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TU ODderget--', behoorlijk gelMt door Dr. IL J. T. BDtls, die het DUFFUS " CO.,
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B~ ;:h: ~~- Woonbuie, tegenoyer het 8t.dbuï., Biblio- TE DURBAN VILLE.
~ .. poatbntoor, be~e .. groo~V.t.ibule, Salon en~,
7 81Mpiamen, K.euken, DiaPeDI, Di.DatbodeD .~, eD een weeWeng
iDprichfla Bedbmer. De lhoaden.trekbD sich mt tot Loedolff...t;nAt. nE onder~teeken·le sal doen ftl'lroopen op hst. MABK..T
~ .. K_lr.eataill eD VnwhtlloolPeD, il er MIl 8~, IfI'OOt geDoec·~r PLEIN DURBA.N VILLE. ! :
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bren. Het _ter i.UD~ nUl' den 'tuin, Stal, Kluken en Badbmer.
Ken A.ërlllotor iB op dB rbouwen opgericht, die bet _ter ala boven 14 Eerste Las BI"ls, in goede coeditie,
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SCHIELAAR, DE BOK " CO.,
Gevestigd No. 35, Wandelstraat,

_ KAAPSTAD.

KAPITAAL £10,000.••
- -_ -- -- -------- _-

Inlichtingen 'Worden op aanvraag gr-atÏa 'Verstrekt.

}[a,lmeabury Executeurs Kamer en Trust en I
Brand Assurantie llaatscblppij.

Publieke Verkooping
- VAl!l-

Een Kostbaar Landgoed,
in de Stad K.A.LlrlESBURY.

Rainisr sfr. in de STad Malmesbury,
OP

Woen.dag, 18 Deoember,
OM Il UUR V.M.

VlRGm NUT DO DAGVil VEROOPING.
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GOUVERNANTE op de Plaats
Oranjefontein, Distrikt Sutherland, ONDERWIJZER. - Eea onge-
om de opvoeding van drie kinderen huwd, gecertiflceerd Onderwijzer,
op ..ich te nemen tot Standaard VI. v~r de arme School te }l~urit,foD-
Moet lijn van den Protestantecbeu -tein, ongeveer een uur riiden van
Godsdienst, en in staat onderwijs in Kimberlt·y, bekwaam om Onderwijs
Hollandscb, Engel80h en Muziek te te ~eveu aan twintig kinderen, in
geven. 8alaris £36 per jaar met Hollandseh, Engelsch en Muziek, ea
nijeD kost en inwoning. De gekozen de kinderen op te werken tot den
applikante moet baar werk beginnen zever·den Standaard, tegen een
niet later dan 1 Februari 1904. Een Salaris van £65 per jaar, met vrij
Afri.kaansche zal de voork- ur hebben. logiWl en inwoning.

Applicatiën met copieën van getuig- Copieën van Certificaten van be-
schriften moeten niet later dan 10 Irwnamhpld, goed sedelijk gedrag, en
Jannari 1904 gezonden worden aan l-dmsatschsp van een Prott'stanache
den ondergeteekende Kerk, zullen door den ondergetee-

J. J. THERON & ZONEN. ~eDde tot einde December 1903,
ingewacht worden.

Woroester, WerkzaamhedeJi te bel!'innen met
2 December 1903. het Januari kwartaal, 1904.

P. E. SCHOLTZ,
Mauritafontein,

8pijtfont ..in SidiDlf,
laten December, 1903.

... .'!"'.--
. '&t blbaaIde da R_ aU 0IIII aiddeD
"!NI te' D.IHII op Zat. ~ dell 5dea
a.wr OIl'eD pli.fdeo v••
JAOOBUS 8TOFBEBG WIUK,

ÏII eien oaderdom vu 81 jaar •• lDUIIdeD_ iodapo.
DI. Nb!!t:t eo all, vrieDdea "_eD

IlarieJijk i YOOl'deIuute "r, hembe__

De Reere doei wat goed ii iD Zijn
oom·De bedroefde weduwe eD kinderea :

E. WIU¥-
Eikenbof,

cliat. S$elleDboIIcb.

VEBHUldD D&&r den Remel op deD
7dea Dee., 1903 ona 4ierba.r &OODtje,

HERMANUS BOSSOUW.
iD deD ouderdolD ftIl I jsar en 6 III&&IIdeo.

Veilig iD JeluI HlDen.
D. bedroefee ooders :

D. M. JOUBEBT,
R. E. JOVBERT,

(geb. Rossouw),
Klein Simon's Vlei,

diJt. Paarl.

BENOODIGD.

TEG EN het Januari kwartaal,
GECERTIFICEERD ONOE&-
WIJZER, l'olteno disrr., 18 leer-
lingen, tot Standaard VI.-£70 en
mj logies.-Hollandsch.

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

ONDERWIJZERES. - Op een
plll.&tB nabij :t dorp. Robertson, !.O
minuten van t Station. Ouderwijs
te word. D ~'en in Eugelsch,
Hollsndech, Muziek en Naaldwerk.
Salaris £60 per jaar, met mi llJ~e8.
Applicaties met getuigschrift n, ook
van Iidmaat-chap van et'n Pro es-
tantsche Kerk, worden verwacht op
10 Januari. Werkzaamheden met
Januari te beginDen

J. H. CONRADIE,
Vink R'vier, Bobertson.

EEN Onderwijzeres voor 6 kinders,
Standaards L tot VI. E~elech,
HoUa.ndsch, Muziek en naaldwerk.

Salaris, .£50 per jaar. Kost en
Logies vrij.

Applicatiee moeten ingestuurd
worden zonder verzuim. Ta.&k te
beginnen Da. de Kerst vacantie.

R. B. VAN VUUREN,
Redcli1fe,

P.O., SF-'ug Valley,
Tar kaat.ad.

ONDERWIJZER. - Applicatiee
voor Tweede Klas School te Blanco
voor Pr incipaal op een Salaris -an
£150 en twee kamers. niet later dan
12 Januari, 1%4. Applica.nteD moe-
ten van goed zedelijk. gedrag zijn en
tot de Protestantsche Kerk bebooren.
Jngehuwden hebben de voorkeur.

C. HEUNIS,
Secretaris.

EEN ONDERWIJZER voor de Plinte
Scbool op de plaats ... n den beer M. G.
Pretorius, Boodeplaat, Pretoria.
Vereiechten : Hollandsch en Engelsch :

M usiek eene aanbeveliug,
Salaris: .£U; p'r maan:i voor een

gehuwd peno<lD (vrije wODing); .£10
per msaed voor een ongehuwd persoon
(allee rrtj ).
Werk te aanvaarden Jan. 1904.
Applicati611 sullen door den ond ..rge-

t8ell:endeworden in gewacht tot W oens-
d.g 23 desee.

G. J. JOUBERT,
Bus 12, Paarl.

OECEB.TIJ'ICEERDE ONDERWIJZE-
RES, yoor de Publieke Boeren School ~
te Klari.:afoatein, Victoria W..t. (1 uur
van Victorie W. Road).
Applikati_ ftIl Alri.bazucb guinde

jonge dam_, Uil goed aedelijk ~.
eo bekwaam om ondenriLt:i geY8D III
Ea.gelach, Rollandach, werk, T~
nie SoUa, eo Musiek, sullen bij ouder-
«eteek8lld. ingewacht word. tot 29
December, 19OB.

8alaria £40 p.a. met mje koet eo in-
woning.

Plichten te UDTaa.rdeu. volgend ~
taal.

J. E. DU TOIT.
P.K. Welbedacht,
Oudtahooru.

ONDER WIJ ZEUS. Een ge-
certificeerde Onderwijzeres voor de
Private Plaata-School le Modder-
fontein. Otderwij.s te geven in Hol-
landech, Enge Iach en Muzier, getal
kinderen niet te bovengaande tien.

Salaris t50 per jaar met vrij
lagiee. Handwerk MIl aanbeveling.
Getuigschriften' zullen iDgeW.cht
worden oot den Uden lanuari 1904
door den ondel'g\lteekende.

J. 1.VAN HEERDBN
Modderfontein,

P.O. Dwin~onteinJ
. Cradock.

TE, Gari.. , Namaqualand, ia eeD prach_
tIge OpeDlIlg YOOf MA SMIDS- ea WA-
OENM.AK.ER8-BEZIGHEID, waaraan
groote behoefte gevoeld wordt.
Eell bekwaam en praktiach ambacht.

man IIOU ruime oodenteuoing erlanaea
en eene wilui~8Yende saak lrunnen clrij:
'fen.
Er is eeo goed gebouwd woonbw.

met Rtveu nmen, kombuia, ga.Dg, Y';'
randah, en wld., alamed. MD rWmte
"erkwinkel, wagenhw. en pakkamei
&IlJlU, allea onder ijzeren dak; ook el
lItal l'OOr ruim- acht paarden.
.Dit ",bouw ja te huur voor MD t.er_

aija VU jveo, of te It...,..._.. ....~ Yer-ki.... --r -

Vcm 't'erdere bij.r.on.bed_ richtt.
- aiOJa per briel tot d_ etr-bMt;
o.n.., GElUBD GBNlB.

I(~.IQ.

Miui01l- 8idiDa •.
C.. lecloD-l ;Ile.

VOOB. de side KlM
Sobool~ De !Iopp, dï.tlo. Bobertlcm,
eeD OncJer-hures of ODder,njzer.
Sal.ri. £90 per jw met vrije toat

en inwoning. .Musiek vereiloht." ,
Werkaamheden te beginneo D" de

Kerst ""ntie. AppÏic.tj. met
getui~brifteQ -zullen ontTupn
"orden door den ondergeteekende tot
lIODecember, 1903.

E. J. BRUWEB.
. HOn. Seer.

ment. .
pUnuten nll
te geven in .BjcillAl.m
Muiek

Getal kiIlILlent1l
nil I) musiek

8alaria £'S
Oopieën .....n: Qertiiioaten
zedelijk UDt_.,
der N. G.
worden l&Jl
vóór den lsteu Ju., e.k. W.-Ir.
u.amhedeu te begiaJl8llI1& de Decem-
tMI, Vacaa.ti ..

C• .Á. SHITH.
lIanakopfontein, •

Riverton Roe.d,
via Kimberl"r.

De Hoop,
Robertson, 26 Nov., 1903.

EEN Gecertificeerde ondenrijserea
om ouderwijs te geven op een Boeren-
plaate Bloemfontein, 8 llur van het
dorp Calvinia, aan 6 lrinderen in
ED~elach ell Hollandseh, en Hnliek
Salar 8 £60 per jaar en vrij logies.

Copleën van Certificaten en goed
zecJelijlt gedrag en lidmtataobap der
Nederd. Grreformeerde Kerk ,allen
ontvangen worden tot den Mdeu
Ja"uari, 1904. Werksaamheden te
beginnen op den Isten Maart, 1906-

Doe aanzoek: bii den ondergetee-
kende. A III. PUB~IEKE SCHOOL,

VRED~NBUR6.
--+--

I •

ASSISTENT. gevraagd 't'oor
bovengenoemde Sohool. •

Applioatiee' T~eseld van getuig-
schriften van bekwaamheid., gedrag
ea lidmaatsohap su lIen door den
ondergettMIkende! worden mgewacht
tot 81. December;

Kennis van Tonio-Bolfa, Naaiwerk
en Muziek een aanbeveling. Salaria
£90 per jaar en MuziekgeldeD.

Applioan~ moet~!l melden. of ~.
hun wttkzaamheden IQ Jaunan of m
April kunnen .wlvaardeD.

WM, P. J. BAARD, W.zoon.
Hon. Secretaris.

Vredenbnrg, Malm~8bury,
1 December, 1903.

W. STEENKAHP,
Bloemfontein,

P.O. De Hoop,
Z. O. Roggeveld,

Diet. Calvinia.

ONDERWIJZERES QP de Plaats
" Brakvlei" om onderwij8 te geven
aan vijf Binderen in Engelach.
Hol lan+sch, Muziek en Handwerk.
Salaris £40 per jaar en vrije kost en
inwon ing. ApplicaDten moeten Cer-
tificaten ove: I.ggen van bekwaa.,. -
heid en goed zedelijk: gedrag; en
m eten lidmaat zijn eener Protea-
tanteche Kerk. Post één maal
per wee~.

L. J. DE JAGER.
Hope Town,

2 Dec., 1903.

IfO~IIlL- SCijOOL.EEN gecertificeerde onderwijzeres
op een boeren plaats Bokfontein 9
mijlen van Richmond Road Statie.
Onde- wijs te geven aan 3 kinderen in
Engelsch en Hollandsoh, Muziek en
Handwerk. Salaris £36 per jaar
met vrije iuwoning. Cer titicaten en
Getnigschriften zullen ingewacht
worden tot den 3Isteu December.
Wfrkzaamheden t.. hellinnen op 11
Januari. Applicante moet goed wezen
in Engelsch en Mllziek.

N. J. VAN DER MERWE.·
Bokfontein,

Richmond Road,
3 December, 1903.

WORDT pvnaad: :r.... HUJ.8V A.DJPI.
voor bovéDgemelcle inrithtiDg" di. t.
Y6U iD .tu.t n.I 'IijIl Roll&dlch GD-
derwiji te gttY_ I!JI, du nood. lIl8t ...
def8 vak.bll helpeu bn.

ÁaIlZOekea lAIJIeil door dea onderse-
teekeod. "orden i'llg"'ll'acht tot op
Maandag deD Udc Decemberaand.

Werkzaamhedea te begiDllea la de
maand Januari l~.

SaJa.ria aal zijll £3(y,) dee jun met
nij. koat ea inwOlliDg.
Voor nadere infocDlati. 't'e<'Voeg.ma

zich tot den ondergeteekeudo,
A. STEYTLER,

s.cr.tari •.
lloufIle Point

'¥1 NaY.IQ.
ONDERWIJZERES.- -Applicaties

van Afrikaansoh gezinde Dames
worden gevraagd voor de derde _klas
Sebool te KarnemeIks Vlei. 1 uur van
het nieuwe dorp Albertinia., post 3
IDII.&I ~r week.
Applicaties met getuigschriften van

bekwaamheid en sedelijk gedrag
zllllen door den ondergeteekende ill-
gewacht worden tot 31 December,
1903. Salaris £72 per jaar. LO(li88
te ved rijgen tl'gell £24 per jaar.
Kennis van Mnziek een aanbeveling.
School begint na Januari vakantie.

G. J, B. CRONJE,
Karnmelks Vlei,

P, O. Tijgerfontein,
Riversdale.

Hollandsehe' Onderwijzer
Benoodigd.

Het Gymnasium, Stellenbosch.

BENOODIGD: BeD. Ondenri~zer
VOOr het HollandllCh tot bij Matriou-
lati .., en voor de ~wone onderwer.
pen in Studard B, (VD).

SALARIS .£250 per ~u_.
Werkzaamhedn te beginun in

April.
Mea doe aanzoek. met retuig•

•chriften ens., tot op 11 Januari,
bij

DEN BECTOB.

KENNISGEVINGEN.
------------------------

Wagenbooms Rivier A3
Publieke School, Bothas Halt,

Worcester.

UNDERWIJZERE3.-Een gecer-
tificeerda Onderwijzeres wordt ge-
vraag,j voor een private Boaren School
"P da plaats Krom Rivier, district
C&ledoD.

Onderwijs te geven aan 9 tot 11
kin 'eren.

Engelsch, Holland,)Ch en Muziek
eenl! aanbeveling.

Sa.1.ruU £40 per jaar, mIJt vrije
wou ing en logies.

Werkza'imheden te beginneD na
Deoember vacantie.

Applicaties met Iletnigechriften
van bekwaamheid zulleD ingewacht
worden tot den 30shn Decembar.

Doe aanzoek bij
S. D. MAREE,

Krom Ri nar,
Houw Hoek,

Caledon.

Het Normaal College.

ONDERWIJZERS. - App!icati.
lIullen worden ingewacht voor de
volgen1e b&t,rekkinl(en voor de
Christelijk Nationale School te
Klerlla10rp, Transvaal :

I.-HOOFD ON DERWIJZIB
t.ge~ eaa Sa!ari. van £8ÓO perj-.r.
Certificaten: van bekwa.a.mhei eD
JCOed sedelijk gedrag, -aa"el ala
[i :Jmaataohap TaG een Hollandsche
P~telltantach Kerk, Dloeten appli-
catie!! vqet,.u.n.

II -Eeae l ..te en 2de Assisteate
Ondel'wijzeree tegen llalaria vall £150
fn £108, per jaar, reepectievelijk
zooals b IVeu.

Gl!Ondir bJmil TU deHollandaehe
en ~nge.lacbe talen, een abeoluut
v8r8lschte. School h b'IÏ_!1D8D 100
vroeg mogelijk in Juuari J.IJ(K,

Applicatiel ~oetell wordeo iDge-
Z?ndeu en alhier oub"opa, To:>r
elDde December 19O5, 'eIl._prioht'3.a
dell Secretaria, 1Ia. 28, KIarbdorp,
Trananal.

G. P. PRETORlUB, Seer.
Klerbdorp,
2 Deo.,19OO,

DBNIS gelChIedt b~ dat
de pregiltreerd. .~ .~
grond. biDDen het Y;8hl~p
van Breed. Ririer biDa8llJaet DisWiOt
van SwelJencWn, van voorDem8ll aijll
bij .ZiJne Bxcellentie deo G01l't'8l'lJ81U'
l&Jl.eek t.e doeD voor het Jn'oolarit ...
ren van de omhe~et UU1~l,.

voonegde wiik. .Alle o~
t-e n moeten bij den ciD~eade
vó'rr ot op den 318teo Ju1'Uri 1904,
ingeleverd 1t'OirdeD. .

Afdeelingetaada Kantoor,
SwellAmdam,

8 December 1903.
F. B. BEID'

~taria
. I

WAARSCHUW •• a.

Afde81ings Raad SW8l1endam.
HEFFING VAN BELASTING.

'"HIERMEDE gescbiadt bui., dat
op eeae V8J'Jfaderiug 'u dfD Melee-
lings Raad, IfwelleDdam. gelJoudeu op
deu 4den deser. eeu ~.:ran
yijf-achtste (5/8) penny Hl' £ Toor
het jaar 1~, op aU. vaatgo,d m .e
afdeeliDg gelegCl ward, 1/2 Ian
",egen en lj8 l&Jl Takwepn belteed
te worden. lToornoemde- bel~sting ...1
Ten-alien en betulbaar zij., op
I~den Januari 1~
Afdeelingsraada Kantoor,

S"ellendam,
8 December 1903.

F.8. RlID,~.
Weg Inspecteur en Opzichter.
UDDLIIO:W!D SWILLB!DA1

APPLICATIES 'W01'd8Il ~gd
voor de dabbeIe betrekking VfOIlW~.
Inspecteur 8Il Opzioh_ ,_ Un
Afdeelingsn,ad, ~w.llendaal, tegen
een ularis van £150 per juf, w.rk.
zaamhedPn te begiUDen op ~o lltea
Maart 1904 en t. eindigeo; 11& drie
ml&DdeD lreun'" . .

Schriftelijke applioatira, me. oppal
van vorige'ODderrindini eD gieoertifi-
ceerde oopieën van .. t'Ilipe~D,
sullen' door dm ODd.erge~de Diet
later dan Donderdag 4. FebrQri 1904.,
ODtftDg8D word8D. :.

Af.lingIIreada Kantoor,
. Swellendam,
. 8 December 1903.

F. B. REU>,s.qetaris.

Afd88lings Raad Swellendam.--HEFFING VAN BONDElmBLA:s.
TING: !-

IDER:MEDE getchiedt kemiia, dat
'!P eene vergadering van dea ~
bDglrMcl, SwelleDdam, ~.op
db 4.dell o.oe.ber • be~tiD,
van Tier ah 'Iling. (4./.) "" hond . ..;;:ItiiIi!h
het jaar 19lM oygeIegd werd. r .,:
ne.. bel .. ting vernlt ell! is be-

taalbaar op den Udc JanuarI; J9M.
Mdeelinpnack Kantoor,

8wellelldam,
verrekt~ spieren her-

steld.
'_

UK-BtrJt DB BI!l8TE EMBBO.
CATIB.
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BENOODIGD.--

111)9C.,1~:

-"d-l .

Lelende Hal' 2lnilltf, r .

. Boerdefi)J~'
--- ft~

STELL£NBOSCi-t.

KwadnIIoh. .~ J
~Isch. larktl

II BAMBOES VLEI," Wij:n
De Beer J. 8. GllOL., op ..nrtrek ~ zal ·J)ul:.u.arJ

doen ftl'koopeD all bcmo. op
V_..-rt 1.11- en VU"I'~Donderdag,.'· den__ bIJl. tInntI. : T. 10.&0·v....·

DJDC'l'WDlI: " le~ klu Kar P....... 1 ~.me
De ",.ma. se.. G.W. D. alm, 1'8ÓleD bij ,"De G9wn", 7 BerIte .IE_ ~.; 2111,1."D8lIlIil

VoonWIr. B~ i $)hooDe V........ 1 Lot V_en. 1'hd1a"",lIOJ1UJIto
DeWel". :a.... __ , Boefdtrt, ·j~-ltap. JIeabeleD, .... 8IU,

N.l.a.c__ I'Or. A. I. If.Boft. w:'&~.~.~~..:::."'.t~.u:,:.' . J. J. HOFMEYR ,. z.,..;
AUDlTBt1BSN :

De ",.uw. Beema J. J,J.Vu A...,.
eD P. G. !'Ulo•.

De ~ ....... ~=~.~ ..
... aar, iD deo Will" ti 10 oar.

DE P"OIl~ l[w,A.ftULSCB.
)Lan sal gehouden wordeD op
WOElIDA&, 28 DEC., 1101,
opd.~I'! .... a"'l
'fall Aad8rft.ll!q-.re (Braak ,
te beginnen 01Il 'I ure V

Behalve <hoeote.eu Vruobr
ten 'faD ~lBi ~ ~p
&~~m.~ VH~
(groot en ~io), GaDJeD, Kal-
koeneQ, EendeJa ft Hp!'Jld~~
enz. te koop worden aanp
boden.
Op last van den Rud,

D. P. KOSTI,T,
Stadsklerk.

~tellenboeoh,
2 Dee., 1903.

-K.piIaaI - - £2' l,OOO.
BestrYeFonds £34,000.-JtAAPSOId

GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN.

i.



'''EERSTE
In k.waU~L

NEGTAR
THEE.

DB EERSTE
"• ' O __ ~._

..:. JIll~::tS~~b~i.prt...., "'rf,n;,_, __
vulMtelci+ "WIJ

coDllllWlclleef..l)lilefjltli bij de DWlllU· tlCti::':t~tB
ren op han '!.!~~J:~~ili.:
JD8ar'tot nor to,; hebben I~~::~:~i:i:===Diet ~ •. Kan de "PC!1l'IaIe I'
ngeeriD, _ • hare. !'etI~lt' ••
1dUIld_ """'1" _ _~',,-..'!!.~!.'!!y'''·I'''''-
met de biJToeabll: "boen:..a.", '··-·"~i~.:"~~j7:
TergeteD, &Ja Luá· eBt oDiiloPIVk
wordt ,emaab." '
Oyerleeu la er ,een of

raa18n-bitterileid te ~ll1o&n.
laodelltke beTolking' ill maar al
rereed om D,men te werkeQ tot heU
ftIl haar TaderJand met aUen ~Ie
Zuid-Afrika liefhebben en aUn be-
langen weuchen te beTOrdtlND.
De gesohiedeDil '91ul den oorlog en==========~·tle krijgswet fa echt!H' een deel '91ul
het "olk gewordeg, en het .preekt
tan zelf dat yerhale uit dien don-
keren tiJd met het "olk sullen le'Yen
en "an gealaobt tot geelaéht ov.r-
gelsnrd lullen, worden. De.. "D-
merking pldt. '91ul belde PartVeG
in den oorlog. i

Het geheéle 4istrikt "aD Malm.
bury Terbeugt: &leh dit jaar in het
b~zit van een: ult.tekeod goeden
oogst. Waar het oog &lob wenelt
ziet het gele )toomlandeo of op,.
atapelde garveo. Rol'st la ll_geD.
te sillD. De hueroogst .. praobtt"
het koorn lJ ~et. De natuv wu
den, landmall dit jaar fil genoemd
distrikt du seer gunlltig. Haar
zijn geluk wordt geetoord door twee
hoofd.oorzaken: scbaaracbte laD

arbeiders en de achljobsre slapbeid
ill de markt.
8chaarlilohte aan arbeiders lJ eeD

klacht die In Zuid·Afrika andl
lang burgerrecht heeft verkregeD •
Nu eens wordt de schaarschte meer
ell dan weder wat minder ge"oeld,
docb het nl'lChll it .techta dat tu-
achen ";&eer ICbaaracb" en "een
weinig mlllder echaarIOb." De dm-
.tandighedeu \'aD het land breDgen
dit mede, .,!n ·wIJ relOO'Yendat het De ';S.' ~ J. W. Suer ba
oog 'Yele l~n: zal duren, ,oordat t~ na liDb7le oc·......
daarin een bl~ vende ....randeriD. autriotell. "":_-
zal komen. Het WM ooa echter . .
opmerkel"k dat we "'EIen enkelen De ed. Iaeer lou PlOId,..........

._, I" x-ndbeawr il tIWaI ..... iD
pel'llOOllop o~ Nla hebbeo ont- nD iii-Nil ... lae, aoordea.
moet, die in ~en invoer \'&D den
Aziaat een op~ IOCbt van de
arbeide-moe1ltJkbeitL "Liner 81lJr.
kel~ dan de toekOlDlt \'811008 loa
en ooze nakom~liDgeD bederng,"
is wat meo on~oorwaardeliJk '91ul

den "rielld "aDl Zuid.Afrika "er.

NECTAR
TREE.

OE EERSTE
in elke huishouding.

NECTAR
THEE. MARKTPRIJZEN.

KAAPSTAD.

DE EERSTE
in de schatting

van het Publiek.

.IBtnn • .&1UtT

11 December, 1901.
.f:.d f.d
o 6 8 0 10 0
005 019
013 014
022 04.
o 12 0 0 16 a
039 063
024 047
o li 3 0 18 6
1 1 ij 1 1 0
OOt 001
o 1 1 0 4 6
o 3 0 0 12 10
004 010
OliQ 093
o '0 0 10 0

\atrl ..~.pp'.n ...
AbrikoleD
Soter
Eenpeu
~ieren
(hnt:en
Eloenden
lralkoeneD
K&lTeron
Kooi •••
Peeren
Pemken
Pmhnen •••
SpeeD Tukena
',hen ..

NECTAR
THEE ..

ZATERDAG, 12 DECEMBER.

DE EERSTE in alles
LET TOOH WEL' .

All. ......v .. /...... ..... a.cr , ...
de VilDe 00, ., of
... rLgn,t Land,
....... tOCII U .
........... voor , GIt
.... rIft POnU.6 44
UIl .

urink
Heerlijke

NEGTAR DE .ZUID·AFRIKAAN
' .... mGD .. t

ONS LAND.THEE

Landbouw in I,De Baai"

NECTAB De .tedeling, vooral hij -die ~n
krant IIchrijft, of die gaarne ZijD
eigen Item hoort,' moet eem naar
het platte land gaan om uit te 'Yin-

~ deo wat door de landbou wers ge-
daan wordt, vóórdat hij (meestal
onge'Yl'aagd) zijn oordeel geeft oVtlr
zaken waar hij geeo benul van
heeft. Dit ia een eenvoudige, ~e-
dagsche aallmerking, en toch nodt
men maar al te ding .. dat ae
geheel :ah het oog wordt yerlorell.
De minachting "oor den landbouw
\'Illl m~lC':leu, die oooit nrder aUIl
geweeet dan dell ".>ei \'aD Tafel.
berg, of wier keDDil 9'80 het Iaod
zich beperkt tot de een of aadere
tooDbank of kaotoormaren in eeo
der groote .tedes, bn met gelijke
minacht.ing door den landbou wer
beaotwoord worden.

Dat de landbOuwer hard moet
werkeIl en \'&el moet 111kkeleIl,\'8lc
dadelijk in het oog ale men b.v. een
diltriki ale .Malmeebury bezoekt.
De dagen Ivn lang eD.de zon ,",m;
arbeiders aiJn achaarsch en de marb
ver afgeleseD. Boyeodien lijn de
jaargetiJden wlJeelvallig; petten,
plagen ell ziekten onder dieren en
plaaten menigvuldig. Het wekt
dua haalt g~ verwoodering, hoe-.
wel het l68r te betreuren la, dat 'een
.deel der landelijll:e be't'Olking ook
in ona land van lieverlede de boer.
deriJ opgeeft en naar de steden
gedreven wordt. De ~vallen "BD
menechen uit steden en dorpen, .die
zich aan den landbou w pall w.iJdeq
behooren tot de aeldaaambeden ter.
wijl het een alledMglehe gebeur.
tew. lJ, dat een landbouwer met
&Vo geheele gezin naar een dorp of
lItad trekt.
En toch "ertronwen wij dat- 00.

volk zijll gehechtheid 'Uil den b0-
dem vaD het platte land niet zal
yerli&aQ of p~ageYen. Het le
waar, de boerderij saat met vele en
velerlelmoelliJfheden gepaard; dooh
"an gehechtheid aan den landbouw ,
\'aD getrouwheid aan jele"eD8wij 18,
de &edeDtUl gewoonten der yad8rea
hangt "oor een ll'OQt deel de ~
tomat \'IlO OOt! land en "olk af.
Blijft Diet alleen in het land, maar
ook op het land. &ij ®se lea... .'
De reil, di" we gedUl'eDde de af.

ploop8ll' week 'door een groot deel
ran heli ltalmeeb1ll'1 dl.trlkt, in de
'!'ee&eItJkepromole bet8Dd &11 "De
Baai", hebben afgelegd, heeft~ ..
waarheden OWl opniellw onder· de
aaodacht gebl'lOht. In een anden
kolom Y8D d... en volpndé uit-
gaven lullen eepige Vti.bIea oftr
dit deel ~vanbet diat.db ell tin be-
!.aqen Tel'8ChVnea, """1wa ou
ID dit artikel weulOben te "-",,,.'!L!~~~·t4..... ~~:t;
tot eenige a1gemeene' .... ·ID,
merkinpn.

THEE,

NECTAR
THEE.

NEGTAR
THEE.

NECTAR
THEE,

NECTAR
THEE

iJ een Heerlijke Dra••
fOOl alle )(eueben en

te alleD tijden.

Wordt verkocht door alle
Kruidenien (groce1'8) en Al.
gemeene Winkels deer ge.
Deel Zuid Afrika 1,\ t's, i'l,
eD I.lh. looden pakten en

'1& I·lh. eD 8-1h. praohéir...........-
/
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Woonsdag,1iDec. 1903',
_ vtm •.•.

Lote 9.10 in ~,8tnal, ~ t·: '.
de eigendommen : .• b.r.J.· .. , .Di"" ell Nico' 'Roux. ,
, Lot 7 iD Aljcltieatnr.t, nabij de
boftDltMude.

KOK Ol' ADBB881J1B: .' .!

Dr. rh.ador.": "._an,
, £'. ''''. ~ ~ ~ 1. • 4

~o. 4, Pleinst~t, KAAPSTAD.;' .
Hoek ~resident. én Eloffstraat, .Johinn.burg.

• . " !

\e lO.II ..
de"','
10_.., •.

"re, ".1IiIiir:

SlJTHIlBLAND .
01llce:'1lI'eJl van 9 v.m. tot 8' n.m..; zater4ap vu

9 v.m tot' 10' La' .

Gemakk8UJke Termen.-

ZBIBADS,

PAUL D. CLlYER, '
Afslager,

.\lgem",me Bond.YerpderiJl~ geooll-
d.n tt' rhizazrtrivier, SatwitH, 2s
",o.,.emrc-, 1909.
'<l"\Cadering geopend met gebed door

&Il voorzitter.
"otull'U T11D de 'PDI'iP ~

~el,'U'n en ~ekeard.
. Yoorstel Tm ife bee.- D. ~
P Theron Jr. om0IIden0ek te doen
om welke redetum da beer Jl Nel. door
00.' "",kozen ala ~ TUl CIeIe
fiJI: niet beDOemd werd..

~8 breed~ hieroftr ~prabn
te hebben ... 1II'd beaIOt.eD. dat de __..,
tan' een brief &all dim afdeeliagsrud
r:J richten ten einde dit t. ...etea te
komen.
VOO!"8te1 der ~ D. Mall« fill

P. Theron Jr. om eeD arti\el bij b'
.~en tot de báboacleH:fb re~,
<lat iooer lidTUl d_ tak 8eJl lI'areli
Mnkaand. moet sijn.
.lli amenae-t· TOOrge8teId door

d. heeren O. du PIe.ia ell Jl. N~l om
on, te ~ tot de huilhoadelijb
~I.a, art1kel n; Da _. IProctrent
geaprok. .. heIIbea. 'ftI'II JIri tQt
'temming gebracht till her ameaJemeut
amgeDOlllaL
Voorstel der heenm 0. du l'WËlI eD

F. ~el. dat de BraJVkiekte Wet 1Hor-
r()('paII ..ol de iDepeote1lnl tfguohaft
JUlIea 'WVI'deD..
V00Htel der heeral '(J. d. ~.-- eD'l'berOIl Jr., _ _ epoor.... te

'9001' de Noordwe.teHjke dU-

Voont.el der 1.- 0. dq 'Dt_..I. ft
P Theroe Jr:';':;;Jêrmekt:doen
om welke redenen eie heareD B. de
Waal en J. E.terbuizen _ ~uÏllÏtie
!l.>bOOngeteekelld tegen eeD lid na
onzen talt.
Voontel der Meren E. Nel eD W.

\loller, dat de beeren O. du P1eMia en
P. Theron Jr. deze heeren ZUIIea pao
Deu omtrtmt deze saak.
Volge_ ~ bepaald bij

dt'll heer P. n--oc, TcmteldooefoateiD,
op den laat..tea Woemdag na Maart,
1904.
"\erga.dering

Publi:eke : Yerkoóping
111".0'''1411.-TE -

TULBAGHIIQ STATII;
- OP-

Groote Poblieke YêrloopiDg
VAN

Dinsdag, 22 .~ec.~'1983, : Ieratr4lt
'l'e tO uur v.JLpHolea.

100 Kostbare Zeebads Erven!
-

In den InsolvtD181 B8e(IêI van 1

BARNET 'RAKOF'~: ' :
Handelaar. Vu· T .

Op

TBN DORPB

Hermanuspletenfo~.ln~.
A t<l"paar 9""'-~ .

DINSDAG~1i·~'~'JA.NUABJ1,
om 11 ure 's morgenl.

Di: O~d~e~ken1!en.~~!~, g~l88t d9C)t het J)orps
BeStuur v~ lrerman1il, sUllen pUbliek verkoopen

100 PRACHTIGE ERVEN,
".letrea op 4e Z~.lInaat eD h•• 40""

Hermanus wordt dagelijksoh meer en meer bekend ala een
der beste stranden in de Wt'stelijke Provincie, en wordt jaar.
lijksoh bezocht door een groot aatlt~ mensehen voor l'UIt en
gezondhei~ van alle deelen van Zuid-Afrika.

Dese Erven zijn a11erpraohtigst gelegen, recht op' de Me,
en hebben een schoon uitsiohi erover. Raast aan en feitelijk
juist onder due Erven zijn. prachtige rotaen waarvan men goed
vi880heD kan. '

GBB. ZARDHIDVYBL8.
Koopen worden uitgenoodigd het Eigend~ te komen

..ien voor dB VerkoopiDg. j
Daar dese van de laatste Brven zijn door het Gouverne-

ment aan het Dorps Bestuur toegekend, behoort" niemand
die een Erf hebben wil, dese gulden kans te laten: voorbijgau.

Guthoudt de plaats: HERMANUS.
Den tijd; lt u.re 's morgens. .
Deo dag: DI•• OAa, a " •• UARI '80~.
Koopcrs vau buiten dit distrikt, kunnen dag6lijbch karren

verkrijgen van Bot Ririer Statie. ;
Voor bijton<1erhedendoe aaur.oek bij de AfalaWen.

GUTHRIE " THERON,: 'Afslagers.
CaledO!l 4 December 1903.

1904,

met pbecJ PIIOtea.
O. DU PLJSBIB,

SeOnt;.adL

.fRANSeH . HOEK~
. ,

P. J. P. K'BAlS,
.Afalager. DB ondergeteebndeD SUJ1eD

pnb1ie~WrkOOPeD 'OP .

.AANDA6~ 1~ DEC.,
'. Il0l .... tea: t aar.

VfJDdu Kautoor,
Tulbegb, 8 December, ~900.".JE GOEDE HOOP n.

~~::!.It
~_cllt ..

V08i.:! •le H
1.111 ....
i1kela ...
:>Ol .....
geste). ....
d" di. _
8ZO .......

••••

Hel "Zaid·Weaten," bet Oud.boorn-
.cloeweekblad dat ooder redactie ,t.. i
"D temand die rMda IUn .poren in de
ZUId Afrlkuuecbe I__ kunde "erdillld
~eeft., ,ehriift :-
Het ourbreekt in onse dageD Diet UIl

menwsbladen en iijdlOhrifteD, doch er ill
of he ..er wu) lJ"brek UIl geecbikte
ie<:\uor voor de jelll(li "'0 ana laDd.
Dunn nu, is op tre1!eJjjke wijle ",oor
ueDlDI( gemaalrt door de uitga"'e "'ID eea
lIuodblad. De G~ lJoop, te Kaap·
.W!
!!et lA Diet aoodig ",oor OM OlD dit

~id.o<:hnft a_rma&Ï onder de aUldaohi
ouzer leZSIS te brengeu, daar nIb reedt
ioor ons lA gedaan. Waar .. jj parae op
.Uteo willen it, dai bet blad leur wurd
J ""D eere plaat. in aDie .. DUm...., te
'DtnogeD, alii een-maD, aOOaiII prof.aor
Hofmeyr. op Slja oadeu dat lelf er Op
Inteelen~.
Eo .ls wu un eenl ..r.ageD : "Hoeyel.n

mser )OBó(e mea.eben in de Gem_te
udlJ!hoorn-olll aiet te aeaeD ZDid

Vni:a.-b~bben op dit belaqrtjk tijd-
e:.bn!t IIlgeteekend?" Wai UI bet aut-
;1)(J,d '!JD -, [Al beel parig. lOur a"l1
Ul~ ""I genCJeg.-Bed. U. L.)
. Onze jooge 10__ moelnl lel8D:
let lan niet ,.,...u:bt .. orden, dat IU
:, redeloose IIChepselen moeten op-
.roeien. Dat er "leD ooder ben IUD,die
""0. "lt Olet te oaUrellaea. Docb _,
.s IIkl·.tal de UtenUlul, die men bij beu
I&Ilt,eft: Niet. lUIden daD de goed.
xoope !entimenteele en lI8JIIIau... elt-
leo I" rum&DlI onler lichbioDige eeu",
die li l€ vaalr een nadeeliieD m"'~ op
',d :,'u5dig hart aitoefeDeD. Inatede
l.. r>'n radeo .jj hen tea ~ UIl, ia
:. teek-n voor eea blad, dat beide bart
-n VeNtand zal ootwilr.keJea, eli dat mUl·
3," al' IJ, Moorrees, "Ouze Jan," Ad".
,1..:'0 "nl onder tijn med~_rken mag
~~"n

Ook .25 Fraaie Jonge OsseD faarzeD eD loeteD.

IIN BOil VOOa D~IS .

.r .,"',

Waarom zoudt gij Hoesten 1
Waarom zoudt gij Hoesten 1
Waarom zoudt gij Hoesten 1
Er it.he .... d s- :~jddel IlOO=endoeltrdead. Sleohta eeD

pelt ~tiDg. BenYOaltig
maar seker ia ..ermg; kuJuaea· ail
door de _abte ~ ~
~D. : .

i

KEATING'8 LOZENGES .
KEATING'8 LO~ENGE8.
KEATING'8 LO~ENGE8.
KEA TING'8 LOZENGE8.

ZOO gij ,_ lYPea: kunt ...... ·W
hOe8teD al "-a ~ftlfG'. Lozpq
u reobt atten. Zij atOPPeD daCWiik
deo bOMt en 'flII"Iri;t- de --.k.
EIIOnDe ftIbOP rOTer de ~t!
yenld PCIUreDde A.. _tate 80 iaren

> hewijat h1m ~ 'irMI'de. .--

(jeYen Onmlddellij~ Yerlicbtiog.
Gev~n Onmiddellijk 'erlicbting.
GeYen On"ddelli~ YerUcbtlag.
Xatuo', ~ :=::' het OIl-~=1 ...BQWl'.Cl ~ JD!ZL.UNl)OB-NINGD, y__ CmnI YWkOCM. ja

blijm ......................... .

DE ...eMUCbaP ia dit boelt ~ il
1'1111 ON8CIlATBA.RE WAABDB YOGI'
IEDERB GEHUWDB DAIIB, ft W
.UJ. .. oqetnJarie ~_~~~ =
doeD,_Wte ...... -lI .....
g_eeet YOOI' duiMDMD, om ba .....
.... te maken. B-' -- ~_ kMhiIIn ~ W.
.UJ. 1tij ..... ~jt ~ebMa,. CIUr
de aldlll ""","ft keIIJU aabérallla-
hur il .. lIeaItta t.a ~ al --.
k-. lW wardt da ~ .. ...".toet __ , 'fOOI' twee ,.......

Act..: OAlWUl DKPT. 0., BUS 716,

LUPSTAD.
:Rea .... aabrijft 0lII: ''lit heb ...

boek -1_. lW ÏII ..... cJi& CIII.1I'MJIO
110- ~ _:~ blljoha-- ......deerbaar .. __ ....., ---'L • .aft

ik r..u jana lug ........... -

UITDECOUYElIEI£ITI wml.' Amerikaansche Medicijn
- Maatschappii Beperkt,

AANSTELLINGEN. Houtstraat 42, Kaapstaad.
.1 I.S VREDEB.J:CHTEB8: )

1 li ~Impsoo, Aberdeen. ~ 'fOOI' Zaid-j,frika·
: l-.d,(; 0 Smith, L.W.S. ltuplChe .. .a._6 ............ _ ....

,\fdetlloli· -. ~.... __

I:0i ~\ E :ihep~raoa, ruapeche Afd: ~~ ::~.;~ -y-I·-C-T-O-R·-'-A .....•C----·--
K",pl<~I,;~teC<Jllard. al de dialr10teD r YOOI' IL ~. po.t iJabetr·,· . ,I, . OLLEG,E

J
_

5 J. J Olleph. J a.nsllD'rille. I '.
'~ .\ J&wbsohn,Oudtrhoorn. .A 8TEL'_'•• '.H.1'.A. L. F. Wilaen, WOl'CllIter. Hulp voor rmen.
u" "PECIALE VBEDEB.WHTER:
[) Il 'an lUl. ~ BtrijdenbUrr, iD b. WILT : Rij koopen een stakje i

d;nlc, [il)pe Town, iD pi .. " 'lUI J. 8. _...J."'1..0._....nud, geheel_ of iJ!d"'_ . I
N. ~""mg. ;~ e-;'ter, nabij ~ ~ DE OtmStjrS BEGINT

.\LS VELDCORBET; markt, ell me~ weideNOht. door~Oi. i .
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