe Kerk. BOQIAIlIat,
•...-ddier.t te 7 ure, doo, ...r.. l
Balmforth.. ODderwerp; "The Blhl..III
the __ &iOD of the) oung.': (T-....-
epecriIIlJ, iDrited.) . -__ I

~.-H~~Ddooru r.u.! .• A,ObÓ!r "·""_e·dleO!t~á.
M.ed. ~ref. Kerlr, Groeoepunl_',

lIOIWeaI 10,30 nur (HoUaLdl'<l!t)eo
M•.,.nr (EDgelecb), do. X J. B~
1I..a.. ~l Bare. .E-.. Llrthencbe Kerk, SlraDciovaat.
'I J(~, lO.!O ore (BoUandocb)dL
C. S...Ilor&ao; '.a"oDde 7 ure (F.nftI..O)
dr. ZUUa· Zoodag.cbool 3 nre. W~
ltoak aal) " norxt. i lIII
(&~~). d.. C. S. Mo'l~ ~

3 lire. .... itJ&ad (8eymOlirHQI
~I 2.30 nre. ObBef'l'l.lory a..
(Henobelweg) Zoociap:bool 3 are.

Wijnberg, 'a morgellll 10,30 Urt (&I-
Iauchah), eD 'e noodt 7 11'" (~l
da. J. r. Botha.

Retreat, '. D&IIl. 3 nre da. D. J.Pi_.

(Uit de" K.rkbodt.")

KAAPSTAD.

Wegen., g!'brek aan de noodi~ plaate-
ruimte moeteD Mluige belaDgnJk. stuk-
ken tot oru volgeDd Dammer ."., .••
ataan o.m. een onrzioht van bet np-
port der arbeida-=mmisaie.

EEN MElD DOOD VERBRAND._
Uit priyate bronD.n Yero..emt "Uet Znid
W ... bD" d~l op 26 No". een kleurling
noDW op ne81!eljike .. jj .. UD h,ar eiDde
u !lekomeD. Het blijkt dat eer. kall'or
"D hue .. on iDI, UD dea bovenkaDt ".11
Beogltraat, k .... m eD bur 0111 een droDIr
'nier noeg. Zjj gaf hem dien. Durop
rat hij hur wat andel'll le driukea eD
"erliet de waaiDg. Km durop DUI d.
nouw eea ""k ell giDg DI.r bei "eld
al .. ur de Kalfer bur ontiaoette eD .. a~
I'UIdd.. Na de &aDrandiDg o"ergoot hij
bur' DIet lampolie eD -tak hur UD
bl'Uld, ha.r UD bur neeaeljik I"t o"er.
latende. Men "ond haar "enchrildreljjk
"erbl'llnd, maar Mg leveDd eDhet, 1l.lokte
ouea lIea'bien ltbgutnat, deD heer F.
Wre~8cb eenige bjjwoderhedeD Dit den
Dlond "an d~ .ieuendtl "roow un to.
teekeDen, waaruit bljjkt, d.t zij ia eeD
bed welmden toeetand "erkeerde toell
de YreeSeljjlr" daad gepleegd werd. Zij
o~erl0t d di.. aelfdeD Dacbt UD de ,eTaI.
gGD d. r woodeD. Da' ,.reedaard 18Dog
uiet iD blUld.D. docb het i•. te bop-lD, d.~
bjj lpoedig Ijj a ".rdieDde lOOD,"olg.Da
we&, al on t..aag.n
VAALKOP.-Een COfF'el!pon:leDt~an

Vullrop ICbrijft onder datutD 19 No"., dat
het d.. r op de" 16d~n eo 17deD Oct,b~
heeft lIereteod, mur da~ het weder leer
drOOiI gewordeD u, dat.d. l"IIgeering alle
orediet ge.topt _ft, d.t de toekome!
le« donker ill eu hoogeT'lDood dell DIeD.
.heu in het uDgez'cbt .taart. Oorlop
lléhadnertrOOdiDlI'I ei,aheD werdea erg be-
1DOeid. Voor MD claim no '£1,200 Ollt-
YÏDII men £IOO,"oor een ~an .floo, .£10.
Di' 'nt betreft de laat.te tehadeD, dl!
oude! claims IéhjjaeD g(,beel Yetgelea te
lila, ea da'! bedroegea doileDdea poudea.
a.at.oeaeD .. erdeo "oor twee of drie
III.. DdeD '!'OOrbet laatst Ilitogerleeld. De
~:iitefl krepa DOg wat, maar de
..ncter.a feitelijk Diet.. De &oeatud ia....~

.. ogeDOIDeD.
DE ZAAK VAlIi' Fk>B8TER STAB·

FORD.-ODIe leeen: herianereD &icb
bt.t gediD, teaea 4' Yuf Eoplsehe
oftici8J'eD di. eeD ."Uren lt orfit,r HtID'
lord te .Kupl~d orl.baadeld haddea,
delwe.. door deo bVgerljjkeu rechter
tot eeD 1IfOO&e ecUdtmirlloediDa ftI'OOr'
deeld .. aren maar *iet betaalden, eo
loea, eeDige _Dd.1l pledea, te Lon·
deo "oor eea~' , W.rdeD ge.
bracht. Die" .prak beu nii eD
Oleo .. eet h98' "eroohrllardi&iDc iD
~lIl!elaod alg.meeD w... &oowel o"er die
niiepruk al. o"er de "UlICl .. aarop het
geding gnoerd wu. 'FOI'IIt.er Staaford
I..t het er !liet bij 'aii~. ZjjD &d~okaat

Mijoheer,-Veroorloof mij, door Dlid heeft nD KoIoD,,1 <Jopper, "!lo der ge.
del "aD IlWe! kolommen, UD alle Boodll- toigeD "oor d.D krjjprud, "erlaDgd ~
IIIUDen en Bondnricoden, Damene de de." de .uat{jgiDgtD en yerdacbtmWD~
Oommiaie "an Toezicht op Electies, geD, o"er St..uford ,neeeprokeD, zou

te Ife"en, <lJt de oadergeDoemde herhaieD, opdat 8~anford heDl "~r deu
bPhoorljjk ayD benoemd, "olgeDfi reehtfor er OYer ·tot "~hroordmg SOD

artikel XVIII Ouer CODJ"itutie, .Is kuallell roepen. Verdtr heeft de &d"o
Bondakandidaten voor de Wetgevende . alt sicb bij het l~rbea~llr beldugd
V8I'JI'Id~riDg:- oYer de behandeliDg jUe St&nford "a.

Voor de kiesafdeelillg RlCBMOND:- ideD krjjgerud had 0l'deryoodeó. Bg
at. Primarii, de hooreo THOMAS P. 'w.rd er Di~t ala g.tuig' maar feiteljjk at.
THERON. eo W. G. SIEBERHAGICN; 'gevallgeoe bejegeod, mkht Di.hprekea
ale Secllndo., de beer B .• T. BADEN. ;mei deD pabJiekeo unk1ager, ,of:tchooD
HORST. !bjj de eenigll opgeroepep geia.ig. 'fOOrde
.Voor da kieaafdoeliDg VICTO~IA :"Ilnolging wu, ea ~ .. tDipn eproe.

WEBT:-aI8 Prima~ih de heereD Jf. G. ter weerleggiDg "1.11 d. betcholdigiD·
KUHN .n A. VI8SEH; al8 8ecnndna, de die nijelijk teg'lI &jiDkv.a.ktér eD
beer C, J. VAN DER MERWE.' D.. m werd'D uitgebracht, lODder

BoodemaDDell . en BoDdnriondeD ge·; Yeflangd .. erd dat DIen .. bew_.
li."en zicb ie bedieDeD YaD all. geoor. het .. at aal helpeD?
loofde middeleu om d. YerlriellÏDg no ARBElDBKWEBTI.B:.-De ar.
de geDoemde Primarii, of, bjj oDteieDteaiB lib<l!idl!comUUfiI!il'eiD de TI'IIJI8TIal heef,
"'0 tláD of Illeer bUDoer, YaD étlll of beide (Dnitechlaa~) eeu brief ont.
honne &cundi ie ter .. kereD. . waariD dit UIl~ gedaan werd:

Ik Doem Dlij, ll.meDII de Commissie Rlls.Uche Joden arbeidel'll, dU!
"oorDoemd, . werk .. "OOD ajjn, t_he'D

U. D". Di~naar, 35 jur ood, h., looD £2 per maand
JOSlA.S M. HOFF.MAN, en de miJDe~ ..... logi .. te

1''''9",3D11:o:ell. De heer lLewiaou, d.ie deuHon. Secretaris der CommiHie. het 'aaDbod gedaan .. erd,
oll(lertee.kellde. "erklaa!1 &iob teyen. ge

hoe"eeltieid EDropeëeebe
d. mijaeD te bPaorg.a.

HOUT.-"III Afrika "indt
iet. ni6aw.:' luidt een oude
Iprtuk. Op dea OOI!teliik~n

meer Chail h ~ef t IIR!Deeo
aangetroJfenj"aar h.t hoot
ja dan kurk. De oatareileD

"'~'[)ru.'''.,n dit hoot om hllD booteD 't'III te

<f

Af~aander Bond.
KANDIDAATS8ENOEMLNO iN

VOOR DE WETIi.E VEN DE VE.B.G.!.
DERING.

RICHMOND EN VIC'fOBll WEST

!.au deD Editeur.

I.t 1J1t.1t.,. tt h ...... 'I,
TnulUl.

£ ·e. d.
VlDEerw. A. Keiser, Amerika, .

door Prof. Oachel... ••• 10 0 0
" MiN 11:. Bobho_... ... ~ 0 0

D. POBTlL4,
VOOl'L der 001llJlU8i ••

De Nood in het Noord-
Westen.MARKTPRIJZEN.

nemen.

DE

HO&DANIG ook het oordeel YllD De " •••••• 11", t. A....... -
Reaters Carnarvonschen oorrelpon· ......
dent over den zakentoeetand in ZijD
.igen omgeving moge zijn, de Kaap.
atadsche vrienden onzer lijdende
landgenooten in het Noord·Welteu
willen geenaiins oor en betlJ'8 Ilai
ten voor den tot hen komenden
kreet om hulp.

Het eerste beroep om bijdragen
werd gedaan door de bevriend.
druk:pen. Maar gister middag werd
aan de beweging gedaante en vorm
gegeven door de overblij veDde le-
den lier oude "Hu)pcommissie ,oor
het Noord Westen", bijgestaan door
eenige nu bijgekomeu heeren.

Men kwam bijeen in het Irantoor
van de heeren GRAAFF, in de
Qneen Victoria Straat. Van de
oude leden waren teg.mwoordig:-
De KIele heer J. H. HOFMBYR,
voorzitter; de heer C. DU P. CBIAP·
pis!, en de heer C. P. ScHULTZ.
Onder de nieu w b~gekomenen zag
men :-den Edelen heer JACOBU8
GRAAF!', Ds. J. P. VAN HBBRDU,
den heer J. G. \. A'N DER HORST, eo
den heer ALBERT vAN RBENBN.

Na brtledvoerige b88preldng ge.
raakte men eenparig tot de slotlom,
dat er dadelijk hulp diende te wor.
den geboden. De genoemde hee.
ren (samen met het oud·lid, den
heer lJ. KRYNAUW) vormden zich
tot een Comité, met bijvoeging van
den hoor F. CENTLIVRES en ad-
"okaat F. S. MALAY. Wegens
door hem aangevoerde redenen
werd de heer HO~'MBYB van hel
Voorzitteraambt ontslageu en de
heer JACOBUS GRAAFF in zijn
plaata benoemd, terwijl de heer
VAN DER HOR8T wen! gekozen
ab Thesilurier en Secretaria. Een
lijst werd dadelijk geopend en
voor ongeveer honderd pond,
staande de vergadering. daarop in.
geechreven. H.,! opetellen van een
circulaire aan alle Kerkeraden en
Bondstakken, hon verzoekende om
lijsten voor het besproken lief Ja.
dig doel te openen, l"n bijdragen
te zendel'l aalJ den Thesaurier,
werd opge:.lragan aan Ds. V AN
HEERDEN en den Secretaris. Alle
sllbscripti68 zuIltIn op naam van
bet Comité wonjen gedeponeerd
in een der Ksapstadeche Banken
en erkend door middel van Ons
Land IIn andere knnten.

Aan predikanten en andere
vrienden in de zwaarbezochte di ••
trikten wordt het vriendelijk ver.
zoek gericht, onderzoek te doen
naar den aard en om Yang van het
bestaande gebrek en daarvan ver-
slag te doen san deo 86CretarUr
Van het ComitP.. en tevene weDken
te geven omtrent de !>e.te wij.
waarop, eB de beste kanalen waar-
door ondelJteuning kan wordeD
gezoDden aan de behoeftigen.

~atuurlijk . is het wenaohelijk
dat er plaateelijke Comitél nn
bekende en vertrouwbare perIOnen
worden opgericht, door middel
waarvan het Hoofdcomité zal kun-
nen werken, opdat liet "ersnip.
psren nn krachten eu de "erkeerde
to6puaing van Cbriatelijlce mildda-
digheid wordeD verme,len.

Het zal wel Liet nood 19 lIijn, het
beroep van 1r.et comité mAt behalp
un lange redeneeringen te achra.
gen. De drie.jaren.lange.droogte
tijdens, en voortdurende na, een
verwoeateDden oorlog heeft llJdt'n
berokkend aan vele zoogenaamd.
rijken zoowel ala aan heD die nim.
mer rijkelijk bedeeld WareD D1et de
goederen dezer wereld. De meer
gelukkigeo onder 01llF volk hebben
in den laat.ten tijd op velerlei wij_
getoond-niet alecht. met het
woord, maar ook met de daad~t
zij weten mede te li,jdeD met .tam.
verwanten aan de overzijde van de
Vaal· en Oranjerivieren. ZIJ z1llleo
zich niet onbetuigd lateD, nu hunDe
gaven wor4en gevraagd Toor man.
nen en :vrouweD en kinderen 10
laun elpn 1&od-in "de oude
KoloDie."

. RUltenbDrg, 30 No"., 1903.

1 ~ ,
Tuinbouwkundig Ge-

nootschap •.

NIEUW. 1(£JU['f

4 December, 19u3.
£.d £sd

AArdappel ..n n. 0 ~ 2 0 Il 0
Abrikozen 0 1 0 0 2 4
Boooeo (drooge) I 15 0 1 15 0
Boonen (groene) 0 3 I 0 ~ 0
Boter ••. 0 I 3 0 1 3
E ..ndell 0 2 II 0 4 9
Ei.,en 0 11 6 0 16 :i
Erwten 0 6 0 0 12 9
mn.en 0 2 1I 0 5 8
Hoende... 0 ~ 0 0 5 S
Kalkoenell 0 7 3 0 17 0
IUI.eren 1 10 0 1 15 "
11001 •• , 0 0 I 0 0 I ~
Limoen,..n () 9 8 I 4 6
PeereD 0 :l 6 0 4 Il
Pruim"n 0 0 4 0 0 11
U'eo ... 0 3 0 0 13 6

Dikwijls hoort men de aanmer.
kiDg, dat er tot DOg toe niet genoeg
AfrikaaDders zijn die zich aan den
handel wijden. Het ur gOed, zoo
redeneert men, dat de Afrikaander.
zich hoofJmkelijlr met den land.
bonw bezig houdeD; maar zij moeten
het eene doen en het .ndere Diet
oalateD.· WIJ moeten ook inannen
hebben die op financieel en .handele·
gebied het voortou w kunnen Demen.
Opleiding is daartoe Doodill', doch
Zuid·Afrika biedt VOOII all nog
daartoe nkrt de geweDechte gelegen-
heid, bt.balve de school der onder-
vinding_n voortreffelijke echool
-doch haar I81F18Dkomen vaak _r
duur uit. Da1ll'Om doet het OilS
genoegen dit schrijven van een
vertronwbareD correepondAnt uit
Nederland ~ kunnen publiceeren :_

De Opea~; f Handeluobool le Allllter.
dam ill eeD' ricblie, welke alle UIlhe.
"eling ""rdi ter o~t:idinl ,aD heD, die
&ich "oor d baud ..1 willeD' bekwameD.
Zjj bestaat t~ reed. bjjOl 36 jur; haar
p'ogr.1DJII& I®it &ich .. Il bij dat NOer
1I00fI"r .. Burpncbool lDet a jarig.n OIU'-
lUS, welk. 0' 12 il 13 jarigeD ledtjjd
toepnkeluk 18YOOrhen, die goed gewouIl
lager oDder_jjs bebbeo oDt1'.... eD eD
ho"eDdieD .iD de begiDeeleD "aD het
FralllCh ziiD bedre"~D. Op 16 " 16
jarigeD leef'jjd un de leerling, di. deH
.cbool met goedeD uitalag h.,.ft dOOI'
loopen, tot de eigenlijke Halldel_hool
met 2 jarig"n CIlI'IIuewordeD toegelaten.

De ".kkeo, die dUl'in ollderwe ... D
worden, z[ju ;
De NederlaDdache, Frall8llbe, Hoog~

daitlche eo EOlfel!che tul, lett..rkllnd.,
ea haudelftcorre.poódeDtie, handel'!fe.
ecbiedenis eD urdriiluknade, balldele~
rekeneD, boekboudeD, warellkeDDis, ItuI.
bDiahoodkuode, bandelerecbt en ecbOOD~
acbrU"ea. Bo~, Ildiell .. ordt boiien de
gewoDe acbooillrea oDderwijB gefe"'h in
de IFteD~ie, de S~ache tal un·
acbe, Zw he, Rll8II8Cbe eD M.lei8cbe
taleu eD bur baudelecorreapoodeiltie.

Het ~iuddiplom. nD deze iDricbting _
dat iD 1903 door 7(. "an de 79 leerlillgeD,
di. &icb .. n het eiDdexameD ondenrier.
p8t1, werd ,,_oneD-wordt Diet sl~cbtl!
iD Ned.rlaad, Dlaar ook in be~ buiteDIand
zeer gewurdeerd ell is &eo groote unbe.
"eliDg "oor plutaiDg op kallioren. Wij
"eatigeD dOlI de undacbt van de ouders
die haD woeD "oor dell halldel willeD
laten opleideD, op het degeliik oDderwjje
de ... acbooI eo de goede rlllolta;teD, welke
bet heeft afa'.worpeD.

-De plechtige ordening nil den &rw
J. A. na !li i.k.rk ah! 7....ndeling .;
Zeadiag GemeeDte le K~iDlO'Il, alpilaa
hebben (D.V.) op Z"lerdag. deo l!idll
Dec., ltoll.

GistereD Duddag ... rd ja d. Oom-
m.iasie kamer 'Vu den WetgeveDdea
Raad de yergadering ge.boode.n Y1UI het
Tui.nboawkwldig~. De Ed.
J. X. .MerrimaA ID de. ltool.
Een brief ...erd geler.ea 'fU1 den &geilt

van de Koloniale .B.egeering in Zwit.er-
laad, die mededeelde dat de Zwiteer-
sche ~ het recr-teerell aldaar
van plaatsarbeidem yerbood.
De heer Carrey, ouder 8eCretariI nJOr

Landbouw gaf betere berichten om-
trent bet f'8Cnlteereo nil 8pa.ujaacpne. Ju daarioe eeD briel Tan dm egiat
iD Spuje _. die gunstig. beriob-
teu gal eli hen aanbeval ah goede wijn.
OOuW'eI'II.
De heer Carre.J..,.~eeld. yenier mode

d.t Gij Diete g had met betrek-
Itiag tot dit rapport en daarmee 1rlIGb-
teD wilde tot hij de _DiDg 'V&Jl
hftt -Genootschap gehoord had. OJptnnt
de beteliag "",ide d. heer ~ dat
hij bet beter achtte de II'8reknateerden
2e. 9d. JIet' dag te bet&leD dan 2It. 8d. INVAI..IEl>EN BEHOEYEr; EBN
Na eeruge di8cnasie hiero'V... seile de BEliPEB NA DE KRlBIS.roonitter ~ dat aj Aem.& _

acre grond gusgen genm. ,.....--l. Dr. WlLLIAlIB' PINK PILI..6 \'Oa..
&ij YlIll £15 tot ~8 per jaar of ~ per MEN ~LOED E..'" \'ERbClLU'-
dag kondeu .. D. behalve Ilog dat de PEN .KlUCHT.
arbeider oog &eD mje wooing luid, eD WMnlUl YUlea &00 nie iDnh*dit aDes du oog 8811 groot .. nohiI.
maakte met anderen die grooter Mla- lVee. aedai d. krUi. "oorbij ia, iD _
. had..1-- doch h . h "'......t erDIt.i&e siekte P De patiea.t, die afmII.

na...,." 018 1J1I1', TUur, '&lUll, tande .. ek. iD bed met de koorli Wgroentela ana. te betalen b8ddeD.
Het apeet hem dat betgeeu de pen doorgemaakt. aleept zijD best.u ..

hieroyer geIIObrevea had 1&11 de ua.k en geyoelt dat hij Dooit m_. "-iii,
geeu goed had 1tBdaan. BUD bedqeliag _t bij te Yoren w.... De moeder, ,.
wu toch om de klauo YllD arbeiden te ODtdaeIJ"... baar wedenrurdigheii,
verbeteren en Diet om bet laJUi _ m"., nrlaugt, eD vaale te vergeet., DUI' Aa.
te nillen, era ..... het &eD gTOOt ~nge- yorige kracht. Hun t<>eotand liteIt lIa
lult: dat het Zwitaeraohe A.rbeida soh.. bloot 8&D gnolgeo, die op b"'- .,.,
ma Diet doorgegaan ....... De EageJ- 'Volaea Villi bijna iedere erJlIti~ knaf.
ache arbeiden wareD Diet g8IChikt your heia, utende .beo dihijlB R!jDad.
dit werk, terrïl met de 8puáaohe ndelocJll. met betzoeldting !Qt bUIl lena.
juist het ~~eel het genl ...... Zij hebben ,,,,woae., aoogenaamcle ...
D L_ llterkiDgllDliddeleu na 1r8IJLig wurdte ",,,or roeid. dat toch nog geTODdea. a..uke m8D.!CbeD.in __

veie Zwitaera geugeD -.ven mt te ko:. wo~1l om kracbt, roIleD oaa.
men, en _Dde dat deze DaV JQag.. 'riDd_ dat Dr. Williama PW PilII
laud konden komen, daar het _tract YenJCh bloecl. "encbaffen iD eLU dali,
teeII:eaen en ftD daar uitkOlDea kcmjlen. .>.:_ '--_..... ~ __ ,

De heer Kohier meende dat mcm lDut ~ ~:er~t.!.:~~eder '_';:
tet oog hierop eeu t.elegnm mb"t d tWgeD.II__
renden lIlI&r f.oDden om mOYNl Zwit- YllD Al geYCIIIeD 'WOrdeo in de .. c

YllD _ TrlD.ll'&ler, den beer J. O. CJOI.
1161'11 uit te _den ala ~jk "'u, ~I, n. Groeufonteio, Nip.u-.
waarop de heer Oarrer _II. d.t: el- die de kana "Ml'DaID om bUllkndi~ta
r ..ed. gecbaa te hebbeJi. Dutte te makeD ea dill toebereid lWIi

De lieer Du Toit ateIde 'fOOr, ea dit in sija kaalpea tegeo Moerukood
voontel .. erd algemeen aaageaODleJl, (Ka1aria)
dat bet l&IIbOd nn deu 8paaDac+_ ''Tien'j.tInm goleden," reide !ti
Agent MDgOIlOFDeD werd ea dat : eie ''kreeg ik .-.áoort.; ea d. U.tmIIa
'Verdere ~en omueat trau;or- k.... ea elk jaar terug, omdat ik JIlII
tag.. eD.II., in haDden gelat4!u werd ran kracht ~beZ&t om hUll bebOarIi~
het DepertelDeilt vour Laudbouw. Wat L~ h fd te 'eden IC h~~ DOlIhde kwestie der Zwit.en L~ --rd ...,. 00 • ... au g....

..... nn -.. koude ri.Iliapa, gevolgd door groca
be_tea om alle Zwit.enobe ~ hitte, ea ik .... kciorUig ea .... tu UIl-
di. de termen áumamea, au te be- bondig. KijR hoaid klopte, IlllJD....,.
mea en het KoIoDiale Goavenae~ zicht .. erd wit en ik koo maar ...
U. yenoeken de Terclere bijllDDder.... et.l. .Voor _ geheele maand lIII!l ...
den daaromtrewt te reg.lea. ; ik ","oonlijk ia deD greep un do
la zake aneidera YOGI' het Noord.... kootta, iD .. .buJpeloozen toest&Dd,-

ten .... rd ~ Da de heer 0IarJ!I!1 tOeD ik eindelijk iD .Iaat 10'101 om op "
geboord te beIJbea. om met het OPg .tau wu ik &00 Z\TU, dat ik ~

¥K.OrUma 'D .Buturd ubeidenr .. "_..1 __~ "_..1 i<.ili p-
.:.. .......... n te Durban D_~ - UU""""" .nruIIII 19"'" an.
... '':--r' -. "OIC na deu gedunge .paruuog, lIt-

&ab liet GpOrteereIl' 'f'UI nueb- J'OII ik aan mijD nieren te Ljdeo. H...
ten, werd lIIe1! het oog op hat PCIWe- pip.. iD het OIIdente deel m dea "'
pa Y1'Oege TlJneadezi er Ya. yoor eie ea m de lendenen kuld.u nu), f!!f ..

mailboot. -~ - coJlUlliaeje lUID ra dDnbre. ~ebl&rRD pleti.n _
~ .teIla pm de lI&yeu ooaunia.ie miju oogeD; mIJD heeDeD jie,oeldta al-
biefO'Ver te ...... D. Ah ledett .. teN. te mat IS %1"'.1<om let.> U doe.
de. _iUle "erOOa beaoemd de ea weuclJte ik "aak dat ik dood ....
heerea~, A.. NicoIaoa. VlD d" ~ .. _ ........ mloor ~
Bijl eu H. eD L. Cloete. ~ ta PWiaIIt. .Bet se£icbt <"&ll ,otd-l
}fel liet oog op desa YrDcbteahalllUt _ &.Id idJ ~Jk wordeD tG III

werd -loteá den !.geot Gêanul tA het eten. hOe welDló\ il ook ~ ~
Londea te ou~ OlD doh te iD.... had, ,geyoelde ik altoos e<!D .... ur p-
re..erea - cle Kolooiale naohtea wiebt op de bont. Gedurende dI"O 0IIf'

uit.oer. . log werd ik U. ".,Ide ge•.ondeD !MI dl
De Oonstutia Vraobtenhoawen U Waterber~ Kommando, doch waeordl

eooiatie gii iD - brief de euggeetie al dien tijd iD uecbte geznndh"I<1. modi
om de Y'I'1IeIlteO te d_ 'Ver.oerea.. meer dui eeJI.!I lWlr' bet bool'ltuJ gJII
der toeeiobt YllD het Oou'Venaemeat GI eD"U eindelijk 'n iD"JH.de. en lot rtI'
om eeD i.aapecteur 1&11 d. dOIdtea t4 darea ectineu dJen,t onl.eknano rtI'
heaoemao om toe te aen dat pea Idaarn. Ik raadpleegde dohen, e. ~
dochte fruit geezport.eerd .. erd. ; beerde "eie lOOrt"n medle,)n doch _
lieu heSIOOt .Uet[ te doe. om ~ der gnolg. Het .... , op ra.l~ Ca.!1 ...

voorkomea dat .leohte frult DitgeY~ meDd, dat ik Dr \\i::,&rr" raJ: PiJl,
werd, doch mea kwam OYe!'eeD dat de' lor Pak People bepr""fd. ~.c.'~
vruoIiten Diet ODder2JOCht koadea war-' eeD bottel "'0 d..., r,uen p' ~,nlllrt ""
deD &aD de dokba. ge-voelda ik verlicbt",;::. "n na d, IT'"
In uke bet Eláeabury CoDege de Ile8ch glOvoelde ik UIl) .w' ;:en'"

ODJb'ept bet Geooot.chap ajD _lleJIlO8-'.1 om mijn eigea or &I;"n t" dr.)".". ;tt.

Jj:eJI ,~ad ~ kennen gegevl'D ovef dat ik te voren okt d0en Lm Porra!'"
werkiag er no wu eeD brief ODtn1l- giag ik "oort met be! ;:.~r1Jlk far l>.'
gen "an den KoIODialen Secretaria, die Willi&m~' Pink PiJl. ~, ,.pc t:jJ t"
veel "eroat1r'&&rdigiag .... kte. daar deu voeld .. ik mij gezond en ,lP', "" I~~
daariD zeide dat bij Giet _ het 'V1!t'- noot mik een exoellent,o ::pr.r.r.clhl'1.
zoek van het GeDoot.chap kon YOJdoen ik 1'001' jareo ni..t ~.,ken.j 10_" mr'"
OIO eeu ODd~ te doea ill de ad..mi- kei' te Eijn ....n miJD mik mn.." f:,.""~_
Distratie Y'ILIl eeD g'Ollyeraellleate JiDg hi ..ld ik ..ol met bM ~" or'.,\ !'IL

j~telling, daar het Gêuootacbap eeD Dr. l\ïlliams' PiDk Pill< "00'. "'" '.f!;
lichaam .... vaD Diet''Verantwoordelijke lauger. Sedert dieD tIJd bp', ".0""'1' .~
penDneD. 'der een 8liJ1 .. aJ .... n koor" C' ,.;..c. ,f!. .•

Besloten den Ed. John Frost te uierl'D zijn in eJ:""llpntpn "..,,:anc ~
trobrijvea dat bet Genootschap ten zeer. weest de pijn ..n in hooid .• 1 P< ~

st .. de termen betreurt wAarin het be- neo "ljn ~n""h er h~Pf1 en.' ':';:' bH.r
doelde lIllhrijYeu vervat was, eD dat %00 gezood ..n sterk moe", ~ . J

het .Jen Minister yoor Landbouw ver. . Lezer. zuU"n over IIph~··17';;0 \;r,~
zoobt dell status na hl't Genootschap lll..D..,ben aanIMf~n. ;"007.'n ~~:"'_;;
d;efiaitiel 'VOOrte leggeD, eD al. Yoor. ze Pillen 1"80 bl<><-<iarrn()(>d.',',r. ~ ""C:'
ZItter nn bet Genootscbap zijn paritie rheum.tiek, 'Verl.'U'Dm:n~.. fT"I
op te bandea. daD', Dierlrwalpo "'" ,ug' 'r.:""" . ""

Na op yOOl'lJteI ftJl deD beer H. aae- h ..id. De echte zijn ince .. ,,' ",r In~
~ be&lotén te bebbeo de sabscriptie paarliChp.tl om sial(. TnPt den ;" ';", Dp,).
'liJst YOOrhet Jlftdeo!l:teelr ..n voor ";jleD "Dr. William.' Pmk r" ".,.~
deo beer De WahI, "'estorven in c.Ii. Poonle" en ePtl hj.t nc "~". r .~.., --,.. Irt. P ~. 1., .....foraïë en ~,. beheerde!' ftD de Enj1;pt.ch j1;edrn n)"h d;"""
cou.t.antia WijD plaat. te sluiten op 21 f1"""h,!U's ne<iOCben 17..... " "'~'';,,' V...
Deoember u:a.taaade, .. erd de a .......w eD apoth ..kers, of van D. ,.,~ ,~~
PUOt... -_ oticijDcm Maatschappij. It....... ·

8'i"ADSNIEU wa.
\j - .

Keratda~ 1.1 aau 't uader'lD als ook de
tijd "oor; 't ge"lID van g' schenken en
j .. r~almanak.ea. De "LoodoD Boot and
~hoe Co."; Hoek "an AdderIFy~ eD Waal.
ItrateD, &oud om de .. r darn eea ".Al.
manak potlood.' Wat ill dil? uI meo
Yrag8n. Wel, het i~ eeD gewoon pol~
lood, iD een .talen baiej .., waariD ook een
allllADllk (OIB eeD eld'je met eeD "eer)
ia geplaatst. Wil men du, wetell .. st dell
d.tum ill, dan Irekt men Ilftt un b"t
knopje, Iln rudpl641gi 'deD almanak. Op
de.. wii- heefl mell twee antti!fe dia.
pa in eeD: eeD potlood eD eea allllanak

Prop. C. V. Nel.-Met hetrekkiJIclol
de bedaa..wg doer Prop. C. V. li'el_
de ODIaug. op hem uiliebnch'e ~
zijD wii nnoctit te meldeo dat geooaie
Bro.der besloteD beeft, op ~ ..
het OomiUl no d. BtndeotEm~
V~ . .gD werk onder de ~
liedeD "'D OM laod iD ~erb&OdIliet"
VereeaigiDg t. bJij"t'o "oortrettea (D.V.)
tot het tiDde nD 19()4, al.... _.
jolig. Br. J. R . .Albertjjo, thar.1ItlItI.
reade Uil de Priaceton !J'ni,enjteil.!lII
wert op sich deokt le nemen.

; WITZEEaKEEL .. -HeD Hit dat de
:Wi••eerkeel erg le ll(,n~I)Ilri regeort. 12
!BlankeD liggeIl er UIl ;si"k. 1)e .iekte
Jteer!!Chl Iliet .Iech ta iii het dorp maar
pok op de plutseIl iD de:bODrechap.. . .

DE AUSTRA.LlSCHE OOGBT.-De
gruooopt nD Victoria beloo~t de beet.
~ zDlleD zijn, die er iD dl' laatate 10 jur
gewee8t ill.' Oit Ï8 te WjjWDaan d. pracb.
tige r~giml die Det op bup tjjd ayll g...... I.
leo. oe regeeri,DglI .tat~tical achat deD
~st op 26,600,000 buthllll;' of 8"'lIIiddeld
24 bllsbels per DlorgeO. Voor Zilid
.lus tralie eehat meD d.D oogst op
14,0<1J,OOO boeht>1II of 26 baahel. 1*
"orgeo.~
! DE QUEENSTOWN: }fOORD.-De
~zera IIlUen ZlCbDog her~nereD hoe de
beer ShoDe en dieo. achoonzll8ier ja1fr.
~apb 'm, III het dilltrikt QIl£ellJltowD. £ell
~"olld op koelbloedige wjjAe werdee
~oodgtlllCbolen. Mlln heeft IiDU eD recb.
!jaar den moordenaar gélocht, doch te
~erg68fB. EeDigeD werderj ODier saepicie
1f9Yang"Df6DOIDeD,mur "eer ootslageD,
~ur hlln !!CboJd niet bewe"D kOD"or~
4eD. De &aak dieede "oor het hof eD de
~erklariogen, aoawel nD me". Shoae abI
Itie der &aderen, tooDdeo UD dat de
q,oord 'door twee perIODeD "au buiten
!l!aPleegd werd. Docb teh epjj t 't'III alle
Qodenoe1riDg8D ko" milD de moordeDaara
~et olltdeklren en bleef de moord eeD
o)J"erklaarbaar geheim. la de laataie
~tgove nB "Zak! 'Veeteo" leest meo
hjtt "olgeDd. iD ,..rb.lld hi,'mede: "Gis.
'treD-wjj -tau Diet iD "oOr d" echtheid
"!UI 't "erhaal-deed eeD g!!!rocbl iIi.r de
r*Dde, d.t me". SboDe &icb'UD de }olili~
bi>eft o"ergegeveD met de 'n'8eIeljjke
~+rklariDgen, dat Ijj de moordenares ill
"40 baar man ell In.ter! Wij willIlO
~peD dat hét nlet IlOO U eo IlllleD niet.
v+rder o~er de ..... k IDitwjjdeD al"oreua
er! meer licht op geworpell u."
Ixl!:N~I8GEVING. - Een algemeeDe

""rgadenng "lUI de Bo"ell BllffelariYier
B+ndstak uI geboudell worden te Too.
"tfoDkin, op WoeDldag. den 23eteD De-
cember, om 10 Dar ".DI;. "oor 18"0"'.
w4rbumhedeD. De ledeD wordeD ,,"ea .
defjjk doch dringend "encct.* teJeawoor.
d~ te IjjD.-(Get) li. v. D. ABEE, Se.
cr1taria.

DARKLY OOST.-Eea eolT.poDdeDl
oil Barkly OOIt Ichrjjft dat hel aldaar
t~os "oor h.t eerat ~Illooi heeft ,ere.
"¥l.loodat het "ee ba teragkeenD Dit
de! dl8tncten M'lCIear eD UIie] ea' dat
III. bn plot>gea. .Mur dur le Ge braad.
&ie~iewet na .te TraDlkei. De edmmil-
tretrdera "au d... et .. illen Diet toelateD
da~ de laDg"olecbapeD lullea terDi pan
vo4rdat EO gedipt _BjiD. ZOO moet meD8erf' in Mllcl_r eD Ugie &.'lh.reu eD ~
re~."oordat meD de echapejl DUr hit
k.~ brengen.

ItET S.S. "Prin. Regea~" na d.
Duhch Oost Afrik" IjjD, "mrok d, ...
IweedeD dellClr rau Bamburll bp ap 1Ii!-
reill"h Lu PaIlDIL .
MAATREGELBN TEGE.5 DE JO.

DE'. - De B_ieehe milliater VOD
Ple~~e heeft eeD.eirOUJaire GitBenardiad
..~ UIl de 10cleu yerbodeil .. ordt de
bldIflasc.eu "'D d. Krim, ".. Kaabtóë
of ...... de Baltieche _ te beaOeba. Wit
dit terbod etnaJ& .. el al de lreraehtiDl
doorl ".~ de lOd.D iD Rbalaa~ kD
prooi 'UD. De R_Uche rroote wereJd
wil ta bar. hadplaa .... D geeu Jodn out-
moe~. A.J. le &6ó doeD ietIeDoyer hUD
J~he lIIede~lrapitaliitea, hoe rmDea ..
c1aa "el de armea bebaud~lea!
.T. Dartiu iaeeD blaakedaaj" lbchael

Iaidofe, lI.troowd IDflt eeD koelie baade.
laar. I ,

~ volg,ndt il een extrnoi V&D 88U
briel, van den heer O. Walaer .. ieur.1aa4 ligt te Ubmu. oage"eer'OO mij-
en ""D "Warmbad. eD die ua Beuten
Agealechap ia IIledegedeeld "oor den
beer iR. Muller YllJI ~: Wij
DJD ID bet geheel Diet lutJg genl.
leu .df>or de. naturellea; geen TID 0alIe
bed~den 18 "eggeIoopeD, eD er i.
geeD ~. e be~~ëud &aD eeuig eigen-
dom ~ bet disttiot. GeeD ;raarlJe.d
ben~ de r&ppot't,s ill de Xup&i)-
IoDi. Irerapreid omtreDt WU'IIIibad. Na
bet j!te kleme ge-reoht ia geeD Eu c-
peaaa < meer gedOOd ol gewoad. JH.
BoUd.JW'lrte bC!bben getracljt; W.&rID-
bad ~ . tie te ~. &ebben teel IDI-
mDDl ver.pild doch r.aaUor ~Di~
soceea op de a.deriag 'fall de m-li.
tairea~' a~!lze ~lIijk ID :de beT.
~- B.,.,aMdrift priuOht. El-
18ho IlI&IDd g_ I'edt!Jl tot ~
heid. lOp mijn pJaat. tÓjJl 20 ~
eu mija eigaadoJn • goed ll8~er. De
bpi~ YllD de ~. 'is ut
door I¥teaaa~~,~. dooreen np. aju . eli ,dit po
beurde aadat de BoadeJnm..: J.-.;::..

lI4IIl .. ...... : ----

LET TOCH WEL'
AI" ·"rl.v.. I.rlcll'·_.

d.......... r..,y __ ••••
ft Yl. II.,.. lo 0., •• ~.r.',of
....... Ed.... r, On, Land,MO".. toell.'.J.lllle'" ..
opo.'lloud •• voor 10"., op
.... .....oItrih PO.TU." 44
".bb•••

Voor de Dllit.obe !!Cbool ie Kaapatad
wordt op Woeosdag 9 Oec. a .•. iD h..t
achoolgeh<'uw eea buur gehoudeD. O~.
DinpUU~, 9.30 ".m. Entlee priJ, 6d, kin.
deteD "rij.

re Worsteling om
Kracht.

Er be"iIldt &ich \haLS te K.. psta·j een
tIIItnrd ".lD Hotterworth, da beer H.
Panll., die nD plaD ill twee "IJorlemgen
te h:'uden o"er de Eeden en gewOOlltell
der nator~lleD iD Zuid· Afrika-de een
"oor blaDkeD eo de aodttre "oor kleorlin.
gen. Ook meent bij iD "..rbaDJ met &jjll
voode.ingen coDcerien te ge -en m~t
bebnlp van de 24 DalllreUell dio bij bij
•ich beef,.

ZUID-AFRIKAAN

ONS LAND.
ZATERDAG, ;, DECEMBER.

Eergialt'rell gtlbeurd~ er een treurig
ollgelll~ bij de dokkeD. De beer 8omel~
"ille, eeD inwoDer ... n z..-pDllt, eo tot
ollla,ge w6fkuam hij de f!rma G. Fwdlay
.I: Co, wa. delde laaga het dok toeu 6<on
truk met .ware &tukken boot bem voorbij
liep. Eeoige ~all de blo"keg "i"leo af eo
raakten hem met h~t noodlqttig gevolg
dat hij r.oo srB ...erd be&6tird dat de dood
epoedlg ~olgde. De 'frOU" eD kiDd~ren
nu deo ;oYl\rledeDe zijn ~en paar .. ekell
geleden llaar t:Dgeland fef Irokken.

Een onbegrijpelijk tele-
gram.

Reoter seinde @'Ïsteren oit Car.
narvon ;-

Oe rapporten die over de eilande io
.lIt distrikt worden "er8preid, zijn over.
dreveD, eo er ZiJll geen menacben ".D
bonier getltorvell.
He~ UODveroement be, ft sedert Bep ..

tember oodersteunlng gegeven en een
onde,.teuoing. comité bestaat r<l<ld.Be.
dert een maand.

Hier i. oiets bekend vao menscben die
lao!:" deo weg of op plaa'l!8n ziju gestor.
Ve[).

Al. er geeo regen valt, uI de ellende
toenemen. maar reed. word~ liberale
oud"l'1!~eoDi.ng'(egeven. Oe gift ~an De
Beel'1l vall £~.)IJ wordt zeer op prije ge.
.teld.

Er is u.enloed VBnIran"port.midde.
leo v~o Victoria Road, d.ar er meer
worel! aangebodeo dan ge ..raagd ...ordt.
Meo yerwach~ dal bet gouvernement

doze maand met ...erkyertlChaffing zal be
gillnen.

Wij noemen dit Hen onbegrijpe-
lijk ttJlegram. Want wat is de au!o-
riteit van Renter's correepondent
dat hij zoo maar, zonder eenige
reserve kan verklaren dat de rap.
porten overdreven Lijn? Er zijn
geen wen8chen van honger gestor.
vt'n! :'lIaar als ons ,Ian, niet door
""D, .. aar door moor dan een ge.
loufwaardig man, die zeer ;:loed met
de diatrikulll b;kend is, verklaard
wordt dat dit wél zoo is, dat er men-
dchen den langzamen honlrerdood
Z'/" g68torven-, spreken zij dan on.
waarheid?

Wij wiUAn Z'*lr gaarne gelooven
dat 86n ltenter.corréapondent niet
alles ziet wat er in een wijd, uitge-
stre kt di8trikt ge8chiedt. Wij behoe.
ven ODli zelfs nitlt te verwondere!!,
ala hij niet op allee kan achtgeven
wat in zijn onwiddellijke omgeving
gebeurt en ook kan men niet aan
newen dat een zelfde feit door
allen gelijkelijk moet worden be-
oorleeld. En zoo kan het gebeurd
zijn dat R~uter'8 agentachap te Car.
narvon wel van het lijden heeft
gehoerd, of een deel er van heeft
gezien, doch het niet zoo vreeaeJijk,
vond dllt het er de wereld van in
kennis moest stullen. Wij kunoen
ook: goed begrijpen, dat hij zich
eenigllZilllF schaam!, dat hij niet
e.mler het da moeite waard heeft
geacht om aan sijn medemenschen
kenbaar te maken welke vreeselljke
wan· toestanden bestonden 10 dat
Jeel der Kolonie. Maar wat miBder
besli..etheiJ in zijn meded8elingen
ware dan toch zeker gewenacht
g'lweest • .Als de heer DIi1MARILLAO
verklaart dat er twee b1fer kinde.
ren op weg naar de epoorwegwerken
zijn dood gebieYen ten geTOlge YllD

deo hooger, dan ill die verklariog

H~t hlle! dat do &alk waanll de Com.
misaaria 1'&npubli~ke ...erkon gedllfl''' ... rd
i. in Yerbaud met de overvolle boflaai in
ZiekCl!tl'8&l, .onst. Maaodag zal Yoorko~
meD.

Gi.t-lren avoud, ow.trec,," balf Z08,
brak ren hevige braDd Ilit in een perceel,
gelegeD Load~,etraat (23), waarvan let
-.chie'lledeelte gebeel Bltbraudde.

op de stad.raad. vergaderiag aan.
• teandcD MaaDdag zal een belangrijk
rapport "'u het bostuurs-oomité wor.
deo vourgel('gd. Bet rapport handelt
O""r artikel xn VaD de Toillnie 00II'

ventie betrekkelijk de l'OOrdeelige voor.
1VaardeD aan de Mozambique (de Por-
mgeesche Oast-Air. bezittingen) "er.
leend. eD tooDt aaD de Doodzakelijk.
heid 'Van de conV'8ntie te wijzigen. La-
ter moor OVM' dit onderwerp.

UDe aoede Hoop'."
Wij heb beo het Noyember;num.

mer van" De Goede Hllop" van de
ettnte tot de laatate bladzijde door.
gelezeD eD kUDneD h!'rhalen wat
WIJ omtrent het vor~e Dommer
zeiden: het blad handhaaft zijn
reputatie. Del.8 aanmerking ,geldt
niet alleen het proza, maaJ,' ook de
poêzie en de platen, waarv.n er vier
zijn.

Vooraan iD 't blad vindt men een
goed portret van den heer Mt1lt
J. Brink, "Onll Kaapse VaderKátlli,"
l.ooals hij daar genoemd wordt.
Onder de prozaatukken ur 't ver·
volg vaD "De Lotgevallen. van
Jacquel Maraia" eeD der eel'ltfo, en
ook één der lanIme. Ditmaal IB
deze "bul'TerkenDer" In aanra.
IriDg gekomen met Sir Redvers
Boller, ditlD .hIJ leelUk beetneemt!
"RjJbha Jonreoa," door "H." geeft
deo Ieler eeD goed denkbeeld van
hoe de Zula jODlena zich In ~ata1
ala trekdieren laten gebruiken.
Deze beeckrlJviD' wor:lt dan ook
met een preDt opgeheUerd. 'Het
op.tel "Wat i. SterveD?" teekeDt
helder het venchll op tuaachen
plant, dit'r en ~DlCh eo gPeft deo
lezer el"IllltJge atof tot nadenken.
De bijdrage van J. de W" getit.eld
"Het Amphitheater van V.pa.
aiaDue" a~ft een lozlcht 10 't 18'Y8D
te Rome meer daD dui_Dd jaar
geleden. Het amphithe.ter, waar-
v.n de ruiDen nOl te Rome pron-
ken, wordt 10 eeD'. prachtlg ,eno.
meD portret .ertHDd. Dan volgt
"Herinnerin,.n ala 1ocWi," dooiD.
J. Viljoen. Daarin Teml' de
echrijver hoe zelfe ""de gekleurde
Indianen hUD ei&en. aal de YOpr.
keur geVE-D, eo hU elnd{rt slJD '.~. k
met deze tre1feD:le woordea:-. •

"Hoeveel Atrilr .. nden" zUn 'er
toch, die de Hollandllc:he Kerk .niet
meer bezoeken, omdat aU de B~I
laodaohe taal niet meer machtig
zijn? De .taaI 1. het volk. l&t
onze iaa.l lltaat of nlt Ollle ~
Met de taal ltaat of valt on. TOit. :

Vwm vindt men het TertOlg T~
de pechiedenia van den ool!1or,
ZOOaIa door den jon,en heer J. e
Viljoen ondertODd~n. Onder de
rubriek ..Ollle Vool'Ouden" ttf;

GEMENGD NIEUWS.
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te Fruerb11J'j'.

lJoe :J&te X~ _.. 'b11pa14
,d.. de dl.tum ....aarop eie '-oeni•
•.. r,,"denng VaD de Victwia Weet; Kift-
.,i,h-lln~ blf'r WIl aitibg hoo__
• .n.le twee B<mdtoIIaadidatea te ~
1lI••n voor bt.>tLagerhDie.

t rp . d-n 25st-en 1taren al de alp-
""rdl~den hier a.augekomen, alaOC .I·t-bo ...... ~~~~e=~
,I.' k,lIldidat<'n (behal..-e d0 beer .KuhD) !! '.Bij
,I,., cloor Je yer80hilleade ~ .... .-.

'.' ,IJ onze ki_fdeeliDg be.noem4 ........ .... na ~ twee den!. "'1=::~a5~~~~~\1, IJ !>t•• loot die ~aten \!ell po ,bet lIalaria na eeJl ~- ~
~""Ii",d t .. geVeil hOD politieke gevqe- = ~.2~ ~w. -.
f"n' "!UI de algeva&rdigdtm eo de in- - .......... -
... ".'r- r en bet ~ blooi te leg- 8p1!11k_ .iele ...!der dat - V(l1k
~,," eu •-en .....'1ladPnng ...erd dua op bitter ~ dell oodag pledelll=~:=:t::a~!
h-u "'ond van deo 25!rten in de J_ ha~ ell Del.oort biUi~b oompelll&tie te
~,,!Ju~s ",..I ~hoDden. at-t be~ krlJg8D. 'De oorq IS DU Toorbij -

•",'r,1 in deze v_~."";ft... _.__ ,veien mjn ODten'lia_ CllDCkt. - Diet-,,_- ---.. e-....... __ ill1l111 __ ibeIaooJtijlc TOIdun
,,j, ;koo<o een talrijk .. opkom...t.. heelt. Er 1n!IId een beloft., .....tft_ -'...

1),· heer W Stoffboorg .. erd tot voor- . d ~ .....
"rt •.r ~"kOUllll. In Irorte .. oorden maa.k.. ID iea .. JDaMehen Doh Itil lI01ldeIl
" hJj h"t 00.-1 der .....rgaderiDg be_d KIIdnogen, eoIDpI!lUIItie 'fOOI' ftJ'tiee
." -t elde toen de kandidatea voor D.1. gegeVt!D r.al wordeD. Billijke betaliDg_t ~ed8ll.
d,' I"",rcn Gijs VU Schalkwijlc 'fan 8prak_ il ook ten aterlmte voor be-
Fr,,~'rburg. And'rie8 .iMer VaD oar- suiniainoP 0.- '-L. .._ ......_ op~ ......
""",-un vn C. ,J. ,.. d, Menre _ Vie>- ...-;T' .............,. .....\. D ,--'.. bied siJD geweldig achterui .
'''c:" \ ".t. ( e vi.,......, bDdidaat, de 0lWI nitp'l'fIII, bebooreD geë~d
_..r .I. vaD Wijk, van O-ru, lnnWD te -.rdon mel)'_ iGlwmatee. lJ..
wi t laat en .....-cl lawr ,.~) dien .. b
II I I ..:al t OPt> het ...oord allD d_ beer' W'lJ et Diet doen .ullen wij elk

Sch.t lk 'k Jaar eeD _he Ieeaing mOeteD allri-
I. I' van "..,j, die opstond ouder teil. Hil' beeeboawde dat.. ~
IIJd~, ro-juiching.
,",pn.ker zeide dat hij besloten bad i~ftI in die ~ _den

t, __ ...,.J. afg8aobalt 'If'OIden. de oage-
".-Il .ils ~uunJaat t"TI1j1; te trelck~n en regelde regena in ete. _
"" ~"'II plan had iets te '.eggen. ID- de BranclBisJrte wet niet.,
,h.·n hij stond at. kandidaat SOD bij WIOI'IIeD eD. men lam bet tIiiel _.w._
"lne politieke g&.."..lens bekend --- delle wet gemaakt werd. aiu
~.'n Hl) wil ...,bteT aaJunt'f'k_ dat. ZUIb _.._ ah die '..... -,cJiIIjI'llllU', maakte· .. ·-
h nl id, dien dag getrofnm bad eD dit bijvoorbeeld Dadea gt!IDIIIiIb ~~:~~::;=DEE~dat -..ij
',,," <1" f'rU&t, op de ~ten dar DIl aaIarilIIIIIIl nn .b!iDdDekte • ij; hebbeD en hoe
,r.:~narcfigdEon na&!' de benoemlugsftl'- tema waren een 'V'I!I'IOhrikketijb~ _ men g_ Asia.-
__ 1.'r1n'(. Zij hadden vnur ID z.icb -- gaaf. Dan daoht spreker OOIe dat. de ten
,I"t !.lJ Nm plaatselijken ~rUgen .. oor- arieJ.e .!mb~reo,konden T~derd De ' . d. Merwe Rid. dat te Vie-
diz,.r ,.,11eD hebben. Victoria West en WOIden. ~. lJWIDen moeten \aria : komen kleurlingen al bede-
(',IrnaTTOn h..bben plaats e lijkB -rert.. ......_ .._ •• -"..Jd _ -.Lo -,_..:_-- 1.._ t d boe . ._ •• h

di
L_-' da . Uf'Q~ __ .~ - ~ - JeU, wan l"'e r 18 .... ann 18... u-

C<'l,~'oor '~en genao en arom ijveren jtl!1l,J"en -.oMea. Het ParklJDe>Dt reu. De oOrlog já de 00I"H&lt dat be
!ll weer hunne m_nen tn te krijgeD. hoort eeu Commjaaie.9'U1 WI.u.IaIIlID.. dienden geh voor een tijd Dit.>twilde
W'J hehooren ook bez>eld te ujn met heid aan te stIelen opdat de verhuren.

,i" n lJ r er want wij bebbea OOIe een @<II inkomsten altijd behoorlijk De heer Gardener, een der ledeD der
pL,.t ....lijken vf'rlegen1l'OOrd-iJter gehad redigd k.meD. W'Orden. i"~~~~:'~:: Commissie, maakte de
. n lnj h....ft veel "'OO!' 0D8 gedaan. Wij Spreker 'Beide uog eens dat ,hij Ki dat elke eiseh voor aeha-
'in als het ware weetlkinders. Wij oDbekwaam ~voelt naar het Parlement TOOl verlies door denoor-

'"ddl,tl den beer Kuhn genomiDeerd. te gaan en 'mdien een _er maD ~ op zijn eigen meriet-
""-'lr hij is werkelijk een plaatselijk kozen .wdt _I bij tJerUg trekkeD. W'Ordt De heer V-.r --
n.rt"ll:"...,..oordiger van Victoria West. Wordt hij gekozen zal hij de belangen bem daarop dat de boeren niet billijke
!IJj beeft dat dorp zeer dilnrijil be- van de kiezers behart~. Het...... oomr.e-tie krijgen en dat zij ook Giet
'>lCht malll hier te Fr....erbnrg ....... hij slechtll uit liefde voor mjn 'VOlk dat hij geliJkelijk' worden uitbetaald.
mna "",~'miu geweest. Indien hij nn avond hier stond. De heer Gardener wilde OOIe weten ol
,I., b<'ér Knhn\ ODll ut bezoekt kan S-ereke~ _ging IlitteD onder daverend men tegeD de Brandsiekte .. et ......
inl onze tx>boeIt .e niet Duien. Wij handmlgeklap. waarop de heer v. d. Merwe antwoord
!.IlII"" in de toekODJBt ij .....ren voor een n.E ~ d "VD""'" de, dat hij tegen de wijse il, ..aarop de
PLla.tspliJ·ken ........-en ...__.I;~er. HiJ' v "'..,..,..,.C. J. • ... ~ .. '" . d ord• """ ~.""" wet wtge,.oer .. t.
bn whtpr zeggen dat .... ij hoop;.t tevre- van Victoria West die toan opstond In antwoord op de vraag van den hr.
,f .. n !mllen rijn met de kandidaten die lleide. dat hij ook "jjn JIO"itie wilde GardetIer of zij voor amnestie VOOl' re-
"p rie benoemings nrgaderiqg benoemd verldaren. Hij rou moeten herhalen bellen ~ullen stemmen iDdien voorga-
,dien worden. ' t hij al reed. hi..r op een ,.orige steld, zeiden' al de kandidaten dat sij
Tn Ik I""kom.;;t hoopte bij zulletl .. ij k r zeide, maar er tÓj1l 8OIIIJRigeo die het JlOUd..n doen.

~. t wo ijv ..ren TOOr een p1aabelijkeD toen niet tegen ...oo~ waren. Daar het al laat ...... , stelde de beer
'nl"" "",.nt bij denkt .tellig dat Fralel'- Spreker zeide dat bij midden in zijn .J. J. Stoffberg voor, geeecondeerd door
"I"JJ: ook een ge'!Chikt maiD voor bet volk 'W'DOftde.Uoe_1 sijn woonplaats den heer Townwend, dat wij de kaadi-
P lf \"mpnt kan IeTe....o. en dan hoopt in Vietona West distrikt is, is hij heel daten hartelijk hedan.ll:en dat ~ij Olll
• p".ker ook dat OIrnarron en Victoria ~ bekend met dezea cirkel, .. ant hun politieke s:evoelelll bloot gelegd
I\',.,t. ook m1len onderst ..unen BOO61B !iij heelt dien een pear keeftJl door- hebben eD verder beloven hen, die op
''''I doen. reisd. Victoria West beeft ...-ow de de BenoemingB Vergadering gekoseD

t )nclH luide toejui~hl~ ging spreker laatste 15 1-- plaataeli~en ver- worden, te ondersteunen, Pit ....erd una-
rJtkn tegen,,0o1'<hp:er in den peraooD V'8D den Diem angenOlDea.

j)p beer .\.ndries Viss8 van carnar- beer IlDlDI"Iman gehad ..n Fruerburg Nadat de ,.oorzitter eie kandidatea
nlll W3' toen aan de beurt. Hij zeide, beeft pr eeD, in deD persoon ,.an den ook bedankt had, giug men uiteea.
'lil ...il,l" ..erst rijDe posit;" ,...rkla.reD, hear Le Roex TOOI' 15 ol 20 jaar ge- (N.B. Zooala allen weten werden de
f,.", h,'t kwam dat hij in stede VIID den had, FrueTburg had 't voorrecht boven h.h . .Knhn en Visser op de BenoemiJIgII
ho"" lmmelman als kandidaat benoemd Victoria West een plaatselijkau ,.er- Vergadering gekozen.)
.-ml. Hij ontving een brief van den tegen1l'OOrdiger Gaar bet ParlemDt te
i,,_ IltUIIP\malD ........rin bij v-erwcbt r.eDl)en. Maar zij ll'D cernanon k .. a.-
;cert! zich v~baar te steHeD 'rOOI' m<m met deo beer .KGIm.'fOOI' dim dag
),,,t HoogerhuiB en waarin deze beer en nu dat de beer Immelm811 bedankt
t",m zijne hartelijke ondersteuning be- be<>ft. aoht Victoria West het. haar
,,>afde indi .... hij zulb deed. Hij _t- recht een ..nder in zijn plaau te kie-
• ""rdd.. dat hij geen voornemPll had zen eD vlm daar dat hij Tall avond
"d, ....rIti...baar te 8tellen nocb voor hier .toot.
lid H~uis noch voor bet Lager- Rij is een boer en deukt dat de
hlJ<. Hij beSCbOu....deit "1' geen be- BO<'I'en niet genoeg vwtegen .. oordi-
"'r man wa.s om naar et Parlement ging iD bet Pa.rlemeot babben. De'e zenden dan de heer 1.m.melman. geleenle klassen ujn zeer goed ?erte-
.. ",ot. hij ~" een liep de man. Hij geD'IIroO~. Er is groote beboefte
wa" nill j1;evoelen dat d beer CI.aU- onder deI1BoeNnste<nd. Er zijD duide-
'elVi moest staan voor Lagerbuis. lijke bewijzen -nm. Er is bijna -
0., h.""r C'laa_ns ging r.i eChter ver- ...!!tI \'lID Laxtml .... 1' kier, Te v..,..·
k,~,h.~ar stellen ,.oor ""'t H~erhuis. tori .. Weolt hebben zij Giet zoo Jt8leden
HIJ ont ...~ tot'n briev"n ..Ml in,.loed- want zij hebben eeD 8poorweg daAr eD
n Ik" m.am><'ID. h..m verzoeketld~ te konden bun fte naar de O.R.1"'. ver-
., ".UI voor bet LagprhDi.o. Hij bo:: -roe ....n,
.<"iJOnwJ., iD ete eeMrte plaats dat hi) llij is <xc 'voor bezuinigtng. Er sijn
""i>ekwaam "" ongetlChikt wus om te laoge vinp:en in die OU BaM zijn ak
,ta.ln. In de tweede plaats ...... hij- en bij die vingen llij1l diepe zakkea,
mo acbteruitgegaan .....gen. doo oorlog op vpl .. wij ....n kan er bezuinigd wor-
• n de krijgs_t. dat hij bet moeilijk den eD d..n BoeftDst&nd' te gemoet ge-
,'on<l te .<taan; I'D in de d<-rde plaat. lrom~n.
h"kl.....-lde bij 7lOOVele kerkA!lijke ~ Een &pOOl'Wg voor die distrikten is
m""t..,happelijke betrekkin~ dat b~l ab.oluut': noodig. lndlen bij (.prek-er)
.,lI.... wu moeten opge,. .... IDdu!Il hl) p;t>kozea' ....ordt·, zal bij trach*- aan
",ch ~prki""baar .bI>lt.. Maar me-n drong de wenschen vlln de Sutberlaod, Fra-
dp< tp .t.€'rker bij hem aan uiet langer serblU)l;.... Williston kiezen met be-

b te na trekking tot eeD 8poorweg te voldoen·
I.' WPl~P...a ge oor ge,.mI en . De toelromet is danker. Te O&rnarTOll
" I P beraad had hij be.loten moh m
,k- bnorl..n (Ier ki"..e1'8 te steDen. In- z.ijn de meDBCbell in een haobeliibn
,I".n hij de meerd ..rbeid d<'l' st-em.meD toestend en een spoorweg ia abeoluut
kril~. 7.a1 hij ziob geroepen voelen noodig.
n.,ar het Parlement tA> gaan. Hij bel!Chou.. de dat .bMproeiill~
f'pr ...ker ~on toen ave'!' politiek .mt ...prken op een kle:ne schaal OOIt DOO-

'" .njrlen. Hij ....rlda.arde dat ZIJ'D8 dig ....aren. oue uitvoer best.a&t
!".\'tieke inzichtIPn dHelfde ...aren als meestal uit wol. Deze i.oo mer Verm.iD-
d,,, nn d., Z .. ~. Partij. Bij die putij derd, ...ant het meriDo-acháap heeft
1• .1 bij staan of va.llen W1Int "hun pad gemaakt voor bet .Afrikaander
;.:r..',-('J) zijn mijn gri ....en. bun" be~ schaap. L...1..
'lt n rijn mijn belangeu, bun, hJdeo .." Wij moet-en m.....r beeprooiiGg .,.,.,..
ml In hJ<I..,. pn bun .....rwaohhngeD ZIJn ben. Hij WRR niet ten gunste van
mlln v"rwacbtinp;en." Wij moeten...... p;roote schema's ZJ()OIt).S Rooi~ dat
kpn ,oor onze CQMtitDtie. Zit;" .. io gered £60.000 gekost heeft en dat m~r m~

d de tat nut is of moal. V__ WIJlmvlet,
lil:"" n~ niet !lit g9V1l4r, ) ens waar nU ~ veel ~ut i.o. Kl ..ine dum-
..I,.,.tle .....n Dr. Pete1'5e'll zag hij dat L .... _ h tdeed men mot>ten gemaa&t wo.....,.. ea e
.t.. "f'" pe Ar)r:ua" OOD beroep op Gouvernement klm den Boer zelf het.
i, •. t [mp"ria!" Gou ....mement om .heD te .
",lip lf' komt>l1 dour de oonshtntle ....eg geld ge.-en, want hij geJo:uft DI~ te
'0 nN_n. D<' coMtitlltie i. aaD aD!l 1'.... 1 iD de praktisobe kOODl8 van mg&-

\ Go nÏ<enl'!!. ~ rivieren ZOO8,I. de zak
",'rl."'<'1l<I door het Imperia e Q'Vel'1l&- ,,Rávier is eeD .......,h.·;~ -I .."".nbeid
m..nt. onze voorrechten lQoeten ge- .-- -eo~ ,,-..,,-
h.•n(lhaafd W'Orden, totdat wij op ge- voor be~prOeiing. Het. Gouv ..rnemen

t

IlJk..n wet..t.aen noet Canada en ~- kOD ook den Boer tejtemoet komen met
.. "ol iH AIl"" die Z.ud-A.friIr.a tot hun oon boer op !II1Ilkebillijke termen, als
7 \,I"rland ~..maakt bebbea moeten _ geeohiecJdte ia de O.R.K. ouder de oude
'''''''' ...eTk ..n. De uaturelifll moet.ew. rl'jtOOring.n, I b<>h.ndden. door rechtftAl'dige .... OmtreDt he't cmdtnrij', J08ide ~keil ket'. dat het stelsel OOIe 1"eTbeterd lroo
I.'n T.ondat zij samen met 01UI wer . worden. Zooalll bet Dil _II, heeft de
~prokcr zeide verder dat de.. belan-~.'n van de stedelijke ('Il land>eliJke be- vader of het. IChoolcomité niets te zeg-

\..•lkin~ in OVI't'OO~ moet- go<l1. EeD penoon Wil aan h..t hodd
D !"k be- en hij WaA ondenrorpe1l aaD geeD !!'et..

"'),raehl worden. e e IJ e fut baat nieta dat eeD ondenr1JUlr
~"Ikmg i•• oor protectie terwijl de Ate- door _ AOhoolcomité aanptel~ ~
,1<'llJke er V"Or is dat zij bun eetwaren ~ziJ' dit de ~ken";fta van Dr ..M.Ull'
.,., £O<'dkoop mOlt"liji: krijgen. Wij .._,.,........ er- ...egdraagt. behoort - mmist~
1I,,,,,tMl ..lkandl'T r('sy-.eeren maar w of een oommil8ie 09'8J' bet oadenn.J8
1.--'U tot b"il en regen van 0Dfi vader·..!.Dd. ' aangesteld te worden. De rijke man

[n ,'erband met ~Dng.werken die nooeger zijn kind _r een Hooge
bOUWd dat 8ObOOI 1IDnd, klan 't &iet meer doen. en

"."Ie ~r, dat hij e, indien hij het niet bn doen. boe al
',0'1, beh·r was kleine dammen te - de anne bet dan n- bewerkeal
hf'n er> dat bet GoDnmwment den De school moet tot de deur VaD den
B.",r dan op billijke termen tegemoet
u,,,,,,t komem. Boer gebracht -.oMen. •

H I I wa. sterk teD "", ... te van wo. Rij ....... r .terk op tegeD Chin_n
.. - -" i11 te roeren. Die metl8Obll'D leven op

.. ,.[ 'poorw<'\(en mOjt..lijk. want we k
!" Den om de bulpbroruteI1 van ons land oon zeer goedkoope wijze en ....er eD
'.' unt",ikkelen, Er "iin ye}e diatrik- rooi' zeer min loon. Wat zal ft,)) onze,- hol arme blaoken en aDZ8 bedieoden W'O!'-
, n J, .. in die ricnting moeten ge - .ren indien de (JbiueefIen inge-roerd
eH"" ... orden, Hpt ia.&tste Parlement W ' ._
:I,.,-.it ..-oor een lijn gestemd nn Vio- W'Ul'denP i) moeteD er ...,."en _'-
. ,na W,.-t naat' Canarvoo. De op- ken dat de k>n_pitalisteDniet over ~!I,lreerschen. Zij hebben een monopolie
"H,o~~n ..-orden DU geda.a.n. Hij wist eu leven alecht8 ,.oor zich selveo. Wil
'..t ho" een lijn in dit distrikt moet muett>u tl'llChten de Z. A.. Partij op de
:. m kt ..-ord_. Dat moetenaeb!: kie- k118- tA> Irrij~en. Hij.~ ~
',r. 1 llliWn. Er i. een ged.. een 'rOOI' redistribatie, .. ant indleD dit
n 'a.n EenJ,.,kuil oaar CalvmlS door II·L ..........1 .

'\'I1\"'on na..r Carnarvon te maken. doorgaat zu en .... """",en ons reg-
1II clit lt" ....l zullen Sutherla.nd pu Fn- nm. te
.,.rhurl< in ek> koude staan. Bil' de la&t- Spreker gaf OIlS r.ijn afkeuringkt'DIIIeD over ~ proclamatie die Oil-
" .. ,1"putatl-(' die afgenardi>td .. ('rd om 1."_ ui.-~ werd, dat de. tICha-
·'.·n (·ommissari. van PaliIielr.e Wer- .............- 50(000) dipen (en er zija een. e -
k..n tt' Z1('n omt,rent niE'llwe .poorw&- de 0r1m;;' Ririer ~ ~. ge-
~"n, wa. zijn V'OOl'St.€'1dat er drie tak- dipt moeten -.rorden, -voordat &ij •
'"n moet.-n ~..bou .. d wordoo u.I. nn ~ gebnoalrt wordea. Al de aobspetll
I"' .\.1r naAr BriUlto1l'1l, na VIctona die met dell trem terug geroerd WOl'-
We., naar Carna....- en van Fruer-- d"n, ~n te NornIpnt gedipt
',nrll: "atlOIl naar Fra!lel'burg. De mi- da zeker Mer
""wr h"t '-'JO i"""!uienr 1'0<'....... en die worden_ mj gelooft t. een_.. ,.-- Som! daar wocmt. Meu. moet &aD hem
• '-' nn opini!' dat h,atstgonoemde lijD i1i8. voor 'W'8Ïft~ .. k 'rOOI' diJllM!D
':"makkpilJk rou gemaakt .......den, wsnt per lOO beta4en en dan moet. de
pr ... ., .\1 een gei(TUilld pad uver den Boen>n nos. bUD ~ l!"'.:eIl.
h<-r~ Sp1'<'1rnr rou .... roor &ijn ~ Het is noodig dat iD die .UIe gekePD
l:)n Y()(lr te sti'11en. wordt.

H.·' .md",..,.-jj•• t.€'1s..1 ...-a9 ook miet lsHlieu ik naar bet Parlement ga, wil
~(-J . '"'pr...itpr 11'11-' 1'lUl ge-roe>leD dat ik ~Ianga Boa.dsweg daar .._.
I .. t ''''''llUlt'll''r moet ingeriobt .. or- Indien .. ('''';;''''''-) met ~Jl ~J.... Lr m"""~ll l"erbeteriDgell aan "t"-~ • de L
,~, ".\",1 !l&1~1'Ilobt wordon, noodat beloolt hil &&II dea man op 'Ine!l .. -

'm« volk \mn competeeren m.t de in- va\t·. zijne ~ng.
,,,,,,,mend., ..oIke ....n ..... andere laD- .~reIr.er ging zitten onder luide we-
" ... : Er 1llOe!"n meeT ~D op- Jag;..,.,. ,....- VAN WIJ.K
;l:8T1Cht'II'OI'den die iD OYE'ft'~ .,.,. ~
f-l JD met onse ~ 't'OIbttD&- lIl\Ul boen W woord. Bij seide -
<t&nd<on en Cm!I~. Bet Bair .A.frik;a..t.. - .. Jtue&nea
b.raIr.ter l'8IIl ~ '9QIJt: la ~ te IIÏ~ _ te -- iD bit lIIlidd.- .....
0. IteM • ua ja lItaat ~ .jn....... Bij .... tu4 .1'. 1Mma

. \

, '

1see.

!
Zorg ervoor, de echte Dof.n'. Rugpijli lf_a Pillen te bi)gen

deaelfde ale Mevr. Ward gebr)1ikte. '
, AlII' Apotheken en W~eJien fteI' Pheel ZDid-Afrib! ..ver- .

koopen Doan'. Rugpijn Niere~ Pillen, of ... VIl. Térkrij~ lit'8ct .
van de eigenaara, FOS1'ERi-McOLILLA.N 00'1'1'.1[,' BUl

l
l29'1,

KAAPSTAD, na ontvaDgst vaD 1711.,.oor 6 !loosen, or s.. '6cL 'voor ....
d

. I

008.

DOAN'S Backache
Kidney Pills.

VEB,·KOOPING
VAN

ARDER"E .&. CO.,
HOUT H~N'DELAA~S,

I '

Hebben te koop te8en de laagste ~rijHD

Z R'eedsOhf)en Orego~.1Dae,len en Battens,
Kajatenhout e1\Amntka&D8Che Planken,
Vloer, Zold~·t en Plat~n Planken,
Geg"alvaniaeerd IJlerlea Guit8IL én Pijpen,:
Cement eD. algemeet;t.e Bouw IJserwaren., ,

EEN! PLAATS
van 20 .orge~· '70'Vier) ... t. BOe4eD.

.II'J ftWlHIT_
J.A,lU.1J-A,OU1ID1"J. *-aut. de plaata ..!oeteD4al",

aan ~. Bergriviv.1------
In den ~tden Boedel

r
Op .·Woenldag., 9 December, D~eGR08Z

be ICe e~ n7w
kt.td~':';Lo::;t:t.ft81' een half ledlcII&le ~Baden . Beperkt

per br Tan, het 1j)orp WelliDgtoD. _..t "Zoetenclal", bij -
Biner. ' [ " VIliLA CAPRI
~ TOOl'Irien 'ftIl 'mlohtboom8D, (A.~ {~ ~ BOOdeD VuarlDnn)'

Abiriklll!l8R en ei' sijn ongeveer 6000 WijDltókbn KouWe Put, JtaapRacl.

MA.RXT PRQDUXTEN.
OALEDON pUIN, KAAPSTAD,

i :1: !'PORT KLJZ.A..BRTH .

(v ••... ,_ .. JoIIrI ~ .. to.\
27 No".. 1903.

Strlllav~reD.-.A.anvoer .. a d.......
..rjj .-s in de p.ODe lIemidd~l"e
1OOf1eD. , .Er ..a veel ""rD&fI, ea P'0-
YOOr wit~ ea .jjfj.... reD ...tren belliat

¥n iD de aflleJooped weelr, ter-
:UD álle .. deN .OrieD 00ftI'.

bl~T8n. De ftilinrn &e Load ..
beriDlI8n i op da 7deD _ .... , ...,
RrOQte bOe,.eelbeid aal worden
dell. Dei vooruiuicbten lijD. hriilfelllCh·
Dc. De totale hOeTeelheid
OOM pDlIliekB lIIarlr.1 "u d_ .. eek be-
liep £I,4j)l Ill. 9d., en WOOl3,976 IbI,
1808.
We D.MeerIIl de volpDde ala loopend.

pr\i_ ~r:-

BijZond8rhed~f~n NienJlgheden
\ VOOR., <!>VEMBER.

SJ - .. ,~ .. -. ....'fIr ~: ._ wl '"-~:- "F~r~ -.~ _'_,~
verrassende Waarcile ,j tegen Billijk.en Prijs.

;1

Per lb.
! 0, d, t •. d.

l'ri_, g. tnt •• p. ti 0 0 - 18 0 0
lerate .iUe 8 0 0 - 10 10 0
1'weecIe 6 Ir. 0 - 7 10 (l
Derde" li 10 0 - 6 10 0
Wgfjes, .~p.1,ru., cl 10 0 - 9 10 0

tw.Mde i li 0 -- '10 0
"derde 1 6 0 - i 10 0

,~ '10 0 - 7 0 0
Mun ....ereD, witte 1 i 6 - 1 16 0

" lichte, 0 16 0 - 1 6 0
" .. kl en

doDker ... . .. 0 , 0 - 0 li 6
Zwar&el~ '00- 610 0" :;~telm. ~ 1: g: ~ ~ g

: IlCbnal OOI-OIO
""I~ 0 6 0 - 1 0 0

Vale, I.ns 2 6 0 - 3 6 (I
middel_tic 0 16 0 - 1 10 1.1

"kort 020-060
"lCbnal 003-006
:: ,.to. 0 • 0 - 1 0 0

8pe(lODU. licht I 6 0 - I 10 0
" ' doubr 0 12 6 - 1 10 0

JtDiken.;-,.eeren 0 0 I - 0 1 6
Wol.+De veilingen te L004eD opeD'

den Dinidalr IaaletiedeD. OlIM bbelbe-
richten ~daen, dat de PrO- der ~te1'8iIi.na" met _it. werden rJtaad·
hufd.. !Di' DiK... il in elk r....beier
daD áJIemeen werd venrach'. en beeft
to' Doe.toe.- iD,.loed rW op -
markt, die _, blijf' "oor go,da, 1iebte
.. o)loorteD. Zware _t.D eD. afqJ
wonlea fellter .. ein. ..'ftUId ID kun·
_ al~iD • prOMD bal.. Op de
pDblieke mark' 'IaJllÏlteren .. areD PrO..
_ onYVDDderd.
W. 00..... de yoljende all Ioopeade

prURn TOOr:-

A-ITR~Y & MARAIS,
HJlNBY! JOHN JU.TTBAY.
ANTHONY BDtTABD KOUS.
Bandel8&l'8 in 'tGroot en Klein

boei"'- verkoobt op 00mmiIIie

'lIKBBBN D. bht'llDiiz<'::Ne!:,'::NIBUWBS1

DAMES, DIE U
suUm het mcnrel.~ ~
N1lN TB B'V.OBUN. I

II~ DE UITSTALKAMER
ral DUID .. pnaie Kase ~ lDAK.B8 VOILB C08'lIUKBS ..
COSTUUM BOKKl!:N, Gev~ Cruh eD lÁDDeIl eO.tUaWS, ZijdeD
Opera ~, KouIeIiD ... d....,nt Net lapoonea. Thee CoIt1uDe'a,
AIpoa eDZijd. Stof Mantelaui.J&P." zijdeD COItaIae'. eD ~ Ro1draD.,
KiDder CoItume' ... larken' ~ mateD j Meiaje'. • .Jaap ~
}futiel. en COItaam Rokba, .. lObe eD Fmucbe KodeUea, DaiUDdID
ftD de Nieu .. eD CbiJfD~~ 800rta 'om uit te ~ tera eie
Jaapte prijsea ia d. .' .

Alle Costumes .~ aokkon ,gratis pasklaar.e
maakt v~r elke tam,. ; . , . .

. MORRISDN & CO.,
PLEIN$TRAAT.

i •

.... 'lIidIJ •. Jauuti·, . ,III."Bpkt.i
I

PRETORIA,.I
1,,

P.A.;ARL

lUI EI BlUD~'IJIIAITSCIIAPPU,
f B~.RKTe, .... .

Bootdnraat, .OéTBAIAI. P.A.ARL.
Groothandel in K~loli&1enWijn en Brande-'

wij n en lHsttIleerders.

THE "ACME" ..mr Z1Ii4-.AIIft- I' l.J1eW.

AUTOMATISCHE ,VOORTBRElQER~ :4Ip O.S.tiIWt BtIP --
VoortbretIger.1 de Markt. ; N ~ •..
.Ka door ieder mail ftD pw~ I.,.. - .01 .

gezóDd ventand WOrdeD gebruikt, werkt bel- .... ',,,... W lf) rw
t,ouwt.r, • .a.obl& ftlu, dat er ... ... lIOI ... .... ••• .,. .01 ...

ba '.at orde gerabD. . I
:I.t a Diet miallideD cloor ~

9'OCIri.bJeDg«!B. De 0IUIIeD sijn beproef ~
hebben al wat wij er ftIl..... !

Honderden zijn .. ¥an in .... ._. I ol. C. ~~ i ,
tW" __L- l=~' . ,I ~' ).I,.A..~· •.IJ'__" TO . Took' Q. J. V, • J. Q. Lea1r, J. Jl.,'

lI~L8, WONING ,PUB IBU ~ L. ~., .A.. J..... D•. l. ,'.
GBBQUWBN, eu. op on. 'ElGD r'ieic» L.W.v_L".l. W. ~ J~••.

L~_ T_.I!_ _!... 1_ ' Q. IJ. wolfullb. L.W.V . Do'
en II:.•~ .........,.. - v0'l5..... on. YOOt, W'. ~lr, ". Jtd. rt ;_,I. .
.ning ~ eeuig IIIMD- deD,,"fnI'eD wp ~ ~ 1. I. _ .&.. (1,

geea b8taliDg. • • l' .'
. BeIQbouw alle ua.. Iabriaaten nO : •.

vooftbreagen, en kOlll daD bij ou. Gij s4 \ tiKDN. .
overtuigd WOrdeD. I

; Dese 'fOGItbnrOaren maken het pe alleeu BOO ... bet gebraib wordt
Et i8 ~D 0'VBB!BoD'QCTIB van G~! geen .&BU~. De voortb~
.... ~ .&O«MIlI WIl beweniu: Tolmaakt m leder onderdeel. l'
j zie wat de A.88ISTDlT-INGBNIBUR ftIl eie CENT&A.LE z.Ai

SrOORWmBN -.rt. .
I WT hebben V~ ge~, die te •sien zijn iD oul,

!rtON8!J.n.UMERS_ i ,

I Wij..,;reo KOSTEN-BERBKENINGEN T~ .nig HOT'RIL
't0N_ING ...... en zullen JOT GENOBGEN eeD VaD oue ~ ta 'r'!:t:t,";."!*dImt Sc.s.
1Ijoordigen zeDden met een WERKEND MODEL, ep _.. afatauct
op OIlZ8 eigen ko.ten., dMi wii _(I!,~i2d zijn dat sij, die PL,u( habbeiit
•• eeD tAt Iroopen, bet ZULLKN DOEN, liever daD UNIG ANDEl
~L .:
j Dit pe ja meer dan dne kWIII't goedkoop« daD 8teeDbol-gu, Pet~1"" of EleCtNeh licht.

ALTZJD 80800K __ KO....
Zich te. verroeien bij:

iZUID AF1tIWNSCHE ACME Y£RLlCHTIIU VEREENIGING,;
Lanptraat, 204, hoek BIoemataaat. KAAPSTAD.

.".CHRIFT •.

&on ~ ., .., MpJ iq(
~ 1I.t.L~

, Per lb.
·,d. d,

laeeD ... llt., utra .aper. 17 - 18
" laperieur lb' - lil
" ~ tohuper. ". -- 16

inf ... alecb' IS} - "
Vet .. oC .Ilp. laDtle pede
CIOadibe BJUftld... ... 7t - 8

Dito,)[voo ... ... .., 6 - 71
Dito, .-enad YeId... ••• ,it - 7
Vehrol, licbt, .ouder fOllt, ,j
middéhutia ~Y8ld... 6l - 6~ De Oudste, Grootste, en -ifIte MlI1Ichappij van d~ num in

ORO, Karoo ••• ••• ••• ~ - I .....111
Dito, kon... ... ,.. ... 6, - 6' de W_,ke ProvIAcie.
fenol, kon. fon\ief eD
aleeht M.... uo ••• ,. - 41

Vet.ol, Brof en lekleard :J-i - ~
Ge__""" pf en.-kl. it - 8'
f~ lfU?eld ...... 01,I..,en '.I(OeCl. condi"- 6i - 6f
Dito, miM.lPI, Iicb' III.'
•• icia Ioatea ......

otto, midclela, kon fOllaefe. aIeCb* ... ••• ea.

Dito, 1IIiddeIa. :Karoo, Ian,
eo PeII& 00Ddi\ie ...

Di'o, iIIIiIlde1a. ...., JioI"
en .at lDiD fo._ .. 't - 61

Dito, aiddeIa.. IIOR, tou-
W ID aleaht _... 3t - 'I Eai8. ~ ~ Gi. raoU he.n CII'IIIn ~ 1I«I*l:

.A..qonbur. - lIalti aWaIr_'; .. ei-
. liUdaI werd ia de lfaeIOePeD ..u

Wintitrlaur ja PIUId teM lotd.
-iie knipaell __ 1dII wia..

bokjeI kooien ft 14d."". De pa-
bIieke mark\ ftIl Dinadaf - .1Ip, ...
prti_ wuen td. .... du de 'I'OriP.....Wo ao&aerell ie vo.... allloopade
PriISen _:-

per III. VOOR!lUaJi.u.u, W,'
I, d. •. 4.
16-16\
o lit - 011to lot - 011
:l~:g l~IVoor O&talocu 8Il
of-oil . ,..,..' ........
o '1- 0 •0101- 0 lot .

_Il-IJ ......

OPGBlEUOBT

Hebben alte- Toorhaude een buriceu uit.-ochten voonud na te
~enguan de 60 lIOOIien ouden KoloniAln Wijn, BrudewijJl en
Libaren, die sij h11DD8 olienten aan1Mden iD Kiatjea ..an 1 dos,
BOtteIe, of in vaten TU ..mr grootte,

, ,

GOQcMD en Zit,. ... lIadein~ "'beSeD op ..-encheideDe Tent.oODltel·
liDPU. 'W1IIII'OIlW Londen, Parijs, en Amst.clam, 'fOOl' de ,-"' .....
lijk'heid Tall h11DD8WijDen, .... ;'

PrijUijeteG op M1l~ bij CleG s..etarie:
. J. DE WBT DB VILLIBB8.

BOBlIBT HUNTB.&,
TeJi8ruuaen :-" Dvx," PaIIrL
Poft BDa No. 8. ;, 10 NOVUSI&,

.. ',e .,r',



DB ondeJ'geteekende wenlOht
Mr aJ~m4'eDe kenllÏ8 te breD-
gen da' hij .ich K""eetigd heeft
al. Aftlagel', houdende Yer-
Jroopillf8D op Woenedag en
z.terdag op de Groote }'arade Meubelen V1.Ul iedere loort tegen de meeat
ft1l Wagtm8, Leveode Ha,,", redelijke prij_Jl.
... en bereid is Ver. 1\....__ 'u' '-_1_' de
koopiDgen tehotldeu van land-] , ~ ~oonud ... n lII.eu_u Jl een YaD groohh
eipndommen, huisraad, cns , m Zuid-Afrika.
iD eenig gedeelte Tall de Kaap
KoJoDie.

Direote AfhandeliDg op den
dag van Verkooping.

Dul1rg Straat 88,
~Dove:r G:roote Parade,

P. J. VISSER.

Verminderde lerate Klaa Prij., £28 68., &lla Bui'-bnt Hutten •. ·OO9.1lDLIUJM& omCIlJ, ..
• lIaDaoD BOWle" KaJll8.t1,

(10. VDlDIZPtIlG)

.Adde:rleyauaat, Kaapstad.

.", ~..~
'~:~~ ..'

.....................• tt"",..,.. 1IIcJa.......... --Je="~:=--=~_ ba....--........ __ .. +-
....... ~~ia ..
........-Iaat ~.~.=,~.-nala:t;:
................ ia .............
..... JiMieat ........ - - dat all........................=...v_~_.",_ ah hid A.frib llllrijl--~ WOllAOY MAATSOHAP·
PIJ PoRbu 8184, Da'f"7'l
Kam ... K1IB1k Straat. Job'
bvIf.

~·~ona.CJJI1aII DI'
~V.urD.

'1IIClllCYBEIUIDWIIGI

•• 8. COMBRIN.,
OB ot7D8n KOJ..oJ!lflALR

lorIage enJn.eHen lintel
(Gwnll'MAJ\ 1A~6).

!3, KORTEIIARKTSTRAAT
TepDoye:r B. STUllK ct:: 00 ,

LUmAD.

GEeD ALS DE BANK.
-

848. P!:_K 428.
OIl.~ WUI _ bont .... .,-.I.", _,..

v_ pol ••• aa ...
................ 1Itd: .~,u ... .- 11" pIIIl ....... __ o.e. lOM." waar ._ b. '""-._.~ .. _t~ _......._oIioo_ ........ _ tllij •.......... __ 1&"*_ _
.......... ft&azr n'I ..., ft OD" ,...._ .._..., ... _ .. '" Pal. __ ...

-....---~ -t;o c,_ "0- ..._ -- __ ' "NH...- ,...-_ ....-.
" VALUE SUPPLY Co.,"

1MPlR1AL! IClURIlAICER8 •
• UII •• TIIAAT 3.1.,

lAAPSTAO.

Ou••• ,.... •
84/·,BSt Einde Pilien.42/.
KENNISGEVING.

Zllkke OogeDf f f !
ROSE.ONTS' 'BRILLEN

Vanterken zwakke Oogen.

lIrfn.a, Ooq'-a eaKa..tooco..,
d. biJJijbte priJ...

][oRelooe ondersoek van het
l'B1ohtll .... opD.,rdnj_.
P. Jl. BOSDOlfT, L\ 8.0.0

RORE_ONT,

s..·t rifteljjft anIen ."rd. D pw IJ.,._

18AA.C RUIRsKI,
"'411 ....

BOOYDKANTOID:
Cape Tt.... a.boa .......,HA AP.TAD.

DIBBOTEOKD:
WelKeI.Seer ALau, GLlDJlO. (de ft.... GW.DO." JfaInoI)
Dr, A B. hTlu .. (Dinatnr .J.801ltnl'llramer).
Lt. Knl. D.11IOOLL, U.8.0.·
WelEd. Beer H •••• u &uro ••
Klpi1flo I, l'LmI.f.-V"". (1JDderwrit ..... LJo,Q).
WelU Heer.8, V.D.nu •.

Bo.eut-Dde ~le ,.,tt V~ 1'OOr Mt ~OOJIID VU
HuÏAl-ligeedomlDeD. Zij.telt ildereea iD. 'ea U_te LopIa'. .... .
eeD IllUDd.lijlr8Che .fbetaliDg ...... miDder' sijD boar. V...-.ft 't'iijt .
wODiAg.u op pmaklrelijke MIl .. weUUg midfel ..

Pro.pectus Op aanVraal'
B. V. DA.VI.S,

Beltiereade Direat.ear.

NAUDE ~. BOTHA,
tart, ei Co.. Jgeatfa '•. PredIlbo ~

PRETORIA EN iJQHANNESBU~G.
STOOMVAART Il00.... o. va-:o.:.. Pre'u'l __ ~ .....

, ..."., - -' , ..... ~......... : "1Dl~"1111BEPERKT, ..... ,......... '
~ i--.,..., --

ALLE ORDERS WORDE" ;MET SPOED UITGEVOERD.

lenige yruob.... orProduklea 1I.JI'•. Io... -trOUweri
zullen 0DZtt besie ......... lYadQea. !

DADELIJKE AFREKENt·NG.·
TBB

bUO Pra,'_alt AIiIIIIIIII-SII'l·lfrJU.,LM.
/" .:(&. '.n ..... Spllrlu.'eld. Jasacllttt Iltd-lIrBa,...,.lt).

KAPITAAl. \

- ~80,.OOO.

•• , • .i" _, !
W. 1l4lf!"fDptuk' ce."" ha'" 11&11~"iIl W

West :Engl.ll. ! uitlooJ)~n. of een ver.
koudheid kan morgen

PNEUMONIA zijn.-q.-•
jaar. .

lADEn'S
MEUBEL MAGAZIJN,

i

LANGSTRAAT 1"'2, (vroeger 10').

Prachtig assortiment van
Voorkamer-Vouwstoelen.

B. BARNETT,
Ca· alogue Vrij.

GEO. C. BEHR & Co.,
11SIJGXD,'I~DIIRD~S la

lLGIDDI Cql~SSIl IGom
OPCERICHT tsets. _.

Hoek van Burg .. en Kortemark t Straten,
(Groenemllrkt Plein) KAAPSTAO.

TELEFOON No. 881.

BUCKNALL

KEEN E'S middel
" Co. • tegen verkoudhmd

ván "Een Nacht."
breekt eenige verkouó-

, heid in. 11 nacht
I

". i .Baat aiets nadeelinga
Betel" dan Longv81'1ter.

ke,..

LIJNEN,

VARENDE VAN WPSTAD NAAR EIGEUID.

VJUOBT DIDST.

8.S. "NEW ORLBANS", verliet New·York op 29 Ootober voor ... tal.
8.8. "BUCRANU". ".. Iiet LondlOD ~Ol' lt"'pátad en Delapa Bui op

Il No.... ber, en wordt hier 7 D~btr .enracht.
S.S. "GRIQUA" v.. li~t Londen op 24 Nonmber, direot voor Oaet lauIen'
8.B. "BUCDT AUR". Ylrliet Londen op ~ l'fo" .. ber voer Kaapew.

AJp Baai. na 8t Helena,
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Londen.

J

t&,DIXI
-~. . I
a:••••. "1'AD. \

WATER I; WATER,'

, O.P'l'l:OIENBo. -vau.ClTO_,
Kerátn" 4, K•• ~sfQd,Correspondentie

in het
"'oUand80h verzOCht.

,

IrIIIIMI Iq lImI
.11 i x'e". ~ Gtlirlst

.. lp ...... __ ,

. ,. Pij,... Tau VAN K08TD.
0 van .... ~i .....,hriflea _.
.. .. -IBentelIinpD -

.1 SOOrt. ". ~
,. V~ 8D Opera Glazen,

"'~MIpI ...

SOUTH

V_ _...... I!ijIlOlldtrheden .... betnft lMiD«. "'_"bOD6ea. ...
wede ... SiGIl tat ~ ja Ká, 1Nl, YOOr ...............

In.......,r~._- .

Iu..... P!IItbu 1t t2.

GBBR. BUOKlfALL. 8t:raDd.tra&t, KaaJ)ltad

,

WENTZEL " SCHLESWlG,
a......... _ ,

HORTB _ARK'r8T T a,

IroothIndti MagazIjnen, lCantInn 811 Ultatalkamll'l
r...-aw_TB.U.T •.

UPPOIT WIl ..
• ,•• ~.......II................... ~ ......... _ wo_ .. _ApatJa

a_RUIK

DEMUTH'B
jj Triumph Antiseptic"

OlD Vl.JOh, ~e1Ir, Gevowrelt., Wild, In GIIJIe Apotheek worden Dokten ea Familie Jleceptea beNIid 0 ....
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