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flDteekenareU ....n ONS LAND; WBBKB~AD.! Kwartaalsohe Marktl· .
en GORDB HOOP .ordt b¥erm~d& keDnie ge- Kwartaalsoh. ;,:Iarkt I"

O VRIJDA ECEM ER k
geven, d.t' hUIlDe mbsoliptie Toor dit jaar niet betaald i -

P G, den 18den 0 8•• , ie ....oor 1 31lten deser. hUnne oourant.mvan af 1 Jan. i DE ~1t'ODe KW.l'&'U.lL~aD

~V;:;"r'.=-v..~ OXU UURV.M. 9 Prachtige Bo plekken, IVM.. loegeIoDden_word:p.SCBULTZ i~=:-~:;::"OP
II110nl Hetel, Somnet Itrud, DE ondergeteekende, sijo PhatB SALOMON~ VLIUJ, I ~ :!ndeBd,:::-,~lq-:-,d.~'

_legen te Klein Drakenstein ou omtrent,. 20 mino'en . GELEGBN lP' ~-d' lE:n ~ 11\1\8 \--,.
VKRKOOPIN OP van ~J GreyBrug S'a'ion, uit de hand verkooht hebbende, Ek \~, H "'-UP.BW. j' . ti I ~oe~r. l1" • te beginnen om '1 ute-v_' ,

a.ud ....... 24 D... I803, sal PUBLIBK. DOEN VBRKOOPBN op de plaats selvp, het . stoan S otol an p' : I·' Behalve Groe ..ten en Vruoh.
om 11 uv V. DL. ondenolgtnde, t.w.: UB~IEKE VERKOOPING. te" van allerlei ._,oi~ .u;18•

. 10 WaardeYolle gt"OOte Pereeelen, LOS-E BOEDEREN' De ondergeteekendeD, bebLoor1lut getl1llOhtigd door Dr :. ' &haaplammt>ren, Vllr~t;d
gelegen te Me~ba&i, tU180heD de G : VI'I~o,n ea den heer H. J. D"'mpertL per publi."ke -...!t!Dg· ,!' ..' . (groot en Idtb), G"D&ea, KaJ.

d d heer B 8
• u ., -..., v T'DIll TEN -. 1.... JaIl het UIwnQ'ftan 'Van Vfi.Dnootaohau, .al de k........en EeD'ddD en Hoend·?IL

eig.o ommen VaD eD ,WIJT a WAmlDI ......... _ .. 1 op veereD, 1 nieuwe, 2 Blliden. op de plaatB zel~e a""bieden: ...V~ .. av - , - ...III procureur Own&. " __ .. _ ~__ ,- on~ergtl~kender behoor ijk gelaat dooe den h,er W. S. eDL te koop wordo aanp-
Dij WQtIrcl_' eif~ Nt op IN 1 Kap en lopen Kar, aohter en voortuÏ'en, Zadelll ens. Op Za' .te..A.á'8 ,16. J TatJDB, ó.' PI' . '....,. bodell.

:~:ijljh:·~IJ:,J)~t~ie~i!,"'*' KELDER8EREEDSCHA'l': £ ~ 8.S0 N.v. • ZATERDAG 16, JANU.!RI -,"1004 Op Jut ftI1 den Bud,
.a:~t ia dicht lW: ~ Burt, eD .iet S"lr" T .. . ' I" .,' D P UOS'" ilO 'ft ."V Zooala eerste Klu tukvaten en .o.Ulpen .l.ft!'ggers N '7 ") N "'1"" i.' ' • • JIl. L aL-,

lilt op Melkbui. "elker ,,",ft" een ....• " d ' 9 BRVKN lijnde. os. 9 10 16; 2 A III Ga." .. - ,:i, peri PU·BLIBvV VEILING _--1-.o..o.nAft. te ' 8tadaklC~
flUl de mooiM. is i•.de kolonie, eD F'alf]eggera, Halfamen, een uitmuntende WJloWmp Brau ~ , ..! ~ - TtJr ...""'r,..- ..
nar ho!t. ~ ... "ftUg M. wijn L\.etel.met "n woord allee tot eeu weliDgericfte Boerden] . 118 (Blok N)o, i i . . - ' . - ; ~tellenb080h,

NOTEER DEN DATUll behoorende. : De lIrY91l In Blok A hel,beu huut Q! ,"~. V I .. I ..A.: , 2 Dee., 1908.
Donderdag, 24 'December, LI. LEVENDE HAVE: i zoowel ala op d~.~ nieuwe hl!'r-den ! c·".2_ l.:....';'a ---- ...... -----. IJ' Hotel loopt, tenrlJl de Bnm m ~ I ' . ..., -.0&&-..- e :

PAUL D. OLUVEB. 1 P.... K.",....-den, 1 jong P.. rd S )~ ou,,!:8 Donk.Y'. si onmidd.llijkgoIege1IlijQ. ., i ,... r d DOOFHEID
'UK 1908.~· !..akr!' !",:::~:=~~k:";:;l ;~;r::r.h ~~:.:·:iu ,..tegeuiuh,~ ,..dOeIte _ het .~ . ejl f _."' ;,'~.~ueDD",eO, .. cmvw'ur "'.\lUft) "- ' .

I d d f . mik . • '. ..Ira II . C ........ &La·lllUaTld'. " ..

EEII IEDER KOlE EN OVERTUIGE ZICHZELVE.. :-i:'~~~i~erl{l":' ... ue:::~ k'..."':!: I .tlfl~l, Prlll.clel, UZ. ~£::.r:..:"t.~ . '.
Op Vrijdag, 18 December. keeren.K ......[·.rJ,I"'1I &,-"""{"8' K.OT1 j 1,1 ..... . ..... . =...:~.:)Mit.£~ ..

F. J. BUGO. . ft~.· .t & ,\fsI agers. ...: uil>\~::pia~jt!II b.a..hIj!h "STAND" i'ïïOii'S._".."l':...-:..'.,'.
FAURE VAN EU, Afslagers. Kerbtraat s;;.n.. boooh:" ..;S,=-tr~':.:.!'::::;l:-=:ub"~::E!';:::;;;g;:..,::;. ,

dispen.. latali eQ buit,.,DgebouW'eo. a1amed~ tuiQ 811 lterken .,..... .... 1+'9 t\ ,
voorraa~_V8Iliwater. Ol)k aanliggend kimWor, nu in gebruik ------- ......-
derAfri~aD~h~Bank. _OTA. --- ..

~p~htig gelegen "STAND,'l ill het dorp CaIrinia, WIJ hew..--.:- " .
met ge~uw, I b6vattende 14 omer", ook Imids.,iDkel, ata11eA eandaobt te ~!p 4nwitt.
en ~ink.l geli»ouw. ..' . ..." oue .LAA'tST~ ·lO..IUwI(J;.

50 Draobtl·-.' KolOD~-leKoilen,' 8BDBlI'....... U. .001' Jro..d .+ e- .. -.... iD i-k- "t...,'
50 .Bers. kl... DODkey... IIW'iDeblaaw. .,.t., 8aaAI; ook
6 'J'~p()rt Wage~B, ~ .... ~ ,....
2 Tent: V~ren Wagena, .•..-, .~~_ .. 0GItIft
12 ~n, . .p&l'H qp --

i 6~panITUige~, . . ~~.=eDr:-=.
ZW'~nge~ Kettlng-TrekkeD, W.g8Dm.akera-Hout en IJler,. lInop~dpuU_DII .. nD¥a,.

ABfen. ~llA.. r . IfAUW __ ti heeft, it ......
Paarl, 8 December, gelegen In de CEDARBER6EN ' Beq hoe,eelheid Meel, Koren 'Boonen, gedroos'de Vruobt- 'bors dat oase 1Di~YOlo,lIM. iL

L
'F..VENDE H"'VE'. ~. --------.-r----- _OP _ ,_ . ' : •. .' a;:.. be'od ............._ .a. . utln, 6nl;. ! 1OCIl1ctoor . ,

paarden Ex K Y d"" E A d 7d 'ANUARI 1904 .All~ OC>Otteu Ver!. 'IlIUlIla cu""; .~~::~~!'nar(ljaar~d). Malm8sbury acutaurs amar en oog IJ an OOND RD G, en en\. ' · 1trs:t~;tw~~':1::;;,rzieniog8n.geel)hatop·£6000 . .cMrJMktttl,ftUI ..........
9 l{ooien (V91'SCheidene inmelk) . ~ ea ..... .&.rt:IbJa,
3 Joul{6 Vaanen (1 in kalf) en Brand Assurantl'a Maatschappl'J'. DE heer J. G, DU TOIT, lIijnl'lRLA.AT. i' ~ "Yl. S. TRUTIR. ' .l praohtige Stier. SEN en LOSSB GORDEREN verkocp8D, hepft den Calvinia, II} No-;-eD:lber, lGOS. . ~~ .... ·eStNaU.. &.u.HT&.

-a- oDdA1'Jleteekende gelaet te bij PUBLIE KE ' :' P.K.. Du sa .
VATWERK: PUBLIEKE VERKOOPING VEILING de prachtige pli80t8. RIEHOBK, E. ;YATES, Afslager.

ti Stukvaten (6 Legger), ~t 373 M011ren pn dA' ats HARTE. I . . VROCHTEftKlSTJES.
l~~jnV;::\>:,~",,), -VAN- 8~~=!if.e~t M~ o.derwelkoVAAtWERK. D WARD--a
2 Brandewiin . elb.teun, OSTBAAR VA'STSOED lijn van 100 voet hoog en .0 4ÓO Vruchtboompn, : i V'" 0..Le(rge1'8 Wijn en K. - . !.' , PerzikkeD • .Appelen, Peren en Tele en 'V~ftlobt'idere :. ' A ATW E R K.· PA' ST.TlOII,
3 Leggers Bra1ldswijn. BOf'rien. De vruohten sijn de be de geheeie O.8D.A.R- ' " . Re~bf,n Le koop tegen ,lage .

RIJTUIGEN: mNZ.. BERGEN. Ook een praohtig BOIOh. prijsen •
De Plaataen sijn Her ges menaohen en dieren, STELLE.aOICH. lilt lItIn *'

In.tte Dotr e.....l Open Kar. gelegen In Kerkstraat, MALMESBURY, volop water. ,. JU In .'l1li..
1 Bcboteohkar, alle ID goede Tuioarnnd te veel om te h.....'_.rMi_ Omheind met hakkiee .. .... Oo~ HOUtWOL TOÓr het Tel'-
_..l 23 0 b 1903 p'.- h len groot eo LI ..... "ee -'J' re.: hPeJ' J. J, P. DU TOlT hep,ft bt-I.l.oten op IlJn plaats paL.L.-.. _,ft __ L"_

wue. . c Op Woensdag den ,sten ecem er, , draad en CEDAR oot pa &Jv.u ~ u. u ....,_ n__
Boerderlj..gereedlclltp:' . kan loopen TABAK grond dall2,OOO Bollen. De BERGZIOaT, aan het dorp, publiek te doen verkoopen op BIN DGAR IN,

3 P~, o.ltÏ'vat01', TI 10 URE VOOlUlIDDA:J. Tabak van de.18 Plaataen is beQlla de beate IOOrt van de V,'riidág, 18 December., 1908" EK SALLAGI-IOORD.
Sohotfela, :Manden. en beroemde CEOARBBRQ,BN -""'I

~DII~,€ m. andere waardevolle DI ODdergeteek~nde, ~~ gelast ~opr den H~r Met den TRBINSPOO& .• :' TE IQ OUR V ... ' AU. t.egea ~M
lOOrlferpen. J.OOBUI SUDO, die dOOI' mek8Wl:Qlteomlaaatan~~edendvan ~~ is daarV rdeenkand.Bvoor hd:_ -..!.....IUI& WIt.1IocI..... 2ó: S~$en" 16 Kuipen, LetJ~ POen, Tra,-, Onder. Prij~en. . •

eo
b".-noote -nNIlaakt is van ooop tB 110 "'"eran erea, JIa1 e er le prao "'ft~ _..... "-:~venba1i. , '--.' . Wil'npomp en aDder K.8Ider Gt'reedlchap. ,Doe· aaDI08, k per brief bij..,.,~_ I§V-;:'"' groot 1837 )(or.ren en 197 1'iel:k~cre 1'(18Q8D. bekend all de en. ,u&~ ~ bo "'-..:-d _.I

" publiek doen TerllLOOnAII : I Ll__ Z.... P'--ta' '::' P. J. BOSMAN •. Co., Afslag-. TaD_ .urea.liIIIoteerplaats ell datum: . " r~ I. ' b; ste wint.er weidiDg en. ook als ..... - lW' - ur. VI.

. I 11 'ef lijk ell ~ gebouwd Woon;: bevattende
VRIJDAG, 18 DECEMBER, 1901, .- eDgen _~_._k Slaohtbuia~ uwd) waarin EN VE.O.

'. leven vertrekken, D&aUU een .. <rea bo d)PAUL D. CLUVEII, een g<*ie besigheid gedreyen. wo~t, B enl, ge uw • 200 Bokken, ~O Aallteelbe..tea.!
A&1ager. I Stallen &DWarenhuis. . .Alles ID goede orde. , Huisraad wo all Le4J1~liten

_______ -- Dit is een eohoone kans :~oor iomand die oop Slachters en Boer Werk-gereedaahap.
KAAPSOllE en Bakbra besigheid wil drijven te Kalmeaburyl!, melden.' ~: .'

d
' Z't- E-' I Slaapkamer Bn wat nog V&rdet- al word~ ',.·.vbnIPIM,hrat!tlt op dea dag

QOUVERNEuENTS SPOORIE8E.N, IL-HuilrMd bestaan e Ult, 1. e1I", ~n ,.-• __ 1.1__ der vePkoopir.g. ~; :
)(eubeleD, tie veel om te ...-u.

o . & t III Slaohters Toonbank Rakken, Scbaal en Gewicbten
l*tlr,g van d. UJ" nur rOG .- leet '
Dl'1keMWn YOOf ......... en Me8I81l oomp . , ,
Vervoer, IV.-l Kar, 1 paar paarden, 1 paar Tu~b, eD wat nog Op

"reier sal aangeboden worden.
US~l~ wl'>rctt b;.rm_ ~ . G. W, KOTZE, ~&'6taril.

iat, tOld:>t de loo v&u Paarl ~!lat1ol1 DS8I' ~_GroocLJ,~k.L.telII forlll"e1 ovt!rll~e'eD •• w. MOORREES 'r. • IN. .,

II! hn. h~t Gotd"nmo DepK~eDl., Goede- •
~U Vm'J"TU "Illen "ordtlu door bei .A.J'SLAGERS.
':ou,tr!)C~I" D'p-'telll.ut OT. die Bee.
op er t. ltlaaudag, deD l'deD Deot""', 1 1'\a_ bel' 1908 '
l~ '3 \'oor riaioo "'lUI deD eie_aar, eie _,,:,:""_:"_:::ID:JB'::.:'~_' -~~~~-:--::::-:tl~-:_-
:a~e~:r:~~QIl~lU;:rh"~l)(r~.l:tD'E' ftO\EDE' H'O~P " I~~~:::~:~:v:be:..~miD'. " ...'~. .... . ~V. "-

!lr;'I~fot&DdeD IU' u tie .. o, ...... de ;_ Da .' d J h....-kt. ~ CIM... eier -'-
"'- .. .-;_-_.:'.iP ...... 'WItrip ... ODUND -

CllJie '. ... 3 mijleDlJl _ma. ZUID AJraoa.:-Qo&& HOOP," _ GtiD. . Wyew ....
SI!DC)odJllm ... ..,. " Tl» ~ .-: ~,_ • .1_ ....... I.u. 1to1, V. .. "- VIDiIn • ,
I'hool Dnkeoalem ... 7 ft 1.... :: ·' - - - - ... ~
(-V!taDd io mijleD 'VUl Purl8.&o.) 0::;;: *' ...... aU....... ti. ,.. . 'r~~-·'·:

JOU BBOWlJ. . ,0. P. t~V""'" . .
1rootd.1IIr""". . . '. 1'1'"

l,nlOor9u dq llooU ~. ... ..... It ,... • 0.. .'l Jd.
~ lt o.a., 1101. ... • ~ '. • -- ~ ,

IErt __ ~i.'
Drapery, ,MiU·.. .f!lt_ .. • ...

....,... vi.! ,,'. .i._.,7,,' '..t- ",'Ko_-_ PL_zar II! - ~.' -,'

• .... a.·td.a.~K.rk.,1 '
KA"_O'i~~. t·· ~ ~ ..

r., ; T , - " ."

,,~ ~ _ .. : '_.~~"l;o..... ~ e

VERBO •..Q" .
. .

Besinnende'

L.nl .... _p~...' '.~.~' '
, ,'. • ... :. _ ;. T_ .. ,_ -.. 'i

"g·AAP$T'Ao.' .:,
~

(

VERKOOP VAN
E :r'"g"e 1119

14ELKBAAl.

PAARL!.

Publieke Verkoo·
··STRAND.

... . ,- }'

. ST£LL.ENBOSCM.-
~.,.A~

KICl\KBC)PUBLIEKE
\ ,

_~,jUl.OOPlNG

Publieke Verkooping.

LenDde Bate, Boerderij Oe--
reedlcb&p ID !atwert, Paarl, 20 Novembar, 190_3. _ PUBLIEKE

om 10 uur 'f'.m .•

TI BOUDD OP TB

mlH.

o .

ATTENTIE S.VeP. Kostbaar land"· Eigendom
en Losse G.-- .....eren,

, DE OIldergeteekende, be-
noorlijk gt'lut door den heer
P. J. Roux VaD Moatertadrift, .Mede zullen worden verkocht op bovtlngemJpen datum en
tal verkoopen, op de plaats. plaat8.
MOSTERTSDRIFT, 20 Berate Klas Aante8lb"e~teo cl wa&rOndb-" 6 Trek

_ OP _ (}aen,2 geschikte Kar OMen, I Bollen cl Aldernel,r al JerPte1'"
Overigens Koeien iD melk en Vsarsen. :

lkIIldardag, dl111dtn Dec., 1903, FAURE VAN }~YK & CO., Atslagers,

BUCK¥ALL
. i

LIJNEN.
KOM BK

Donderdag, daft
~ P. A. ,8-a ......·.;

ZBLJJ',

Januari,
Afslager.

RATTRAY"
IlJIBT 'IOD -_.•...,....
.uftBon· ..-.wp".

, ~"

Prod~n.' JlDIlIIIIID'~J

,
. i

. .~
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. k1nrtMl. Tweed. Klu Publieke SchtoI,
G ~~~~~I ~ C~a;~ ONDBR- lSlot van de paart.
WIJZER, YolteDo distr., 18 leer-
lingen, tot Standaard VI.-£70 eD
vrij logiee.-Hollandacb.

A. J. PEP LEB, V.D.M.

ONDERWIJZERES. - Op een
plaata nabij :t do~ Robertlon, ~.o
minuten van t Stahon. Ond8Ml'1]1I
til wordon gett8ven in Engel80h,
Bollsadeeh, Musiek en Naaldwerk.
Salaris £60 per jaar, .met ~i logi8ll.
Applicaties met getUlgschrift· n, ook
van lidmeat~chap van een Pro 811-
tantache Kerk, worden verwacht op
10 Januari. WerUaamhedeR met
Januari te beginnen,

J. H. CONRADIE,
Vink Rivier, Robertson.

ONDERWIJZER(ES)' gev~gd
te Dieprivier, Kalab&llkra&~ Station.
Salaris £40, en vrij kost en mwoning.
Acht kinderen. W er~UI\mheden te
aanvaarden na de Kerstmis-vaca.ntie,
Applicaties in te zenden tot 30
Dec" s.s. bij

A. STgYN,
Dieprivier,
Kalabaekrsal.

II Dec, 1003:

ZEvr;S ONDERWIJZERS of
Onderwijzeressen voor Gon'ern~'
menta ondersteunde Arme Scholen In

de zemeeute VIijhnrg,
!"'pplica.nten moeten lLIe klas onder-

wij.ers Certificaten hebben. moeten
bekwaam wezen grammaticaal onder
wijs in Hollandsch en gDgeJsch t
geven. en getnigtlChriften van ~d
zedelijk gedrag inleveren Sal &nII-
sen £1:)() p.a. me lj p,c. bonus en
vrij logies. ,

Applicaties moeten Diet later da~
15 Jan" 1904, iugeleverd worden bIJ
den onr ergetcekende.

Werkzaamheden te begi!lnen op
2;) Januari.

P. J. PEROLD,
Vrijburg, 8 Dec" 190:3.

EEN gec"rtiticeerde ond ..rwijZ8rtl11
op eeo boeren plaats Bokfontein .9
mijlen van Richmond Ro~ Statl~.
Onde wiJs te geven aan 3 kinderen lD

Engel8ch en Hollandsch. Muziek en
Hand "erk. Salaris £36 per jaar
met vrije inwoning. Certificaten en
Getuigschriften zullen ingewacht
warden tot den 3hten December.
W t'ri:r.aam heden te> belfinnen op Il
Janaari. Applic~nte mOl!t goed wueh
in Engelsch en Mllziek.

N. J. VAN DER MERWE.
Bokfontein,

Bicheeond Road,
/~"December, 1903.

/

/ ONDERWIJZERES.- -Applicaties
Vllon AIrikaanl!ch gezinde Dames
worden gevraagd voor de derde klas
Sohool te Karnemelka Vlei, 1 uur van
het nieuwe dorp Albertinia, post 3
maal per week.
Applicafies met getuigschriften van

bekwaamheid en zedelijk gedrag
lullen door den ondergeteekende in.
gewacht worden tot 31 December,
1903, Salaria £72 per jaar. Loaies
te veri rijgen t4'gen £24 per jaar.
KennÏII van Muziek een aanbeveling.
School begint na Januari vakantie.

G. J. S. CRONJE,
Karnmelks Vlei,

P, O. Tijgerfontein,
Riversdale.

E SN Oul-3rwijrer (f Oud· ,"wij-
leres voor een Private School cp de
plaata Wilgerbosch. omtrent ::l nur
van Bed!.nl Kennis van Hollandsch
en Engelsch noodsakelijk. SaJaris
..£48 p.a. m·t vrij 10gie!!. Werk·
Z&tlBIheden na de KprBtmis vacantie
te beginnen. Applicaties met da ge
wone getuigsch, if ten (Copieën)
lUllen tot den 9deu Jan, lOOi ont·
vugen worden doOl'

D. D17 PLESSIS STEYN,
Bedford, K.K.

ONDERWIJZERES. Een gecerti-
fioeerde Onderwijzeres om onderwijs
te geven op een Boerenplaats aan 6
kinderen in Engt!lsch, Hollandscb,
cn HlUldwerk.

8 ..laria £36 per jaar en vrij logies.
Copieën van cert,8oaten en goed
gf'drag, en lidmaatschap eener
Prot8lltansohe Kerk zullen ontvangen
worden tot 5 Jannari, lOOt

Werlaaam!1eden te beginnen na
Kentmis Vacantie.

Doe dadelijk aanw k bij
J. N HUMAN,

P.O, Lower Kromme Poort,
via Glen Connor,

diat. Uitenhage.

voor

APPLICATI
boveDlltaande
I!eerd aan deD
Landbouw,
wacht worden

dames Val~lIQalt'IO

ASSISTENTE beDOOCligd TOQr
boveopnoemde School.

AppIicatiM, Terg8Hld nil pwig-
IIChriften van bekwaAmheid, geeing.
en lidmaataehap, zall"ll door CleD
ODd~kende worden ingewacht
tot 8 Januari, 190t.

OnderwiJIl te g8't'en in EnJr8)80h .n
Hollandseh, alsook in Baaiwerk
811 Muiek. Tonic-Solfa .eue aan-
beveling.

falaris £90 atg. per jaar eD het
grootere deel der MnlÏek geldeD.

Werk te aanvaaroen na de Maart.
vakantie l~.

Logies uI bij de School te bekom8l1
zijn voor £30 per jaar.

D. J. BETIEF,
Hon. Secretaria.

St. Martin, Paarl,
l2den December, 1903.

OpZICHTER.

• EEN volbloed Afrikaander, boerea-
I(On, gehuwd, oud 25 jaar, die prae-
tiache kennis ber.it van vracht- en
graanhobrderij 811 't aankweelten
van A.merikaan!IChe wingerdatokken,
wekt een betrekking als opsichter
(m&D&f{er) op een plaata. D. ver-
kiesend, is Ilij ook gewillig om de
plaats of g deelte ervan te huren op
billijke voorw.arden.

Doe echriftelijk lI&IlSo!k bij den
ondergeteekende.

J. E. SCHOEVEBS.
Kerkstraat,

WelliDgton.

KENNISGEVINGEN.
SCHUTBERICHTEN •
AANGEHOUDEN in het Schilt

te Nieuwondtville over den fI900rl
loofden I ijd en te worden verkooh-
ind IIn niet gelost op den 26sten Dee.,
1903, n.l.:

1. Een vale Donkey Merrie, met
veullln van twee maaDden, gemerkt
linker oor zwaluw staart, sneetje van
achter en voor, 8 jaar oud.

F. J. v. NIEKERK,
Bch ut1Q.eelter.

AfdeelillKB Raad,
Calvinia.

lfdeellngs Raad Sutherland.
SCHTTTBEBIOHT.

KOORNLANDSKLOOF 9 Dec,
1908 -Aangehon~n in het Schut
alhi"l' een vaalbl&uwe merrie Elel,
4 ol 5 jaar oud, m~ Gouvernementa
merk op de bont.

Verkooping op 26 Dec" 1903,
indien niet eerler gelost.

C. J. H. L. STEENKAMP,
Schutma.ter.

Jongens Hooger School,
PAARL.-DE ondergeteekende wenacht hier-

mede bekend k:maken dat er, ten
be hoev van de toenemende IIChare
jongelingen die van elden hierheen
komen voor hunne opvoeding, een
tweede koet..inrichtiLg voltooid is, die,
evenals de eerste, SO jongenll sal
huisveaten, en bij het heropenen der
School op 28 J&llaan 1904 UJ inge.
wijd worden .

De logiesgelden sijn slechta £32
per jaar en de achoolgelden, naar
evenredigheId.

Bennen van £15 eD £10 elk lullen
toegekend worden aan het einde de.
j&arll aan jongens die lich in hUD
werk en gedrag onder ..eheiden heb-
ben j onderdom maakt geen 1'8l'lIChiL
Ook worden mooie prijll8l1 voor Hol-
landBOh en GellChiedenia uitgeloofd
aan de v8l'llChiJ1ende klauen

VeI'llCheiden plaataen lijn reeds be.
IIproken. Niem&lld worde echter
teleurgesteld, doch haute IÏch om
aanr.oek te doen bij den Hoofd-onder-
wijzer, den heer 'Po J. DU P&é LIl
Roux, B.A.

A. MOORREES, V.D.M.,
Voonit_.

~olteno
BJDT

Yrije GJlDD&aJum.
DEZE iDriaIatbaC. bait. ~ ~
~~~ia_ "'1Mt.-~
~.., ..... OadInrij.

De Reotar il de .... G. KNOTIDI,
B.A., ....... bebM ala aitInt ....
bum _ dit nLB., Be.taur beIteat uit Itw... t.w.
eie BA: Da. A. J. Pepler, Dr. &-_
tr, O. J. Bat.tiap Sr., J. J. de w...
O. I. 'I. Pret.OriUa. J. P. na zijl, B.
0. BlnUmaIa, A. 1'. .-..u. _ A. I.Pi...,.
Bet doel • :'

(a). :::.c--~ ~J:$!
lObe ~.'- lIeIIOIfte.(b). De .. TOOr eie U'_'
eiteite .... miv JU.TJt.lC(JU.

Tm, -(e). De VOI'IIIiaa ..... oNIlawu-
DRS .",.W platte Jud ja ...
bijlader.

Br is __ popad ... B:08'l'-Ul.
RICHTING __ - _ YOGr'a I 'ttipn
Bm.nd4Ir, ......... ., ,.

Voor Jape ao. _ cledetijk ......
bij

DI• .A.. I.PD'LD.
Voors. _ ......... v. 'tOa .. '

48Aa~lMW10'QlCl81!'11van een B1Iitn;-
Verp4eriDg te holUlei'

·DINSDAG, 19 J.uro~
i

,ewo...
te Johamlelburg
1904.

General :Mining Bui~diDg.. i

Johannesburg, .! •
i Il D opmber, l~.

! • ~ l

- AA'NGBZIBN de Baa!1 hn Direoteuren ftIl de " ~
:Mining ct Pinanoe ~D,", Beperkt, op 4en 9ft dai -nil
December 1903, UIl de h~ G. ft Lo ALa." lUUI18D8 Jioh lêlJ,
de Dl't'l8deDerBank, de .~Di*nu, Geliell.eobaft" en de h....
S. BLIIOJDOD ... alle de .250,000 onuit(cegeyen uadeeleu, door
de Oorporatie in l'eI8rV~ Q.•..J~ouden, v~.kocbt heeft tegeD~. .
prijs van £2.16 per aa~ \oontant te betalen t.geD afgift,e
van bewijs; • ~l\ !

WORDT KITS :q~ •. KBNNIS GBGIVBN, in ~
men vau Olauule 16 •Tau !cw artikelen van UIOOiat.ie _
Maatschappij. dat een JJraWogewone AlIremeene Vergaderinl
van Aandeelhouders ....1 gehOuden worden in de D~I
VaD de "B:tpIQrat.iOllBnild~8", Johanneabarg, op Dinsdag,
den 19den Januari 1904, te Iu uur dee voormiddag" tenein. i . ,
de 'foJgende reeolutie tei~l'8D, n.l.: : ~ve:a van 9 ....JD. totL 8 ..... ; za*-dap .....

Worde besloten. ~ i~ 'ferkoop ~.de 260,000 reaer.. 8 v.m tot i 10 ....
aandeeIen der Corpora~1t\, ftegen den PI'IJ8 van £i Ik p$" . . .
J andeel (Contant bi ~8J'~g) aan dl;\heeren G. '" L: .ALBO.
handelende D8mena SlOh~ de IrnWener Bank, de DilCOD~
Gesellscbaft en de heenm 8.[BLIIOHBO.D .. , hierbij sal word.
goedgekeurd, bekrachtigd·. !beYestigd. ;

Houlers van aandeele~ qertifioateu op naam, eliewense_
lÏoh op de vergaderin, te! laten vel't.t'genwoordigeD, moet.ep
hunne aaudeelen depo1ieer~ PP de volgende plaat.en en binnejl
de TOIgende tijdeD: : I ' ! i

Op het Hoofdkantoor kler Maat'chllppi1 Johanneebur,.
minsten, 24 uur' den tijd,'clie _..teld is TOOJ'
het houden der . :

op het Kantoor te Wiuchf~ter S;oue, Old B~
Street, B. O.

Op het Kantoor te U"I'UIU. 88-9 Behrenatraue, of ~ ,
Op het kantoor te b, Rue KeiJerbeer, min8~

SO dagen voor 'die vutgesteld is '9'001' hét
howlen der Vel'llra4el~Djl.

KAAPSCHE GOUVERNEMENTS P08tbua 1242.
SPOORWEGEN.

Bu1f&loRivier Brug Werk.en,
fsD.I., OOS L Louen. ..~

DE TENDERS Olltftllpll in utwoord
op d. adverieDu. d.d. 22 Sept., I L, Dm
bewedigend aijnde wordell Diea'" Te~-
den pYnqd .oor Rkere werkeD III
verbaDcl met Spoorweg 8Il We, ~
pngeu naar bov8!li')uoo lilde brol op d.
008teJijke bank der Bu1felo Ririer, OOIt
LoDtIen, omvaHCllde hei na.oJaeDde:-
ComtrucUe van een spoonre"JjJIl op een
3 .t. 6 ne. wijdte .0 rimiJl 74 ebaiDl,
van welke let Kte omtf8llt 58 chaiDa,MIl
dubbele lijn Dl SijD,allooIE nil eell 'nm-
•• ,.~ van Pontooll Road DUf dell
Ooeteljjken wepu, der nieuw. brq,
.. kere WOjJ 8Il It.room IOeidiDf8ll, knil.
pIIdell (lenl ~ng.) e&c., etc.
BjjlOnderbedell zijD verb rUgbaar op
( 1). Bet Kantoor van den hoo1diDa.·

Diear, x... petad,
(2) Bet kantoor ftlI dell plaataeljk8ll

iaaeDieur, POR Eliabetb,
(3). Be' kantoor van do plaataeJjjkeD

ÏDleDieur, Ba1felo BiYier, Bmg_kllll,
OOI' Lolld., op en Da d. lf Deo.,
1903, ala wUlleer een afJcbrift nu bei
ODtWarp coniract, Ip'ciflcaue, echednle
nil bOiinelbeden en 'IOtDl vu teDder
verkrjj,bur lijn tegeD betalin, •• MIl
,ain ..
Tud .. moeten zijll ail gemaakt op cl8ll

.eorgeechreY8Il .orm, ea moeten .er,.
HId .ïjn door een de~ito in contanten
van £260 welke JOm ia geYal van nie'
&llDlI8min,van den tender, sal word.
teruger.onden.
De tellder sal Diet in aanmerking wor·

d. ,.DOIDeD,tenajj aaa d_ voorwaarde
wordi .old&IID. IJe reperiD' verplich'
lich niet den lu&lten of 8eDIf8Il tender
lAD te ll8IIlea.
Tod.., a8IIdr-rd UI! dea 0011-

trolear ell aaditeur generaal, Xaapatad,
lullell worden onhu leD fn bet audit81lfl
kutoor (the Audit Office), ParJiam8ll'
Street. Kaapetadl niet laCer du li nar
cl. middql nu den 11 JUI1IIl'i, l~.

JOHN BROWN,
Hoofd-inpnieur.

Kupeoh. G'UYmIeJD8Dta 8pconrepD,
J[utoor 'RIl den Roofd-ingai.ur,

Kaapda1, 2J Sept., 11103.

..J, ,

KOJ( or 4J)D88~:Or. Th_~ofe_ ..... n,
! . ; No. 4, Plei.straIt, KAAPSTAD.
I Hoek President- •• EletJstraat, Johu"'l111~

GBBRUIK

DSMUTH'S
,u Triu.'" Altiuptic"
_. VJ..Ia,~ 'WiM,
, ...., -

TE KOOP
i ZAAI AARDAPPELEL
~:r..t,.""Ja"""""
~ ..........
~ ."...... ...... ...........................

Re DBMUTH,
P.1 .. t07.

TtElfrlE s.v.p.

De P 'Irlsche KuiperiJ, 'leD· verklltlDg 1'IJl
. . YJ'OIPI' een vrouw utt 1IIp-
i 't. W. 8'1'.AJIJIAG •• 00., tad
~~.~........ S.

! ' • .A.A.z..
T~A"":

i K:11lPBBU.
]

1rellllÓlll • .D duidelijk te mak8n, dat de vJ-
der C'orpora' ie wenachelijk .,

KElSNISGE VING.
HIEBKEDB gelChiedt bnm·

ge,ing, dat het nitepannen op mijae
plaatsen DBAYTON en NOOIT·
GEDACHT, a1iu Witvoetlkrul,-
tea Itrengste verbodeD til belet
wordt. Overtreden zullen .ronder
auzien d~ JN'noons iD rechten WOl"
dell Y8l"Volgd.

G. 8. P. L. ROUX, J. Z. ZOOD.

Caledoa, 10 Dec., 1908.

KENNISG EVING.

TB betalen Rekeningen aan

DE WAAL & CO.,
moeten nu vereffend worden.

Na 81 December zulleD de
rekeningen in handen gesteld
worden 'faD de proourelU'l der
firma. •
Adraa:
KURR.A.Y WAL:D:R,

POItbua 97,
Brentraat, 70,

KAAPSTAD.

Dr.

ledicln&le Baden
VILLA CAPRI

(tegenover _ Roocltll Vuurtol8D)
.ouWe P1m1i, Jtaa~.

PriG p_..............".
Wij Yerlll0e4-

dat .tJ bqlD\ te spr."I~
beka~d '-I el "'D1IIl1"~
mJ .. hmlea:ach_, Jl.l_"I!r'e
;44i.two~

Eft1lit&ble ..... 4 .AllRllIOtiie
jJ)e OommWi. 1fOl'deD da-

delijk~
I

hI.....~_ ..... llr.. __ ~.... lp ,
.. ~~. ~Y ~r~~wrJ~



op !Mt, Kapitaal - - £2' ,000.
G J. JO~. ReserveFonds £34,0 ~O.

HUWEL.IJKSBERICHTE ••

pi bolt bu~ eUJk beveatip te Iluna,.-
burll op Ihn.Jag, 8 Decémb4lr. 1901,,joo:D. \.Il ~~eD VIUl Keabardt:
;OB..\\"t::> 81£PH.ANU8 .ftUllAJ8
J S JIl. r an de firma De ViUierI ..
lia;lUlI, mot )LUUA LOUlSA VAN
JUJ\.t::n:LD, Y.J .dochter, .,... W
~C( ~hrray.bW'l.

DOODBERICHT
!l!DE:'i morl("n nam ~ BeIDIIIIcbe
TUlDlOC DIU \~der plaIIi~:

M\RU 80PIlll RICHTER,
dle giJ ons VIJf jaren geleden acbonk.

vutlltoeIllt Gij mij wat ik bemia,
Htt .... met wijn; met rtil."n ..
Slew ,~ m~t L w be'ICbfkking ill!

I·... "LI guch.ied I"
IJ. bedroefde ouden:
R. C. L. SCHOLtZ.
A. R. 8C~OLTZ,

pb. x..ob ....
(lroot p...rde Vallei.
SOlller se t Weat,
J6 December. 1908.

BENOODIGD
O~DERWIJZ.ERES buoodi&d.-
de .\ III óc:hool te Bill......... JIi..
_k WM.
S~I'I!, met Illbegrip nD de .,..,w.

f"lV!'rnementa~e, £80 per JU1' ..
Logt~. te varkriJgeIl tepa as per

".1' .
KeniW 'BD M.m.k ..... euchelijk.
'i\' erltzaaruheden te MWn"'. 11& de

I'l'1t vac.oDti ..
!pplicstiea met. gei~ (co-

pi~n) no bekwaamheid" en goed v'
drag t~ ...-ord_ iDgeeondea - iPCMIdig
IIIvgelijI UIl

Ds. 0'1:0. 8. 1lALAN.
bbeek WNt.,

lG !>«ember, IQ.

PAARLSCHE MUNICIPALITEIT.
TENDDS VOOR KE8T.

TL"DERS l"'C!OI' het oprapeu nA me.t
I0&Il Vander Poell Plein, ..-nede de
.... t In de Mtmici1)a}eStallen pver het
jUr ellldigende 81"December, 190', .w-
Ilo door den onoorptHPJlde ~
acht .,-Qrden tot op

WOENSDAG, SO DEO .•. k ..
Tenden moet. op OOQvert geD>crkt

worden ''Tend .. ~ Mat."
op lut,

G. J. JOUB.BH1',
StadHl.t".

'l1lDieipul Kan~,
Purl,
16 December, UlOI.

AARLSCHE MUNICIPALITEIT.
.UN '"ATEn VERBRlJ'"IKEr,~.

WATE&. "UBRUIKEIU! I!"h"vl'n
&snni..... ntJ~ en dat, tesu:ij hunn« W ,1 .

lergelden \no+'.ls op I Oct. J'1. .. -rvn l-n, aau~<.r:verd sijD o;'.)1;:n tlf'~.,r.
~I ....I.r IlI.der vPrdere ke~n",(,,..,rg
.J worde afgeslotelt.

op Mut,
G. J. JOUlSJ:RT,

8tadak1 flll.
, 8chsna
dorre, eD
e OatWikbIn.
>g heef\ te if.
1 duizeads 'I'll_ lev&1lIIOIIIIIr·

IllllllClpaa1 Kantoor,
Purl,
IiiDecember, la.
---- .----_._--

PAARLSCHE MUNICIPALITEIT,~.
i>Oen, dale ..
1, eD dID ftP>

~ ....
'leotspartij, --oogen _.,..
-n OlD ....;~-~_.-
ade eli bl_
_lijke ....
d V'B1'krijlit.
--geven, .. ii:
"KEN

Cl"Vil NE JAAR MARKT.
OP rJimdac 28 cl_ al de ~.e

J .. rmarkt op het M.arItt Plein 'pbou-
_ W()rden,u wanaeer aUe lIOOI'ten
V., Pluim Vee, VarkeDI, G~.
Groen teu, ens., te koop sullen .....
boden ...ordea,
JJ. Tl'rkooping bef;Dt to 6 are cl_

"1I''_na.
trI' WEL I Niem&Dd al toe«elat.

tetden 'ml &rtibleD uit de haPd te ."..._
kaopm.

'l'll1lC.p..al K.aatoor,
Purl,

16 Dee., 18.

ltadl~181.'11BIdiD.
!K.END ala de gesoa~ ÏD de

K.aap Kolonie, eD ter wille ftII
zrooten aanloop geeft de onder-

geteerende kennil, dat hij reeda
lIdert eeni~ jarell een winkel HD
de Badplaats geopend beeft, en ÏD
IIMt IJ de bezoeken ftD het Doodige
te roorzisn. -

ERNST G. VILJOKN.

Somerset Strand Municipaliteit.
:\fITS deze wordt kennis gegeven

d&t een varpderioc van Be eatiog-
Detalm zal worden gebonden in de
Stad.-zaa.l te SomerMt StraDd op
l.teroa;;. den 16den ~ van
J.nu!r:. J 904, om ·io uur in de~
",11)\dd~, met bet doel om te be-
'P~len en ;ro~ te kenren !-~t.Iaitea
'I&I! eeD leen ing bij bet GO'lverD"
IIIf'11t, ~n bedrage van tJ 000, ten
mde deD Stadaraad in staat te
1t,llen "m de !lOm te betal~n, die
d("lTde .-\rbitero i. tc-.rewaen aan
Ven Ah~e Mtldred StTaDgman,
ta IllnZipll nn H1l .treK ~d,
Jel~en IAn Melk.bu.i, i'TOOt 80 bij
U~ voet, door Je )laDic;paliteit
!J!l\el?>'ud ?flII' h.t IY',aJnm TaO een

"~, ..,,;I-'d~ bijzooderbedeo "Mr-
~';reu~ t~ .. lg~e4t1l8 vi_ Iig..:-
&p b~t \Il1oioipaJ. K.antoor.

J J. MICliU,
~_'er.

~ K&r.toor,
~mer.~t 8tmnd,

: 0 nee. 1901.

Windmolens.
T)!c.; beste WINDMOLENS

~it il'gvoerd in Zuid-
Ainka l.lp te ~oop bij

w. BURGJi1R,
Marktplein,

V.... W_

WBtskamet:'m Truatt.,a~tm aa.MI:I:":'·:;:'· ··~:IBE:ft

'~tsch&ppij

U1I'fO_:
I .. I, UllPLIIJ. IUPS'flD.

"wm-Ll1T.·-0,..... l ua-
........ - - &H,OOG.
.......". F.... • &110,772.

D~:
..... - Vu.LDU, ProGan.,

Voonatt.r.
Ram.... •. w...
ti. J. De...... B. M. Ard8nta.
C. lA. BetaanL Bo J. ..,.

MALMESBURY
Executeurskamer en YOOOdiJ-en
Brand-Assurantiemaatschappij.

OPGERICHT IN 1864.

~bet~ald(apltaal
Rssen. PODds ..•

IS.~!~~ (,
£SUO) 0 0

De K.mer oDderneemt de Adminle·
t r .. ,ie yan BoedeL! ale Exoca1en,eD.
Voo"deo. TJ'1Iwt_ in I08ol"en1e Boedels.
"nl - Optrekken ftD 8eb.peDkPoDbeeD,
T'lnaporten, Ha.elijlta Cootracten, tO
Alpm4lene AaeDtechapocn in en bai\eD
de J[oJooi".

Verassureert Los- en Vastgoed
tegen billijke termen.

DIRECTEUREN ':
De WelEd. BCf!r G. W. D. BOlT,

Voouitter.
De WalEd n, eren

N. J. H. CUa... IDr. ,t. J. T. Ron.
H. J. )(. Da Gaan. Á.. J BA'IIO.. ,
W. D. MALJBUI. A. W. LoIl'Y.

AODITEUUEN :

De WelEcf. Heeoen J. J. J. VAN A.t.&DB
eD P. G. NcLlOI'.

De Directeuren verpderen elhD
D;~, '. 1'0 )'middag", in den Zo_
.9 lI1I1'. iD d.o W.rt8r te 10 c nr.

B81dll IDWIll_IIIr.
\In"!, 1866, iBgolljfdbij'" ftl Mt

arlllmeDi, :So. SI ftIl 1881.

Voer bet ~treeJ-.I ftIl .....

ClOmmeD .. BoecWt. III ~teQ.

re, A~ VeOgdIa, 0.
ra'-, Trvt_ ea Ac-tea.

DIBJ:Cl'E'(1RJI: :

De WelEdele Beer J. Bécl, V__ tter·
De WeDIIdeIe S .....

•• 1'. I,i"" .......
J. 1'. Wi~
B. 0. Y. Breda.
J. L. M.. B"!"., L.W.V.r. • .BatlleltOl'lL
•• J.B.~

AUDlTEt1BEN :
De WelEdele Beena

L ~ s.,.a.. M. A. JWP.
Zij die ftl'laapD cl. Kam .... te.teUe.. .worden ni..wijk ftftIIOM

haar .. tttuJ.erea:
De~ct.~

Boedel .. W...... •
De Tak lDIol_tM lal tIOar da·"

CretariI worden wurpDOIIlen. ~
WÏIIU haDdllliDpa de .....triAPPIJ
~ ..

W. A. OU1UUlY,
s-......

.......... W •• br_,
~ .... LaF"'·

Fraserburg lfdeeHDgI Ia&d.

,.Schapell: I
" .:'

PUBLlIKE V.ERKoOPlNG
. - " :,

'lIB .PLUTS.

_' __ ,A;.. • •• ,:~:I..,
..(D.abJjP:i.LlUBT :aIVIE~),

VAN

.'::blItI· III SIHltballl4ls,
.... " ' :

OP

weEISDA8. den 231180 DECEMSER, 1903._,..

ft. CIeD

A. & J. MAI'N & CO., Bpkt. ...... mUen' "lI'den ia'llJle'boclléa.
ja •• g,oot dr:'el YaiI

Fabrikanten van

Omheinings- :\Jaterialenl
Kaape .. d '.1' ..... , Br.~a.......t 'Jo.

(H"ek vau Bree- eD Ka~t·el~tratel!).

er-. bijaollclnlwden doe ..... "lOek bij

J. P. CELLl

Draad, Standaards en Oogjesdraad .
OATALnGU8 EN PRIJZEN VAN J

r.liURRAY WALKER, II.
(Vro6ger DE WAAL & 00.), Br ........ t·7D.

po •• baa 91, KAAPST.A.D,

Malmesbury Executeurs Kamer - en .'Voogdij en
Brand Assuranti Maatschappij.

. .

DE ond~teekendet .lIJ TruetM in Jeu ID.h'enten Boed..l
van JOIIAl'n"B JACOBU' DI KooK, J.WOD 'faD Koorreee-

uurg,'1IlalmeIbUfl AfdeeliDg, .. I pnblie~ doen Tel'koopen te

MOORREESBURG,
OP

IA1IDA8, lIta 21st81 DECEMBER, 1183,
T.. 10 UUR VOOallIDDAO, -All pYOl,"a dd ,iltObkwwkfort! iD

,..,.. __ ln'trrlitk 101a·_ J .• II:~ •
boebwalJ..i, ua d. la""rlaar aiob reed I
... clen lu"tr.1 eD all' JOID ... cl.. B.ral.
rifter __ .ko do ,r I &ot a pood we
"...te f._a1eD op ta InleII: ieil dat Diel
MIl ..ad.... 'tO "..11 iL

VASTGOED.
EOOI'I'tUkkeD en ZangeolÓl ctoor 1)a. J. A...~)l..J'be. nboDdeu. prijs 3/·; tea ge~ 1'GOI' K.erIdCOre till

VDII'lIlll.QI~. ZangnneDÏBi1igeu

e:

Het eigendom ten dorye Moorrees"urg, beknd ala de
"Oude Pastorie," met omliggenden grood. IfOOt 2.morgen
680 roeden.

Het Woonhuis is onder IJ leren dak, goed en ttevig'"
bouwd, be-.attende de gewone 'YeI'trekken, letbmer, Zi.kamer,
Slaapkamers, Keuken, Diepen., eDL

.ook bnitengebouwen beetaande uit JoapubuiHD en
Stallen.

! :
1 ~r Ol UUPLUD ol xOlj~ JUl

•• : i

R. lUCIlR, 46 en 47, Strand_raat, Kaapstad.
[ I
1 :

K@CH & D[lXIE,
~AAlP.~.a;.D.

i

LOSGOED.
1 P_rel, 2 Ploegen, 1. E,ge, 8 OogatmaobinH, I

binders, 1 Koe, al8::nt'de Drank LiOflDtie, die vau groote _A1'Ilt..
is, daar h~ oomolf8lijk: en moei.mJk is verder Licenties ~
Moorreesburg te knjgen.

Ook drank bestaande uit Whi.ky, JeJl6ft1', Bnmd.wiju en
andere venoheidene loonen, ook ne uitstaande Bohnld.n.

G. W. KOTZB, Traat.ee.
WATER I WATER I

DB ~()IIlP .11 bier geftaf'D ilde ~Jte la de .... kt.. Wij
.. )toopea meer van doze aoort dan VaD al de ander.
lOOrteD tJIR""'"

N / B Ala! u ea. p,mp wil heb'AU'DE "& OTH·'A, krijlfd.seft,eelludere.

lar"'. ea ItAmmlsale 1Ifen·a" en Prod'll"'tal U·"da1 .. - . Wij ~erkoop8Qook"StraWlo:a
~. W_ __ A6 WIl I&I.M WUI VII&fDO bet bProl'Dade-mi4del tera Boar inAAaD
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OSTEGIOIZEGGKLIJK is de kwesti!',
of Aziaten In Zuid-Afrika bij dui-
s=udeu zullen worden ingevoerd,
niets meer en niets minder dan een
levenskwestie voor allen die in
Zaid - Afrika woonachtig zijft
en door arbeid hier hun brood
moeten verdienen voor zich en huu
~ezjnnml en tevens voor hun na-
komelingschap een gelegenheid
willen laten om hetzelfde te doen.
Hpt i8 ait dit oogpunt vooral dat de
kw..stie moet worden beschouwd.
Beschou wt men Znid-Afrika als een
land dat dienen moet om enkele
vreemd ..Iingen in zoo kort moge-
lijken tijd rijk t"l maken, dan is er
geen beter middel dan om hét land
te OVt ratroemen met een gele horde
van semi slaven. De mj[n-mag-
nateu beschouwen ons vaderland,
zooala zekere klasse in Engeland In-
dië en tegenwoordig ook den Trans-
raalschen Gou zernementadlenst be-
schouwt: een heerlijke lemoen die
zoo 8;>o~di; U1')~·:Ijjk most WOd,JD

uitgeknepen. In Indië zijn het
alleen de beatnnrsposten met een
groot salaris, in Transvaal behalve
deze nog dI8 mijnen, Hoe korter
het duurt om die mijnen geheel uit
te putten, hoe .meer voordeel. Hoe
goedkooper de arbeiders, hoe m=er
voordeel. Hoe langduriger de ar-
beid, hoe meer voordeel. Hoe
minder rechten voor die arbeiders,
en hoe minder kieskenrigheid en
voorzichtigheid waarmede zijmoeten
worden behandeld, hoe meer voor-
deel,

De Chinees is een harde. onver-
moeibare werker. Hij is slim, hij
is DaUwgezet. Er zijL talrijke be-
trekkingen die hij kan bekleeden,
die nu door Earopeaao8Cae werk·
lieden worden ingeaomen. HU is
tob3r; hij is, in het kort, voor den
mijn-magnaat het ideaal van een
werkman.
Voor LIen bewoner van Zuid-

Afrika ill het zaak dat dit land
zoo lang mogelijk in staat ml zijn
om zijn bewoners te dragen en te
voeden. Beschouwt de mijn-mag-
naat t] e rij ke mijnen als door de
V oorrienigheid geschonken ten bate
van h-m en zijn aandeelhouders
a.leen, de blijvende bevolktug van
Zilid-Afrlka meent dat die mijnen
daar zijn om haar te helpen in het
verkrijgen van een eerlijk en ruim
stllk brood, en om haar het ver·
krijgen daarvan gemakkelijker te
maken door aanleg van al de
noodzakelijke werken die daartoe
moeten dienen. Die blij vende,
Zni.I-Afrikaa!:sche bevolking heeft
er belanK bij dat de mijnen wor-
den bewerkt, en zoo lang mogelijk
wor len bewerkt, door Zuld-Afrl-
kaansche kraohten, en zooveel mo-
gelijk tot out van Znid·Afrika.

De menseben die de Chineezeu
willen, zljn de internationale bende
voor 1I1e Zuid-Afrika nieta andere
is dan een levenloos ding, dat aan
stukken wordt gebroken om al de
geldswaardige deeltjes er uit te
halen. Voor hen die niet de Cbi.

Heerlijke Dmd neezen willen, is Zuid·Afrika de
levende moeder, die ons en one na-
geslacht het leven moet geven en
onderhouden. Wij kunnen niet toe-
laten dat lJlet haar wordt gehandeld
ala ware ze een dood, onverechillig
8tuk eN. Wij moeten haar verde-
disen tegen een leder die haar alle
leveneluaeht in een enkelen ~

Wordt verkocht door alle willen ontnemen.
:_K.ruideniel'S (grocel'B) en Al· De mud dien wij thans ..oeren,
. tgemeene Winkels door 1(8- gaat om het leven VlD one vader·
- neel Zuid Afrika "l t's, j'a, land, ket land dat ons herbergi en

en 1-1h. looden pakten, eD dat Onl TOedt. Daarom mag die
'. I-lh. _ 8-1h., pnohtia IJtrijd geen parttJ.*Ud siJn, al iJ het1ICed~ ... lê· . J moeilQk om ook in .due perIODeD

THEE.
..1E EERSTE

in kwaliteit.

~ECTAR
THEE.

DB EERSTE
._,--~

in wiairde.

NECTAR
TREE.

DE EERSTE
in ellie huishouding.

NECTAR
THEE.

DE EERSTE
in de schatting

van het Publiek.

NECTAR
'rHEE.

DE EERSTE in alles

urink
Heerlijke

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE,

NECTAR
THEE

is. een•
foor alle }[euehen

te allen tijdeu..
en

I.W.IIOÓu.a.IJL lt
Il~ftIt..»-O.:.,;.........,,· ..... 1aI

P.I. B08JU.B a ZOON, AJ'SL.
18 Deo.~ ftl1nd. .

P • .L BBAlfD AJ'SLAGBIL
18Deo-Biel .. 'lei, hftllde ba.., ete.
7 Ju.--DrieIaoë, ..... eD .. .,ea.

W. P. OBJC8SJIY, .A.FSLA.GBB.
19 I*.-BicIuDoDd, builnacl. .

, E. VATE&. AFSLAGER.
16 Jan.-OalYÏDi&, lenude haft, lOlM eD
....tepderea.

PAUL D. OLUVEB, AF8L.
17 DeG.-14ollbrldrif', l8Tende ba", eo.
U Dee.-8omerael Strand, qd roed·

J. P. OELLIE~ AFSLA.GEIL
17 Dec.-8omenei weet, IaDde::E:'
23 Deo.-80_ Straad, lande D~
28 Dee.--80meraet Smad, bouwp
29 Dec.--8omenet Strand, 2 "OODhui-.

HENRY OAJlSON, AI'SLAGER.
26 Dec.-o.rea, .... t. aoecJenn .

DUFFUS " OO'B~SLA,GEBS.
18 Dec.-8ir Lo"ry , Kaapstad, 150
muilen.
J, J. HOr~'EYR" Z00!rl,AFSL.

17 Dec,-Bamboenlei, Wijnberg, leTeode
hlTe en loue goederen.
P. J, p,MAlUIS, AFSLAGER.

22 bec,- Tulbagh"eg Statie, TUW en
10188 goederen,
GUTHRIE ti: THERON AFSL.

51an.-HermuUl, TUt g~ en lennde
bave.
DEMPERS. MOORE" KRIGE,

AFSLAGBRS.
23 Dec.-EI~in 8tatie, slachlhamelII.
9 Ju.-OaledoD, uatgoed.

er ... ,.....J~ .... -'r' r§~!IIIIII;ftlllaJjulIlet4.tChlQ.'IIi!..IOl.a.,AI1t
ta 'l'.rauYul, daQ da&..wo ......
moédelUk'clocw ban ~-
WOOtden .... Jateo.ftapD.,: Im· ...
ID.... er siJn er die v~ clat at
pertoonlUk met. nn d. (JblDeeMia
willen weten en dat st Doolt ~
toestemmen dat SU in de .. JtolOnie
sulleDworden t08fJ8laten,IDMI'.- Ofti'
bnn invoer in de Tra ..... lbebbeD
wU 0.. Diet te bekommeren. Dat
gaat 008 Diet aan. - Dit iJ al een
beel fraaie redelleertnl! 't la, IlOO-
als de heer Jagler~dutdelVk aanpf,
eéD redeneering die baar OOrtlprons
Yindt in \'reel voor de kielertl hler,
en voor de machtige mtntonlDpD
giDda aan de overatJde der Vaal·
rivier. ~
- ID deze k ",eatie hebben ~. be- keelIeiatté ....
wonere van Zuid. Afrika, niet te ~a:.~jIa."'!-.~-'"_.il
lien nurde belangen van de loud· door
koningen en hun aandeeIhouden.
Wij hebben voor allel te zien na&ronl
eigen land, en naar~de;belangen van
ona eigen land. Laog genoeg bebben
de nieuw·modlache OroelQlleD het
lot van dit land beheeracht, en meer
dan genoeg onheil hebben Jij over
ons uitgestort. Gelukkig kunnen 'Wij
roemen dat er eindelJlk zoo ve-
len, ook onder onze politieke tecen•
standers, .. orden gevonden, die dit
inzie~ en ook, met ons, ImD eerat-
geboortencht opeiachen.

Nooit was! Zuid·Afrika zoo nabt
totalen ondergang ala het nu is.
Nooit ilJbet zoo noodig geweelt dat GEJ4J!:lJGD NIEUWS, I •

ieder man zoo zeer zijn plicht ala
bewoner Vin dit werelddeel had te
gevoelen als nu. Wat oIiI than.
bedreigt, is erger dan alle plagell die
reedlover oos hoofd zijn gegaan,
erger dan-de gru welijke oorlog se11.

Dat dan ieder zijn plicht doe, en
getuigenis geve hoe hij denkt.

De bewonen van Kaapstad hebben
daartoe gelegenheid door in groote
getalen te verschijnen op de monster-
vergadering die Zaterdagavond, om
acht uur, zal gehouden worden In
de Good Hope Hall.

Dat ieder zijn plicht nu begrijp ..

LET TOOH WEL I
AU. "rl.v.. ..rlold •••

••• .ecretart. V••••••• tIt
d. VIUIer. • Co, .op.rlll, ot
.. n ••• • r, 0nI Land,
...... too 1.. 11, ••
.' 0•••• voor u•••,op
... t oItrlH PO.TU." 44.. .
DE ZUID-AFRIKAAN

LAND.ONS
DO~DERDAG, 17 DECEMBER.

Erger dan Oorlog.

ALLERLBX.

Een geachte correspondent achriJft
onsi."Ik woon op de grens tuaachen
twee kieaafdeelingon, en heb grond
in beide. Ik vind dat ik in belde
kiesafdeelingen Ileregistreerd ben.
Voor de hoogerhuil verkiezing heb
ik in de eene kiesafdeeling gestemd,
kan ik DU bij de lagerhuis verkiedng
in de andere stemmen lit
Neen, als een kiezer eens in een

kiesafdeeliug gestemd haeft, .dan
moet hij daar blij ven stemmen tot
de volgende registratie, al is hij ook
elders op de kiezenlijst. Dit is
duidelijk volgen8 seetie 22, van
akte DO. 19 van 1898. Daarin wordt
uitdmkkelijk bepaald, dat ais een
kiezer die in twee kiesafdeelingen
geri:'llilltreerJ is, in één dier kielaf-
deelingen stemt, nadat hij reeds In
de anders had Il:estemd-bij duelfcle
of eenige vOrige verkiezing - hIJ
zich dan schuldig maakt aan perse-
natie en ale daarvoor strafbaar is.

D u .
V rlo••

Elders publiceeren wij eenige tele-
grammen Ov6rde vergadering die Ll,
Maandag avoud in de Wandt'rere
zaal te Johannesburg gehouden
werd. Dese vergadering was belegd
met het doel bij de regeering aan te
dringen op uitatel ..an de behande-
ling in den wetgevenden raad van
de kwestie of Aziaten zullen inge-
voerdi worden al dan niet, totdat de
stem van de gansche bevolking kon
vernomen worden, Het is duidelijk
dat de pro-Chineesohe partij geen
moeite of kosten gespaard heelt om
deze vergadering te doen veronge-
lukken. Special", treinen brachten
sehreenwera bij duIzend-tallen
aan, soodat de heer Qalun
zich voor bijna middernacM
niet kon laten hooren wegena de
wanorde en het getier en geraai die
er binnen IOOwelal. buiteD de ual
heerschten. Rsuter bericht dat
resoluties buit~n de zaal werden ge-
passeerd, bij de regeeriog aandrin·
gende dadelijk wetgeving in te
brengen en niet lie ualr naar bet
volk te refereeren. In dieDl8lfdeo
geeet werd den volgenden morgen
een bee1uit door de leden van de
b-ure genomen, dat de motie 'VBO
Sir George Farrar niet moeet wor-
den uitg~teld. Een later bericht
meldt !lOhter dac'·.tn motie tot 28
dezer is uitgeeteid. Zoover oyer dit
beteekeniavol voorval. Zaterdag
avond vindt de groote vergadering
van IUapltad plaats. Wat gaat het
publibk van Kaapetad doe~ ,

Pu, b11eke.,VuP4er1D&'
; te B~ti'arI.. ;

(Y... o IDi W.)

" ;,OOIlPDUTl&-meoB¥.

•



:11.
, Ven~r III ljjI
'0 "ordeo"
l<inen, die ""
neliDgeo.· !i
'0;1 U:t. ..
>cb alle, lUll,
lnd, waJl1 dia
.1 bVD.

, .ympdhielIIII
. 0 hebblll "'*

.;eD die ItnIrs
'} Yiel 4ee beer
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Zelf dnIet bg
le beeten Gin
< de~iD
lu' ftII. VU
l)O btok·1I, all,
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, aood1i~
CUJr KDIoaie.
, wij _

htMkeJl -""oariglijk bill,.
'e blijnIl PI'"
·..reD na ~
aoeerrt daD del
eo YOlk.

,EJDde 'fa« lIP'

.Il:,
tL VISSER,

Secr~

:rden gevra~
rIcspitul. B~

.. bunr lie." ... •
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••trv•Dd• R•• d.
..-

Pretoriaj 14 Deo. - (Reut..r) - Lo
den wetgevenden raad diende heden
na middag de Kol. Sc<-retans ee.n voor-
btel iD om alle Britsche Indiërs dH)
vóór den oorlog bi~r handel drl"'f'en.
mjstelling t.. geven van de ba,za~r·
wet en dat ....el omdat de rechtva.a.rdlg-
beid het eischte, de reohten der lieden
in k.westie gevestigd waren, en .dat de
toe.kom5tig .. algemee!lle wet~£IV1ng op
J't }lunt dl,'e dOor allen erkend werd
u~dig t~ zij-n, t"1' niet door zou V$r
hinderd worden. Voor de ~e ma&!
,..t'rd g&1ezen en ordoUD8dltle ~l'. t?~
lati.Jlg ala procureur en. een tot WlJZlglDg
der goudwet.

Pretori~ 15 ~ (Reuter) - In
den wctge~enden raad 1te<lde heden. de
procureur-generaal de tweed.. It21~
dP.r COlloopt o-roonnanhe tot ":11-
zilling der goudwet voor, e.. Eelde
b''? in den loop vun ~n Jp uge
r~o dat de hoofdzaak der wet .ip.zc .. as
ltat de eigeoaanreoht.en gevestigd ~-
{V'll 'll'or<l"D ap een vuten grond ~
L..at. van zooab thans o.n~gelwatlg

re zijD en tot kO!!t'!n a4nleldmg te ge-
ven Eigenaanrrobten zouden v-astge-
steld worden op eeD :zevende der ge-
beele plaats en l11et langer op de Vel'-

schillaooe Piekken VaD thsD;S' Verkoop
bi' veil~ zon daar geschIeden wa~
~ regeenDg dat goed vond, ~18 tO

Yallen da.t de goudp)a.at8en kle1l1 en
:er rijk waren. Wat bewaarplaatsen
pn andere laudIen betrof voor bet be-
w""ken oooer mijn noodig weld, BOO
.: 1 t mocbten bli-n van wurde

ZI) a.,er \._-'_IJ--~esteld dat
te ZlJll, het ~ TU
men de mijn 'II'Il&r &iJ toe oorden de
eerst&.~legenheid tot koopen -U!:
ven De beeren V_ ~
da ~ 8Gi4DOII be....... da, dil rr&

Telegrammen.
DV ERZEESOH.

'ioor de n~.I(""", , .
[Jt: :iTEll VAN m:s I.BIZEB.

[..vod"n 14 Dec - (Beuter) - Ru-
'1 h- k':onloll In Mexico bebben 12,000g<.e ' , "-,(a" \!"lIClLlnlc~ .,..e ungh.ooh~ o~

Je b.'dl'oplaat§en 111 Tranu.Ill~Onmle
b>loill~ ... oer van Vft8 t .. !oon~eD.

[MJ .!ern van den. K' rser 18 weder
at"; en Zljn MAJ~II""1t spr.k bedell

:: d- ru!atle nn .I.-den TlD d611 BOb.
d..; "Jl: dr ie k\\"rtler toe.

KAAPKOLONIE........~ ..
I.O......-

Helverre00.'''. Kimberle;y. IS Dec :-{Betlter)-De
b~ OhVllr, <;'.Jl.G. III heden lIIorceá
bIer e"'l:IIt~mmlg ten ~1IIéed.er ,eko-
,,'I!, 'Qt de derde maal _i, da-t bij dit
a'bbt b< kl~. T..~. uiten Ir•• men h ..
~en .o·)r bet 'I.D B. bof, die na een
.,atorel m ne Beer', dien,' die drie jarn
"!8' (! _geu, bet ...erbergeo van &eU
dl1mlo\ ...an £29 waarde en die 1'UI een
."(,kleurden e•.bmao, die~ \'OOr bei koo-
pen van een diamant, hem door een nl·
~or,,1 in di '!nit, der p(.litie gebodllll, .ier
Jl&r ten deel vi-L Een jur lIVerd ecbler
er "au dgenoDrel', daar bet bleek dat bij
ergen ijk I.iet ~d04'ld wa. om YerlChalln
tu wo d~r, mur er. ... iClgeloopeD tOeD
b<i bij d.n "'afkoop .an een anderen
,tumaDl in bet ho<,fd had geknaell dat
hli er ook .. d een kon koepen.

l"cd,>u. 14 Dec - (8ent.~) - Een
_I,~"rn a: t ~eoal meldt dat de JllptlneA•

:'" ".c i.nll" Pt'n a.fdef'linll marini~'n te
~10'~h·l h-bbu \lan "al gez_t om oon
r<.·.k 10 g t<'lleD t .. ~lI&n, ( n dat daar

:-1 lelt opr"nr k,nm de JapalleezeIl ~.
<'~urdeu be~1 ",at KnreaanllCh Af'peDpeJ
,••J ",J betJben. Schoon d,t tot plut.e.
:.'". 0tlru.t kC'D .trekkeD is echter hot
"eo"" uit hut verre Oosten o~er bet
;<bé"1 vróedU11D.----
Lootlen. l~ Dec - (B~u~"r) - Men

b'~'"! meer en meer Tan oordeel te ....or-
dea d.t Ruslaud', aDt"oord np de JA·
p.a ...·b.' nota over MaulBjoerile ill nel
'6"""o"Dder toon. is dan 1119 bad knr.·
DeO ... JC' Ilten, E.D v... ld.rlng.

DOOn DB( OOTR EN GEBREK
AA..~ GELD. "

P.n ......

L.,,'-:!po. l4 Dec-(Beo\er) -GeIleraal
ReI"', dit) Wubington bezocht beeft ala
C"iolUb""D!<Cb Vredesoomrni.tlAri~, ia nn
(ct rr ... i lent der republiek j!elroaen, eo
b ft als roodunig het doen nu in .... lle.n
.n de oienwe rppabliek Psnama Terbo·
deo :e!.. ",at toont dat, heel anden dan
at~. gl.tcr"n meend .., de ulten een
rreedLArnen loop lollen nemeD.

Oraaff Beie.t, 16 Dec-{Reater)-
Veracbeidt:ne inTloedriike Bonddmannen
...".klaren, ,lat indien de Z. A. Partii een
wetrdeTheid krjig~ de heer M,aedorp
een z('td in bet kabinet!llll kTij~e6. Zij
.eitgeD dat dit ddioititf ill het hoofd-
lrw.!.rtier is besl-ten.

De groote jlarrólrllChe verkooping Tin
angora rsmmen door de heereo Water·
meyer & Co. had heden pllata. De Ter·
koop werd door ..eie boeren bilge"ooDd
Tan alle deelen nit hilt Middelland, doch
VlD de óoo t-er 'l'erkoop aanqpboden die-
ren, werden er sl~chta 135 verkocbt,
tegen een gemiddelden prij_ Tla onge·
veer £10 per stuk. De droogte is na·
tQorliii: oorzaak Tin dell mageren toe-
aland der dieren en de II' baaracbte vali
geld "'18 ook een der redenen TIn den
geringen nrkoop.

FI.k •• a. 11• ., .....

Loud=u, U Doo-(Beuter) - Heden
bebbeD Lord Balfour Taa Barleigb, Lord
G Hsmittou, de h9'!r C. T. BitcbiE',
Lord Gesehen en Lord Jamel TlO Here
ford hun i8steIDming betuigd met deo
bne f nn den b<Jrtog nn Deeonsaire als
president der nij I koet liga.

NAT A L.l.oi.den, 14 Dec - (Benter)-Eell be-
I~D'""llk bevel der admiraliteit is bekend
ge,~eid, nl. dat men met twee jaren, eD
dus klt 3l, de tiiden Terkori beeft dat
o ficieren der marine, baiten seedienat
"10. en ook tot vijf jaren dat TaD hon
d;enst te land; en in 191)7 sal de akt~~e
IlJ.t ..ermeerderd siin tot 18 admiraal.,
i2 .ice admiraals, 65 scl}out6n-bii·nacht,
2)3 kapiteiDll en 375 kOlDmaod&uten.

Durban, 14 DEC - (Benter) - Heden
morgen is Tan "eg1l bet spoor weg·depsr-
teIDelIt aangekondigd dat tot op den tiji
dal men betere gelegenbeid voor bet Ter-
flChepeD Tan kolen aan de ba no bedt,
bet rab.t ,hans toeger.ean Toor kolon
die naar het buitenland '08rvoerd of aan
de schepen op da reede Terscbaft worde",
op alle kole8 toepa8llellilr pi zjjD die men
voor ds scbepcn in de have~ behoeft.
Ter jaa"li!lsche v"rgllderiDg Tan bet
!ic"nti",!:of t.edt dit 1lef'1I eDk~1 auzoek
om "en Dieawe linen'tie toe~e,'t.an ID
hot rondgaand bl·f zij" bed~n "Uf natu·
rellen onschuldig gekeod aan d~n moord
van een Inljiër, "n dOlontslagoD.

H•• del.nleuw ••

Sto~ton.

Londen, 14 D~c-{Benter)-De "Brse-
tIlar CasU e" il Z'lterdal1'mOrllE'n te li ure
te Lu PallD&8 aang~omeD, t.erwiil de
"Tintallel C~8t1ó!" TeneriB" te 5 are .er·
het. Ue "Ouk,," kwam Zoodag Damid·
dag ~ 4 ure te Southampton aan.

LondflD. 15 Dec - (Reutor) _,.. Do
"Cluny Ca.tle·· is ~i·t",en plsand!l~)
o&wlddlg "" 1 orll te TelltrL1Ï~ aangeko·
wen.

De onlslagen politie Com-
ml •• arla.

MO~DIGE KNAPEN.Londe!) 16 Dec - (Ranter) - ne
R.M.~. "Carisbrook C.u.tle" arriveerde
Dinadag morgen 8 uur te Madeira. PioterwfLlitzbur~t, 15 Dec -(Rtluter)-

Dl superi: .lendenl van poti~ ie h.Jdt ge-
...dJPl'ri zijn Irantoor te or:trulmilu en
Zijll ontsIal{ d",'r dea 8taJar'v,d aan te
·nt:men. en er is thanl door bet hooge ge·
rpch Ish!>f een h'~T,·18cbTift !{cgeven dóJ.t
h~m yt'rtJiedt ticb met d~ pdlUainacht te
belDoei~n, pn b· m ~ela.t ziju ambfslI'uk
un iDBptCteur Barrou over le dragen.
De Duete redE.n .an ,zljo ollt-lag "88 zijn
biiwonen de. nurb:l08cbe w..rlrenlltD
z '('der verlof.-lIo:d~n nlmi<:ldall r.. ikte
de I!"u<"r""cr gttDigiICb.if~n VaD b,t
M''''fcLlitl'Hnd GeDootscbllp UIt ~aD tWf'e
l<erlilJ~tn .."II b'!t rolle~e alhier, :wcgeu
hun f(,ddD II ..an een kamera·.d dL', tOt:n
onlallg! de kild~b aan d~ Tu~elm i"k8m-
reerd ...ar-n, genar liep in de ri ..ic·r te
vtrdrink.eu.

Boere. ID Cblll.---Londen, 15 Dec - (Rettter)-:-Da b:)~·
ren.generaal Van Straat..n, dIS d~ emt·
gratie .... n een aanbl boeredllmlhe8 naar
.\ranClnië, in Cbili. b.,,,ft in ord;! gc·
braebt, 18 tbsns te ParIjs, bn berlcbt dal
er bij de 3,000 b'16ren (? Te ne.1 om te ~e'
looveo Ed. 0". LaM I aldaar Z!ln en d'jor
de DuitICbe kolonisten lOO wel a18 d.,
natnrellell met groote Tri.odeliikbeid
'\iD onhaagen. De emi;:rant! n bebben
een bloeieaden ul$ ...oerbaDdel van boot
tot stand gelKacbt.·-V.rll .. z ••••• trtjd.

Londen, Ir, Dec - (Beuter) - ~en
bef tige b9W~og h.eerseht te Dul"lob
nar Dr. Bntberfoord Hanis en de heer
~[ut.erlDan ellu!.lder den parlementnel.el
b~tlJist.en, ",kanC geword~n door den
dovd YIn Sir J. Blondall Map!e. Er heet
muer goetemd te ziin dan ooit te voren.

Londeu 15 Deo-{BeateT) - Dd nit·
,IJo{ .. an de na-Terkiezing Le Dol.,icb Oi>
b"deo ter T<lr..ulliDg ..an de vac_tore
.eroo:zuki door den dood nn ~ir Joh'l
S:andell Maple, is als vol~t: Dr. Uutb6r·
foord Harria (coDaernhef) 5,819. de
h__ Mllltoormlll (vrijhandelaar) 4.381.
bebbende de eente dUll edD meerdHheId
no 1.437 Itemmen.

TRA.NS V.A.AL
•• rllvolk.

Johllnre.buril, 14 Dee-(Renler)-De
r..g~..ring hl'ert besloten eeu aautal nav·
v, .• dien rii ..oor het ~ak(:n vnn
ap-")().'III'ogeo ia Transoaal Uit Engeland
b~d do., loverk.)mJn, tern~ te .zend n
omdat !lij LU1 work niet beboor'ji"
.... nichten. Bilt W,8 gohh Ire.'.' dat
lij man Toor mao ongenlligd ZIlU om
";'n ordflntel[ik dag"erk te dOOD,en de
IfjocD "areD hicrdo.Jr veel duurder dan
aij bebodden te ziin met bet OO~ op het
"ten aaonemel'll ,,--or hllD welk bekomen.
Vil" 961 m&n heb~o slecbts 21 ,.ich be
r"id gp.tooud vm in het !"ad te blU'l6n.

-Londen 15 Dec - (R ..ut)r) - BU d'J
oa verlri~"g voor Lewillb.m op bedeo
.oor dil v~c~ture Teroorz:ukt d.oor deo
nood TaD den h~er Jvhn Penn, 18 geko·
'eu de beer Goatel (c.}os) m"t 7,7.9
Ikmmao, dn' met eeD lDeerridl'held iI~
2.012 stemmen op den libenkn kan.il
dut UIeland, d~e :',697 atemm ,n op zIch
.er..enigde. -Louden, 16 Dec - (Renter)-DeT.e
u I ver ,ieziogoJD "ordell beecbou.,d als
o..u ov~r"inDint! voor don bellr Obam·
b ,rlam.

SIr A. Lawle, .an de pra.t.

PretoriOl, 15 Dcc - (n',u~r).-T~n
t:eden da Normaal!'Chool vak'Dtie ~ee~
hield Sir A. LalJllly e_n rede Wdrm hO
1l8W.g maakte na de~ g~8IIt nn onTer·
dr"ágn ..mb~iJ die .ach tooDd" tnlllC~en
6"lu,en, klaa~n tlO gelell!ohap~n, d.
"een m"G8 er d,t ~DteYredel!~"l.~, wau·
trouwen en di.~lophtelt !mart. Zo moes-
teo in dit Illnd a"meDle ....:u, ell .1. men
Of'Dbeid wilde h',komeD, qan ~a! pr geeo
plek v('or on.erdraagzaaulb.:Jd Bg on·
d,.rwU&ers die de v.hool verlulten O.IDhall
w~rk in de maatscbafPU te v"rncbten,
dlOng bii er op aan om dit .woester te
be~ecbt.en en dIen geut kwUt te raken
di~ steede allea afkenrde, maar de aden
_an haujlonie io de gEDW~ereo TIn het
opkómenJ gesl.a.c~:llo.

-•• rva•.

L,)n<ien, 15 o:;:(ieoter)-Da.ar d.e
fo.o!!eodheden kedrei~1 hebbo;) baar ml·
,,;,O,! teml( te tre~k.~1l .!.Iil,Belgr&o.io la
K Jl PopoTies, hoofd·adJudaot TIn Ko·
olDg Pe~ VIn Sfonië en een vaa ben
die ia den mo.,rd betrokken Willen van
KoniDg Alexander, op da lij.t der ~Ppen'
',oDDeerden d_ legers geplaatllt; en 1de
IlIO'Ieodbedlln ei.eheu ook bet !JOU ai
nn andere moor4enurs ai! b'JOge amb·
teo.

E•• Con.ua .
Londen, 15 Dec - (Reuter) - Op

do b~~ting voorgelegd alii b~t ~rle·
meot nu Oflllteoriik-Boogarne vlUdt
mea I)')k eeD poet voor een Conlul te
.l ,nln~c.burl!.

a••• r••1d. I. R.,.
I.)nden, 15 Dec - (B"Iuter) -:Geue

'ui de la Hey i! :e Bo-ubsy UCl\(OilOmen
eo lal nur Ahm~nagar ..ertre~ keD om
t~ ,~reken mot 500 onveuo"oll)k~ Roe·
run. m-t h6t ,10,,1 0:1'1 h~a o.er te hlitlo
wee. aaar bai8 te gaaD.

Uit .I •• n ... aang.
LQuden. lo Dec :.... (Beuter) - In do

h'~:lCbo Kamer b~fI d~' h""r D~lca.as-,
miOI"ter U'I Bultenl"ndeche Zakeo, e.~
op unllodrool{en om bet besll1i~ w.:ubU
een lov;'rrt'Cbt "p C,.lu·taad zlll "orden
~Qbe"lD, ui 'A'ordeD.erl'ieu, verklarende
dit men de lIIenscbeo in Enllel~nd anden
I.OU boos makon. OD den partiig~lIere
no d"o h..er ChlmborlsiD een nlen"
""1><l0 ID d'J hlud :ou ... )rdeo gespIlojd.

Th.......
L"orluIO I., D~c _ (Reuter) - De

I::ngel!!Che'"poditie DUr Thibolt, onder
bnd va') Kol. Youngbalband, verrzeld
'lO een b"I:iD~ke m"cbi, dee een
... .,.te lDar-.cb door de Jplip-Jl"" Eonder

. t..-gell8tand. De p'aaiMliiee ,mb
bebbeu na bnn prov.t te heb-

, Kol. Y oDDfbusbaDd
maar TrindlCbappeliik on'_

•

E•• -B~a"10, 16 DcO-(Beater)-~
Z~ndill .. eoafel'eDtae .wer. 'WOrdt hiII--
woond door Jedó"n .. !1IObilleode
,indbedoo, die sich .g bonde4 met
be.prelr.. der beil_ manieren om he,
aeudiD{(Werk te • ..,csrfichtell. Er bleek
eenlte_ir eell «"'Oel TlD weerlIiD t.·
.en de E&biopilChellC.erk t~ beeneben,
die men nellltir all leen policiek dan ala
eeD aen-iiDplichlIIIII ~Ollwi.

Aan Goue, de n,,~rel die dell poIiu..
ftchter Burie Teraipord betft. la pte·
reD bet doodyollnU ...~hrokkeD, de eerste
maal na twee jareJl ~t &00 ieta hier le·
tclaielide. "

Zuid-West Afrika.
o. HOU.Dtota-opalaad.

B~beeat RiTi4lr, lIJ Oec-(Benter)
Een telegram TIll iDlJlecteur W 0011
tooIIt dat eIln H<Jttentot.ch lager le,ell-
ovu dien kamp dllSn dali vroeg io den
morgea door een Duibclae palrouille
aange.alkn eli genomeD werd, maar dat
een It-erke floltentotsehe macht de Dait·
Icher. OTer de ririllr dreef en op beD
TUlUde toen lij in de bedding wareD, wat
ook de kol. politie iD ge .. ., bracht, en
waardoor een Duillche ollicier .an den
naam ..,an Bek iD ell eea der maDICbap·
pen .waar werd 1(011"et.t. Er w.ren
thau 23 Dnit.cbers en 40 HotteDtot.che
.ronWlln ill het pol itit·kamp, eDCbriatian
bier vllrtlterlriog beko,meD eu aeide da, bn
ten eiDde tee al TechteD. Net on IOnd
hO een bood£cbap dilt lijn Yllrea op OD'
een "rlliaaillg waa. ~innen kon wacbite
men ,waar .eohten. ,VBn de HOtteDtot.
wareD drie geeDeuvel~ eo twee gekweut.-Ho..~tota.

SWAKOPMUND; 16 Deo-{Beater)
-Kol. Leut"eiD, d~ gou ..ernenr, is TIll
Windhoek .aid.aart.e T8rtrokkeuj en
ootnngen berichteu' toonen dat de Bot·
tentota den poe. der politie te Uh.bie
hebben aaDgevallen, en dat 'wee DoitJChe
soldaten gedood liin.

Brief uit Nederland.
Amsterdam, 27 Ncrv., 11103.

& achijnt een rustige tijd iA h~
oude Enropa ingetreden. GeeD p0li-
tieke lItOrmen, geen opzienbare pro-
cessen, die eea Witie vernederen, GOOh
andere alom de aaildaoht vragend$ i"
bellJ't..nisseD. Een 8ervieohe koniap-
moord, eeu PaJllWIa IIChandaal, -
Dreyfuli-zaak, eeu Humbert g6liChied ..
nis; niets van dit· alles om belade -
ver belangstelling te wekken eD de hla.-
oou stof te geven vQor kolOlDmen .druk •.
IJverige con espondenten ZJell lIloh ge-
~ om ..Is '.oDderwerp 'I'lWl hun
geschrijf, ~ HoJigaar.cbe oa.bi-net.
crisis plaata te 00$ maken voor Hon-
gaar80he m eel'V'ariiJ&ching, sohenkeo
bun oplettendheid )uwl ~en Zo~apo ..
dsoden Italiaan, ...... r ~j zoo JUist 00&
zich kooden bezi~uden met deJl .ta-
tigen kardinaal in!het Couclave. Eet
zijn oon ook inde~ geen ge~nrte-
Bbaen, van welk~ met v~rbazuig en
nieuwsgierighci.d wórdt keJllll8 geao~,
die te melden valkn. De keelopentie
van den. Duitsohe. keizer en de mee-
ningea omtrent de beteekenia. na
'8 keizers ziekte,: de debatten UI de
Fransohe Kamer eb Senaat over onder-
wijs- eo ontwa~~kwellti-es, het
t>eDtonige eo ouvlirkwikkeliju te Bar-
lijn gevoerde proCes 0Dl eeu majoraat,
dergelijke voorvallen zijn bet waarvan
de pars haar lezers de mededeeliDpa
en verslagen a.an~edt.

Waarin alechta !log met reden be~
kan worden gestAtld is de toestand UI
het verre Oosten;. De beriohtan die
den loop van za.k~ in die buurlea all
nrulr wewsch afstiWderell worden tel-
kens weder algewj_Id door genohten
vaJl weer onheilspellend ka~. ZOO
wordt uit Tokio gemeld dat een Ja.-
paw;cbe vloot is uitgezonden ten einde
de Rw;sisooo oorlogachepen. Ts_
witsj en Bajau t~ v<!rhinderou zich bij
het smaldeel te Port--Arthnr aan U
S1aiten. Nu moge dikwijb, bij de p
tópB>llnen vel'holldtng t1l88CbeG RnalaDd
en. Japan, aan nwatregelen door een
dezer beide land"n genomen een Im!l'-
dreven beteekenis wordeu geheoht j
van eeD optreden "'IIr'II&l'VBlD in v~
bericht sprake ~, kan Bezwaarlijk d~
beteekenis worden oTersebat. Het Wil
eenyoudig zeggea dat Japan Rnalaad
den oorlog heefti verklaard. En daar
"ij niet kunnen :aannemen dat ~et 100
soel in ontwikkeling en besoha.vlIlg toe-
nemendo Japan een roekelooze rrt.lp lOU
wagen

l
die bet ..,.el'leren .~ 1'8Jl ~t

door JarenlaDgeo voHtal'lieudeo arbeid
is verkregen teit~evolge ZOtl ku:nnsn
hebben, IJIIllên 'll!iJ voorziohUgheidahalve
het bericht onder sterk voorbehoud
aanvaarden. Dat men echter in Ja.-
pan's hoofdstad ~iet te welwillend jegell.l
Rusla.nd is geetemd. loort ons een te-
legram VBID d~ correspondent ve.n de
"Times" te Tokio. :IDj seint; "De
toetltan~ ~nt ~een ver~. J ..
pan's DW1l'IDwn~LSCben zijn iD ~r
overgelegd, mw Rua1and bewaart -.ng
steede bet sti'lfwijgeo, h~_ ee.
illeehteoB indl"!lk maakt. Men ~
dat, tenzij eon, grondslag nn eelt ver-
gelijk worde vétkregen vóór de 0pe-
ning YBll de.n ~apaill(fhen Landdag op
6 December, ~ tot eeu tOQSt.aDd ral
geraken waaraan diplomateo nieta
meer v~rm~eD te v~de~. ~ liju-
recht..n smjd: met dit benchi 1& de
vrij WRt lIIind<jr zwartgallige mededee-
liDi van deo ~ki08Oben ':6rreBJMIndeat
van de :Manob~r Guardian. In een
onderhond dat' deze oorrespondeat met
den Jllpanaolien ministler-preaident.
Kn~ra bad,: oordeelde laalatgeooem-
de het een d~ de JaplllDer'S voor
oorlogszaohtig 'te houden. Van deu
eellen mAlI, die op Itraat om oorleg
.'lCbreemvt. hoQrt da buitenwereld, ~
de 00 die zicb rustig bouden worden
niet vermeld. In de pers en op de ver-
!laderin~en vo«t men een kalmen toon..
Wij zijll gertied, BOO ftrk.laarde :ru....
soera ODt volksbestaan te ..,erdedigen,
maar' ik boD overtnigd dat voor de
noodukelijk:heid hien-an s- geVa&I'
bestaat. Me. het al dan niet ontrui-
m-en "I'&n Mantsjoerije door de 8tl11i-
lObe troepen !beeft, Tolgeaa deo lIlin»-
ter, Japarn niéta te me.ken. Dit gaat el-
leeD Obi_ aa,n. l{ooht Rusland ja po
bM. blijven '. hE't gegeven ,,00Jd te.
houdeo dan !:al dat voor Japan peil
reden tot oorJog zijn. En daarvft1' ill
bet gebl!ele b-binet te Tokio het eeu.
:0- WGONen laten aa.D daide~-

heid niets te ivenso1ren aver. Het blijft
nn maar de ;V1'8&g iD b.OeYeml de J..
pamobe 1Il'ini4ter oprecht is gew-' ea.
welke waa.rde ~ Djn oordeel over a.
gezindheid der JapaIl80be ~
moet lI'ordeD.: toegekend.
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DI ~}J.Da. DU BJI:IIL dta r.t~ ~ ~-=
... den .wr r.... an ...

D:I VD8CEElUJ EN D:I BUD- r.egIIn of ... t .. t- .. ~te, FeJ.:
T&ELT. telijk "taat t__ beid. lOOIt ..

...eillig nrsohil. Bij h.t ~n .ei:
eeD segenaet, ... cht "eD to. een _001

.. ,,~onder bereik is, ~at bet Ilet
zooala . ik ..IDn bilt eiode ".o.D mJJ'Il oVer een make ruimte ..aer. _ trekt

TOrlg artikel;,.mededeelde, vertrok ik ID het langzaam dicht. la den .. ,ton .it
dan Ililmlddag van 8 December iJl gezel- dan "eder een IOOrt. yu uk, .. .."ut
lOb .. , der b~en Jaeob eli (.;on.taut., de riach .niet "eder kua ~
Lou.r !lUr bllDue plaata Cloet.:wl1al, ,.
NDe ultg84itrakte plaata van A,bJO mor- ZEl'NETl'EN
&eli groot. Ook ruer getuigt aJTt'S na . ecntPl' worden ueergelaten, tot op d_
ele .. erkuambeld I'D ll..>ellte "liJt der L.I- i bodem nn· bet ".ter ell daanta 0?eJ'
de guoeaWe reeds bejaarde beemD. . deo bodO!'lll lan~... opg.trokba.

Dil beer Jacou Loubser was trotA Met dno ze~en blijft 'men .te.ds in de
cjn b"OII;&Douderdom, bij is tlH'cben nabijheid van den .... 1, boog.t-ea. tot
de 60 ea 7Q jar,n, nog een rJacht~ff"r op t'll'e mIJl d~."ar. nr ...ijdord. Komt
der IuIJg5wet. HIJ .. erd gt!v~n~"11 go- dus nu een n ..seher met eea I8tnet
no_n op eeDe be.cnuIJI!oII1~ ...... 1I ;D' :'innen dieu ahtaad, o.a nri •• hij
forma ti. te hebben verst reat aUD ":t'1I bijgevolg Ite 8Obolen riaeh, w. lIiOIS
'ViJand. Bij ZiJD verboor t.'eek echter I daar bevinden. De wet nr biedt echter
ziJu oasehuld on werd hIJ ;1.1 or.'"e\ e-ar ! lJIet eeo zt't.. of trt'ltnet mnaen t_
e&II m.&AlJd geva.0'6"U te siju g"h'oucbll 'miJ.0D Mst_1k vUl bot Imnd te -n..
""eder op vnJe voeten ge't<,ld. DeCA -cboa. To Stompaeus klaagde JP'

eenige a..gell later ...erd de ou-ie 111.11, de heer }f~Lachlan er over, dat aldaar
nackt hl), pl. zijndo met schuldig, van mensehen nil o'liten k""ameD, om er
nebt&vervolglll~ "la OLt>lagNl, op- met bunae treknetten to "illCheo _
nIeuw gearreott-€rd, wMt>r 0[1 d·zelfd3 n'2h nrder d8ill>20 tot 30 treden ftD
bNchuldlgillg: info.-mat .e tel:tebben d..a Will. Het. O'Ilmi.id:ellijk gnolg
verstrekt aan den "J~Dd. :\leu hield IN. dan, dat de vangat bij bet Yi.tleboll
bem thans ,. eder rUJlI eeu maand s&- m.. t den ZE.gen weinig of niets "lUI. De
va.ngell, 0" on t sloez h..m, n.o ,t cijn ~tl"l1f\J(palin~ door de ...et daarop g..
oascbuld leo tw,>ed, u ma'" geblek ..u steld is l!eue boete na t.ea hoogste
...... , ook tEans we-di'C. lier dat al b~d £20 ol eene l!i!'VangenÏMtral Yin hoog-
bij tp. z.i m.. o ruim t.w ee mea nde n b.n- ··teO! drre lDAanden De b~t.e boete
nen J" rauren der e;e,·a.ugAJllb moeren 0i'lrelep't1, ...,. echter tot Dog' toe Dooit
sncbteu. meer clan £1). tf>rwijl de "aogst niet

Van Bc.kfoott'lO naar Cloe tes.vraal wordt geconfisceerd. Nu i.& het na.
reden we ou,;",,<'{'r ,*,1 uur. we.k,,~ t ijd :uurlijk bard om bet Yisacben met het
aa.t16enum wed ~e,Iet"'ll door een ge- >.etu"t zeheel te vl.'1'bieden .... nt ook
.. liJg ~e,prt'k llat <N .\fnk",and,·r zich d~ "';•• ohen die d•• rmed. ....erk.n,
Dog guru lijn .f"olll,t VOD HUl1:eooot mOt'teo I.""D. Streng toezicbt la M-
of Bat ... ier herinncr t , be""'Jst wel b"t ter noodiz, opeist eeue beataande ...et
"olgende st3~ltJe, da t miJ werd mede- ....orde gebaodhaafd, .. YOOrkomea
gedeeld. hll1..nd kocht lee ~er.J'; ;;e- ,,"<'Tele. dat de eene manior nO Yiuohen
t"kenne pronkpaarden en gaf daa roan -ehadelijk "nlr+ "oor de "lIdere. Bet
de t"olgenJe aameo : De Ruijt er , II noodzakelijk dat de 'rincberi;, di"
Trc.np, Zoutma-v. .. Ora n je , :-Ja sa u en ,~O lIOov@le banden werk, en aan __
Holt..l'd. D~ namen der ~rst..l drie, t"f'le m_cheu brood "ersohak, "UI
I'JOO teid.. bij, ber.c nr-rd ..c' hem aan de l"elleerillgswe",. "ordt hMehermu. Al-
Hcllaudscbe admina!., die den hf'zem cerneen jniohte men d.D ook bet ~
iii den mavt voerden, Oranje eo :O;u· sluit toe. waatolij de proclamati .. , d!e
sau b...nnr·rden hem •• 11 he' th •..,.. h ..t clooden VII:II Mbt-Il "erbood, .....
a~ ID Hoila,od re~ee ....nd vO~'~:"lhf1I., Lnlletrok.kfn. Hieromtrent sehr'" ik
~o aJ..D hpti! ..eo ci~ OraoJP! voor Hol- re<.'<1. vroe~er het een eo Rndl'r.
la,ct:l w:lten ~e\H.."t, eO Ho!land hlflll' Zij, die nu meeoell, det "ieeb in d_
nerd~ hem aan ,1"0 II ",m van D!t land, ,trpe;: ~oedkoop u., .ergÏM<'n zich deer-
...,,"r .:iJn \'~orvaJU"':l IJ~,.r"v"!l h- ,ijk. Voer een ma.odje met 150 ~.
p;ell . kiol!~ li9t mpu betaleo 9 shilliogs dus

Ik bra.·.ht deu ll,cht verder hl) den ';s. por lOO .tuh. Gepekelde mootje.
b~r .J. LI'Uu. ..,. o!0<Jr en rort rok dp, ....Arfn duur pn bij.nll niet· te krijgp.lI.
ander"n oc~t.'t>J, te 7 uur ID Itelel. Ik wt"I!,t.'h biermede no; de viucberij
eohap van I." t,lIr~llofmden lI"er ov"r .lf te Sbppt'D en no; eel!. ~n a.aJer mede

L.\~,GE RIE~ \" LEl te de-elan, r::l!tT~nt

nAar Ilopef", iJ. iJe \' aU,'1 w"ardoor • DÉ BIJE'STEELT,
WIJ thans r..dell wa, d" .cb~"u.le d,e "'Jaraan men vooral te Hopefie-ld en
li: tot uog toe beo gez,"o. Hier heeft om.tr"kell veel doet. I)p heer W. J.
m",!} de b-ok"".J,, pJa.rd'Jolnl.kerIJ vao Hugh Wilson, weu· t"J generaa.l .ger <

d"" he...r K""tzee. !lp p.larcl~D I<eld"11 en .~r~tari. vao de dorpsbestuur r
bier par \li ),ar uH 'lln bet voed •.,l, mc.sie te Hopefielc. ia reeds eed
dit d. bocl~ru oplevert. Gedurende de I'enige jaren op kleiDe acbaal besig IL', ,
regentijdeo ..-cdt de valleI deor d~ h:jenkorvea.n zal th'DI,beginnen, om
BergnvLer over.tL'Otnd, wot de red"D _\m~T1l!danscbe korven i.· t. voeren.
lS, dat ze Old over baar ~..heel "e-dukt Ile honig uit cle korvel!. "LIl geI»alll'
is voor b.>')vu..-,n,. (lp (Jl' ~al1<!.>odier ,ifon h£or zag ..r in eeD 1I'oord pracbtig
vallei Md Olell \'r(>e~"r ITIJng."lrdén, rut. I' blani: ..n zuiver 7Bd1 lIDlau. Er
than! IJle: men er n.Y~ Hllcbtboomeo. i, "eeo tWijfel 0811. dat de vali oVPl'Zee
Da hodeD! op die r.ndell lpe ..t ZIch Ult- :D~evoeMe honig io kleur, en kwaliteit
stekeDd vror tui ..L.oll"'. Set ....., op ,"",rA voor ,l.'eo moet ~erdoen.
dezl' rN' d.t i'< el"{] h.,zo»k hracht "an Het zaodyeld in deze stn-keD leent
de Rer;;nvlcr, "-'a"OOltreot Ik r"ed. 10 -Ieh ult.'ekeod "oor de bi)l.'ntéelt. In
bet eent.) gedeelte, toeo Ik hp( 8.1- bil-aO vinden in d~ .truik'eo en beide-
dauha B311i Wat:r.ch .."", ooha.nd"kl,.', blo<>men onrvloA<!ig; ..tof voor de yor-
een eo alldM' ,~hr"...f. \',n af d. fjt'r~- ml'1~ nn bo!)ig. Er i. dan ook !loede
mier tot aau H3p"fkld " d" ...~g h~l1- recJ.t.1I mn .all te nemoo, dat Bop~
\' Iachti~. De h<'er LO-J:'<"T bet mij field in de tO&komst na! bonig zal uit..
ni~reen \\'Md"lI..cb.p aaogaan met ZIJli YoerE'n oaar T,.n!!T',lal ea a.ndere d_
!l:ekI,,~rdell jonzeo. d'e avt oru .' mell leu va.a Zuid-Afrika.
r~ Ik m()ht 111. va af l'e!! .tekere D"1r ik ~ont deo volgenden dag,
plaats op d ..u "'''!l. opo:pv~n ·;ind,. 10 D...emb ..r, per smalspoor Tan

HUE\·EF.L. HEl-',ELTJES Heppn?Irl ~ift K.lahn5knlll n•• r KII.p-
Ik Z3.g. eo .<-0 JJ. r ... JJ,', "-u ek. d. .tad kOD teru:z: keereu. h.d ik gelegH-

. "clrl, om m~t v..rochill ..nde iog ..'et ..
WU),lIH, 10 ht lel\,·ul\e>t ..id. ZOII de JOU- nrn k.nni. le maken. )Jet deo amal-
gen Il .. "·:.no,'r '''JU, ~r "erJ ill,] I!\e- I
segd, dat er n,!J"t de ""g ge .r.Ald ,poorwt'jZ .... s meo maar. f!Cbt inllenD-

m<"o en hoopte mpn, dat 68 t1X'gM8I1;-
w .... nog tWn' lIcu'ó!lt]r< "'uren, cl... III ,j" brull oYer Zoutrivil.'1', ua.r "elkl
duo 11J(1"!,ë m •.Jetell",a. li< l..l.., V,IU de I

tek waar WIJ ,touden lj heuvd., t.. Jde \,~,,,..pzeD IJkJn~ m-o terecbt yprlsagend
\lll"el, betHe ,.oldoeniDg zaade g..t........ iooere er OOJ, en ~uJg..1U <en

mij oe :.ertiken:.n,; ",.r<il U dUI S beu· Den onder ..n ocbt ..nd t~ 8.30 "fn rok
"",Is. D.. ]ou~eu lAcu,e barte~Jk, luJ i"k pu trein vaD Hop.field OYer XalI-
b&d d.. I<edLleo.cn., p t>liJ.kbJar !ie-M' hawaal, "'oar ik in h.t Bollal Mn
• "n. W. r,'d€o ,·.r(lcr en te'j .. o
tot &&D d6 clr,,"na .an d.n weg, tot tf!f'r ~o.d c1iD41gebruikte, 11Ii&!' Kaap-

.. .tar! t ..roz.
mlJ.oe v..ri>azlng ~ ill pi.ati van lJ beu- De r..ii door dit red .. lte "II bet
vet~) lCXt..1.lt dr du .. ill to (óla.: 11/ bt'ut"eb \f I h
...ar 'u T" T\!,m lu uur kl\3m l1< te . n m". ur di-triol za ·,teed. door mij
H t Id L_ f III ... ngAD.me heriDl1uin~ -.. ord011 be-

opa le .AO on ""il"" Ik miJ I!.~ t'o&lI wanrrl, 00 hun, die kenni. wensoheD t.
lu.rt-<1IJk ahebe!d van de>o heer Loul>- mrken rntt deo Afrii:uDder, .,,1 ik
'eT .:eDomen te bi'bben ooar bet hotel
aldaar. \' oordat li< thalI. o,."r,. tol aon eeu _nzelfcle reu. te nltld_
de kort~ bescbrJJnn7 ..-a.n bet verdere m~o,

" H~t cal bun ""N d~.A:.d;)&!te v.n lDlJn reI", .. ~.,.,h ik !uor .,-
een en ...:J.L!erte zel1',,'11 O'rer

PRIJZEN.

HATRICULATIE KLA.S8B.

4..~ eie ';~"-'__'._~"'.'I'OCIai1~' laet '~~','_IIIiit:.a...,
~ de ....w.;...~ i_"._C'_
aeopeDct Iia.~Jaet fta~,
!:"~~aa4Il"~ BlM<I
p(Jf~cb~~"':~ ~.:.et paóAte'!:loold dw bool lo "'r~~:,..,'P!,
P. J. dil PN le-JCóus, , .. ~;_
1UPPO&T DD Jo.~cDN8 lIOOClS. 8OIIOOL P.A.Ui.. .
To. wij Laat.t.w.. D....t. wit

-elkaodw ..-a-, ea 'w.tie-tal w.r1iupa ......
beatoad er neee dat wij Jaet, pta&, GM
tOeJl op GIIPfter' lJ6 atODd. .u.~...
d.lGlIl -0. berei.IIaa. .a.t»-'i.
dUI aaage_ tDau te IIIPO
porteerIlG. o.t de lICIhOOJZW au 60
perceDt is Yermeerd9rd, .. lIijU.
t.otaal 'rall lIOO Geeft bereikt, __
0Gi""" de helft u.tJeerJiDpa Iija..
tiet .. volg na ete.. melle y_...a...
nog u. cl.lt d. IOboolOC8Jlliuie .......
'•• l1Ig 'rerti.. y.... ujd beeloten beeft
een t_de ruime koatillria!atUtc te ....
ten bou"en, die GII reeds voltooid ia,
of behoort wt sijo. Wederom moet ik
&&IUIlerit... ut het Setal daPOhOIie-
reo. -reel grooter bad a_Jl aijJa, ja.
dien wij d" ~ uw. .,..
a Il"n VM wie "jj lIdJb lIHdëa n..-
BU YVWaohta. WIJ ge ... __ ..
moed nï.Ii op dOCIl blij... lIOaPnIl
wadltu.
Ook it het 0Dd1ll'1riMer.... .....

be~ ell Vtntmt pwOldaD CIOOr
aanstellea "Ul de. h.r .,. ~
B.A" _ den h_ G. 8. Jlaaptfl ....
di. 12 jArell lug boofd~j .. t.
KrooJWt&d is p..._t. Laat.tpDoeade
beer .taet te.,.-ena .. Il het hoofd nil
de t"eede koatUuiclttiDg. Geen __ •
du. dat de eohooUn.pekteura hoopt
yolda&o ""aren _t de YOJ'deriDa uoor
deze lObOOI in het afgelooJl'lD j.... , ..
maakt eD apenial opmerkten dat a-
de orde eD diaoipline gehllDllaaafd 1r~
den .

Verder zij4 er venah.iUende blijken
vali toenemende belaDglitelliug in de
Yooruitg&llg nn d_ 1IOhoo1, ~etnige
daa"an ,Oe prachtige IIlmen"erlcinp; bil
da sohll6lbaAar in October gohoadea.
die met &Oav.. l .uoce. bekroond ...erd;
alsook de middelen 0111 geeohonltea,
,..~~rdoor wi,i iD stut zijn heden boek-
pnJZ9D ter ... arde nB ouge"eer £1'
Ult te de6l8IIo aan verdieasteJijb joo_
gwlB.

'l)e geYen nn dill K08<Ie P?l!Il 1rClJ'o
-'t. deaD hartelijk bedankt voor
""I:le ondenteunin,:.
'jg ...e.Kh ik milD ..... rdeering

.' : ,drukken yoor de hulp OIlS nr-
leencl door 1IlflT. Blak. en mI'YT. Koehz"3ardoor wij ill 6taat ...erdéD jtMtela
eell tit'lltal jongelingen geldelijke 011-
derat-e-uniug te ll'9\'en bij het "oortzet-
ten bunner 8tudiën, aUeD afVIID ge-
toond hebben dat zij dit el ..... rd
Ziijll, en dat het geld op 'hen niet is 1'181'-
spild gt'worden.

Beide, de DehatS1'ereenigiug en de
Christelijke Studenten Vereen.igiug.
hebbeu goed ...erk verricbt, ea .Ue IG-
dere OIlderuemiDgo::l iD verba.od met
deze echool zijll op bemoedigende wijze
gnorderd.

Oe samemrerlring ~en, de .....
t..nten en bet boofd d'n' dool, z0o-
wel als tDSllObeu oOMnri)!-per!OIleeI
ell dir"t.'teurem "ae bartelijk, lID htt
gedrag d~t leêrilugllD, op "einlll8 uit..
zonderingen Ga, liet. niets te ...enecben
o~t'r. Wij beMloo iDderdaad de beste
hoop 1011 ~e vooruitziebt«a, en in-
dien wij niet op ODVoorziene wijze wor-
de. teletll'llewt81d, lIal deze zaal die 0Il8
00 II41Iwelijb bn bentten ... bet
elode Vila 190( iD liet geheel niet ill
,taat Aijn RIb te doea.

De yolgend. beeren bebb4.e bij ....
nu gesoboDhn yoor prijzen:o DI. A.
M~, roor BollaadJeh; Dr. J. K •
Hoffman, YOOI' Go&chiedeuia; de beer
W. B. Mybunrb, algemeea; de heer
C. M. 6u Pleai., Df'tbeid en lUaCI-
aobrilt; de ~r J. B. Lo ..... DetIteid
l'1li handscbrift; de heer J. I: de Vil-
lien, Eng;elaoh opstel; d. h_ J. J.
Moll, bontwerk; de heer B. O. •
Villie1'l" muiek.

oN: VbSLDERIJ Iets over Groot Draken-
stpin.lO bet di,trlct 'lalm~.trlfv.

:toeau IJ< r""J. ..roe~er· ml'd,·deelde
be.z;'lont ik 4 vl'.cb~r,dorp"l1, Il.l. Pd-
tero()o,l,~r. Stonlpnt:us, Stet:'nlocr~scoYt.J
en La..ngb~"D. u.. firma geo,oeJer.
Srepnan beLlt il.tOr o. t"r Jl ,je ~'oor-
stTtodr""btt>o, en bOOlt Ju~, Ul~ tQ
zeggen, de vludlen I "ebe-el In baar
h4ndYn. W..I .. bet gedeelte tuo·ehen
boO"~ en laag ... ter r'1ltlermgs- "0 dUI
a.lg8mee.n elgeudom. doch één ,tr~ep
bove. bet boog wa t'lT 1& m..o .. eder
op privaat gebied, zood.t het do. on·
mogelijk 18 met geno,mde Lrma t.
compete.ren.

De l'OOrnaamste villCb, die in dMea
'tijd des Ja~n genngell wordt Is ano.k,
...... "'oor de VI.'O!'Che" e"o boogcn prlJI
maken. 'Voor eeo Ino ..k van middelma-
tig" grootte on~v:lnzeo ZI] 9e1s. 80 al
naar !!..lang de vi.cb grooter il aelt.
tot 21! tco. De vI'lScber, verdlent'lo dan
ook io dezen tiJd v""l geld, lelf. l~ h~t
r~ed.~ voorll;okomen dat eea vlOsch\r op
Uil dag £I!} lOs. voor zijn va,nll.t oot,
nJ1g. TOo?n ik op cl" vencbillend ..
plaahen d .. opmerklIIII; maalrt .. , uat b.t
nSl!chersh<>roep <Jok met vel. ~8varen
wae YerlY.Jnden, eo zek .. r mt'D1g ns-
8cber r~s ;"jO 1...,. ...0 voor tlJn bf'stJ",Q
had moeten inboeten, .. ~rd mij ItRed.
Iacb...Dd ~paDt ...oord, d11 men no!! nooit
in deze strPek had oz:elIoord dat "en vu-
och"",boot vt'roo2ehlkt W1I,. Ve snm
....!7rdt, nada t de kop er sf ~8IlneGell ~,
Ileb~.l oJ>"ogo.nrdea, oz:emuten eo daar.
oa gedroo!(d. Zoo 7.a;,( it. er toa Stomp-
n~tts ('f}n k'Toot "a(]t~J ,tan hDiZ.e .tOI-
Ireo h.lllleo, die all. be.~mrl waren
om te wOTd~n ll1t'!e'n'"*rd n,IHH h~t
eil.nd M,uTlIi" •. d,t "'0 ~o~d~ ."~t-
~ "oor dl.'7:e vi.ch oebijnt t4I ';jn.
Ik ""It onlc ~"nlil~ m.l~n, dat d. vi ..

. eo!!.n jl1i.t m~t h1lJl valllS!rt i.kw.men
en -"u .... rb 1Ii te z1&G dat ... o ~oot
d... 1 hunu~r nl.!.t uit'

AlgemeeDe "orderilljl(: 1. Joe M_
lOp, 2. Co..rt Grobbelaar, 3. Dirk de
Bruijn; 4. Jobannes Lou ... ;-BoI-
1",JW!50h: 1. P. J. BanMrd; 2. I. D.
Kmger, -Geecbiedeni. : 1.- Joe M_
lop, 2. J~ht!. LmJw : -Baudechrift:
C. Grobb<Uar; -ltlathelllis: A: O. van
eier Spui;.

(V"o eA" ".. rre.pood~nt.)

• Or. rii,fdkt "et er pn"htig lIit
~ 'uch hnnmQn 'nn ... 1 hel.deo Jr',.n
··d. r b dt 'ii" bond,," " ...1 om rt .. rjip.
'ncbten t .., markt lo kfiisr..n J '111111'"
ot "~I 1I'"ld KOO IICh •• rw<·h i~. loorl.t _jj
I' t hh, or'ijlr .. prjj,pn kriivpo ... ft O"I!
"e .. , J,mill"r <I.t de J.m F.hri ..Ir~" r .
··"tM" .jjn 10·..-t.t rie mQ... t" "1I,b'""
,(]II~n [D"ptfton ... ,Ior ..o g•• n

D" wijn .... ,d ..n b- '0geo p .. eh'igea
'''II.t, doch <I.. -iin i. ,,,pd. na '.n9",.
",w'ph'or. PO Wil' •• 1YID den toekom.ti.
~"'n <» ·~.twoni .. n ?

M'ANDAARD. D.

A)gemeene ·"orderilHl:en: 1. 0-
Lo. , lJ. Daniel Brio, 3. lak R_
_ , L 8tanley 8beid0II ; -Bol-'od_: 1. 00rHIi. V_k; t. Deo.
Loa ... :~11Ob opriel: P. a-j-
BaacItchrih: W. Bad.honi.

,

.A.m1.oiatdte481l té Stel.
; "leabotloh. .. ,".

STANDAARD C.

AJ..- ... YOfdPringen: 1. K:8I!MtIa
ED,.1., t. Oeor,e A. Lou.... 8. luk
MalMrbe, •. Pimor MoD:-BoI-
landtOh : 1. »and 8tra .. ; 2. Woater
Brink ; -~he O-biedt'lli.: r-;.
de VillifJl'l ;-~ltebe OPlObieclPaie:
~ A. LollY :-!aJel8Ob OtIIt.I:
J. F. Jl~:--Boa __ k P. B.
Kotd.

DJ: RBISJ[OSTD.--

GOEDKOOPHEID.
h jP,;u dorft _jj licb bf'roetDan I ft-'lf!)A.A.Jt.I) IV .

... hoo,' kan ioe<lkoop.r ,tod,,"an .. o~ -" -
I-IIIand dio r hiernmtr8Dt wetft tri':r.;'U •• ~: 1. ~
-~brjjf, .1· ohl u den hee .. E ... " 8111101l: h\ ... t. JGIaaa .. _ LI..~
rlltllll, ?il Purf, en bij .. 1aU. te "".'''0 Wnt.I:--a...laobrfft: '!\eo.
1t00000n ... , ..,bool&.ldea an I._.L· ~;_~ GeCIraC: .w..a ..... -
betreft. _l1li ~- 1OIfa: J'Mkf" Lc.nr. '

VOOR DEGELIJISEID. I'UNDti.B.D m.
Zoowel "oor let_node ale mnliek -

"<wJ'. geaofld. ea -ii wiDell niet hï.royer .Al"!,,, - ~= 1. lICIaar4
I....... lDakeD, maar hopen ill de toebmel t~' t. ~ ..... ~
de be'WiJzen dllU'TOOr te....___ 8. hl*: ...... ~ '__m' ....-......... ....~.~' .

-
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•Dr~THEODORE SANH
I " "

No. 4. Plei~8tr~atJ~][A.APST~.
: ," ,'I, '

Boek President· en Blo1fstraat"
i

Kantoor-Ua V&1l 9 v.m. tot 8 JlJIl.

Wa.Bo. B.... -Ik heb uwe Publieke •
adftrieDtie iD ti ODe Laud"

oVEBLBDBR .. Boa.1'Ht Wilt op -leseD eD heb ODJDid~ ..t;Ë •
~ December, 1903, _ ... Hj_ a- u-..,
jW en acbt 1IIUIIdea_!., aaijD "_·1 twee ~ au. U ge-
.:chlpooot BUBG_T lOIlda 1'001" de be!::W'b
SWA.NEPOEL, iD ct. OeCItNOaa ... boeJr, .-!~1_:- OF. D-_L.::ï_ ~.......: ..-36 Jaar ID 8111U11Cla. ~ __ 8" fill ~ OTel" " i ,U-.Ull-e'" ~&-......

De beIbOefde w.~ .WODder1iJb mediaijDeD T~_W4 VRIJDAa i18 DEC., Toor het tAIpD"oorclf,.' t5I~L
A.. Jl. D. BWAlIBPO.L, lDOD8ter ftD Dr. Jlou' .uJYeDl !

Geb. Brrrn. Pillea.' , --"'"'.----
Dese hebben mij bereikt. Ben PUBLI~K" VUG~DIlfG Ieder Xleec1iDgatuk gemu.kt in

OAlf]tBKTtJlCJI1(J. Ik lijd aliooe vree.eliJk aan sal wordeD ~houdeD ID de' .
in-.endige pijnea 8" Rakke .. 1 ftI1 het GRAND HOTBL 'W t f '

WIJ .eD__ IDi. CIMeD de y" IIIMI maar slechts, de drie te Somerset We., op es· 0 '
meodeD eD faailie WrekkbapD te be- mouter pillen hebben mijD ge- VRUDAG den 18dtn DEZER
~=!l~;:hl.~ ~.ri:t~ IODdlIeid ~lijb hmteld, , .a '
sterYeD nil oue CIierbare ecII~.. ea blijf it U ook daD~baar er . te 8 0 nam.,
:tr~~~U:.::=-:1='fOOr. Nu I8Dd it IL 8d. TOOr .. II 1IfW
.lUrteJijk tijcIeD. een bottel 'RIl Uw pillen (poat- llIad •• e .., II Z... •

De bedroefde eobtc-ot, l8ld iDgeNoteD). en blijf met J L'AW'LEY' ~.. CO'
8. W. VAN DEB HEBWB, ëIan~heid, de Uwe, • .;., W: ' •

ID J[judau. Jlevrou~ CA.RL KBI.BING, .~, die vcScSrdeze bewe· Langemarkt-Itraat! tot Kerkf· ' K.aapata4.
K~bD;c='l905. Warm Water, gmcSlJllt!ordenvenooht.aam. ... _ ....~i__ .... ------

Jan Fourie'. Kraal. W8Zlg te IJJO.

AaI1 Dr. ROSS, De.Bd. J.W~ SAUER zal
AmerU8aD80h" Kedioijn spreken.

ONDERWIJZERES.-Eeu gecer_ Oompagnie Bept., Gedateerd te Stellenbosch,
tili.-de I0Ddenrij... om onder- P.K. Bus 726, of 66 Hum den l4den D~mber 1903.
wij. te gneD op leD toeren plu.tI Straat, Kaapstad. J. :.'H. u , 'DAIS.
au S kindereD in Hollandsch aAD~e;:~jUo[ enmje iD- Afdeelings Raad Tulbagh. G~J. KRIGK.
W~' copieiu 'RIl c-tifi.t.en -
lUllen ï.ngewacllt 1rorden tot den OMHEININGS WET No. SO
laten JannarL ,
Werkaamheden te beginnen aan- I VAN 1883.

~ta&nde kwariM}l904.' -
AppliCllCiee moeten ingewnden KENNISGEVING geecbiedt hier-

wordeD ..... meel .. in termen va!! Sectie :) 'an Wet
C. J. 8TEENJUKP, 1130 nn 1883, ~ op de volgende Ter-

EIuadlf01ltein, ga-ieriDg V&D den AfdeeliDga JMad,
Calrinia. Ite word8ll gehouden op DiDed+de~ DE' OUnc:lUS BEGINT

___ ------- 12den Januari, 19041. te lO uur • ~
morgeui. een reeolDtie lal gemaakt

GOUVBBN.un1l benoodia yoor .... rdeo OlD z-h den GouV8l'D811l' n£··· ..• 17F£I 1114Prin'- 8abOOI op de bui_plu. wo , . .....,..
8imoo.daa, 7 mijlea ftIl Hope 10WL te v~ ee~ ProclamatIe UIt te
~1&rU £liO per jaar.' V...... - lij., 1'IIAI'Cbt-."U ÏBhoud dat bo1'~~
bei bezit ftIl P. T. C.tiIOateD YOOI' Inoem" "et V&D knoht zal SIJn lil .
I.. 2e III 3e jur. oadenrijt te ,..... wijk No. II (Wudlll'hoek) in Use 8~tell w0l'Cl8ll yoor~id yoor
III Holludlcla, ~Ia, lIaDdwerbD ea I AfdeeliDIP: 9~ ID de Lett.reD, WiiIbeaeerle-
Kosiek YOIaeaI Top 8OJh. BeD I Ob'ecti. hiertApn (indien eenige) WII_ 5.ia~rkullde, ~i. ~o..r bet
lidmaat d.. lfed. Gc. Kan .al de yoor.!. te!. den a&Il den O1lclerpteekeude LudmeteD, MijD...... en JlediajjDeo.
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